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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de servitriser som har bidragit med sina berättelser och 

därmed gjort studien möjlig att genomföra. Vi är också tacksamma för det goda 

bemötandet vi fick från restaurangchefen på arbetsplatsen samt alla andra som 

arbetade i restaurangen när vi besökte servitrisernas arbetsplats.  
 

Ytterligare ett tack riktas till vår engagerade handledare Daniel Wolf-Watz som har 

bidragit med många goda synpunkter och gett oss energi till att fortsätta utforska 

ämnet för att höja uppsatsens kvalitet.  
 

Östersund 2016-05-25 

Emily Fornas och Ellinor Sjöstad 

  



Abstract 
The majority of employees working in the restaurant industry are women and their 
tasks in this line of work can be derived historically from the industrial society. At 
that time a woman’s role was to serve and reproduce the man, whose paid work was 
considered to be of major importance. With this division of labor a gender power 
structure was established that continues on to this day. Women working in the 
restaurant industry can hence experience the effects of this structure, for example by 
being subordinate to the man in the public space. In the restaurant industry this can be 
shown when a female waitress serves a male guest. Several factors combine to make 
guests feel superior to the waiting staff, which can lead to various kinds of 
harassment. 
 
This thesis explores female waitresses’ encounters with male guests in a touristic 
space. A participant observation have been conducted combined with six semi-
structured interviews to gain knowledge of the context in which these encounters  
take place. 
 
The results of this study show that an unequal power relationship between tourists and 
waitresses exist. This can be shown when tourists misbehave or harass the employees. 
The behavior is further enhanced by the tourists' consumption of alcohol and what 
type of group they are in. Groups consisting entirely of men stand out since their 
behavior often is perceived as degrading or disturbing towards the female waitresses. 
To manage this type of behaviour from guests the waitresses develop different 
strategies which include ignoring guests or make jokes about degrading comments 
from the guests. There are though situations where the limit is considered to be 
reached and where groups of guests need to be thrown out of the restaurant. 
 
Socially constructed gender roles, male domination of public space and the low status 
of the waitress profession can be considered to have influence on the power 
relationship between the guest and employee. Since this study is performed on a 
distinctive tourist destination, it may further higlight the uneven power relationship 
where the tourist’s expectations have a tendency to be privileged over the welfare of 
the employee. 
 
Keywords: gender, power, tourism, catering industry, harassment  



Sammanfattning 
Merparten av de anställda i restaurangbranschen är kvinnor och branschens 
arbetsuppgifter kan historiskt härledas från industrisamhället då kvinnans roll var att 
serva och reproducera mannen, vars lönearbete ansågs vara av större vikt. I och med 
denna arbetsfördelning upprättades en könsmaktsordning som lever kvar än idag och 
kvinnor som arbetar inom restaurangbranschen kan uppleva effekter av denna, 
exempelvis genom att vara underordnad mannen i det offentliga rummet. I 
servicebranschen kan detta visa sig när en kvinnlig servitris serverar en manlig gäst. 
Det finns ett flertal faktorer som samverkar för att gäster känner sig överordnade 
serveringspersonalen vilket kan leda till olika typer av trakasserier.  
 
Studien syftar till att studera kvinnliga servitrisers möten med manliga gäster i ett 
turistifierat rum. För att få förståelse för den kontext där mötet sker och hur mötet 
upplevs av de kvinnliga servitriserna har en deltagande observation genomförts samt 
sex semistrukturerade intervjuer. 
 
Studiens resultat visar att det finns en ojämn maktbalans mellan turister och 
serveringspersonal vilket ibland uttrycks i att turisterna beter sig illa och trakasserar 
personalen. Beteendet förstärks ytterligare av turisters alkoholkonsumtion samt vilket 
sällskap de befinner sig i. Män i grupp utmärker sig då deras beteende ofta upplevs 
som nedvärderande eller stökigt mot de kvinnliga servitriserna. För att hantera gästers 
beteende har servitriserna utvecklat vissa strategier som innefattar allt i från att 
ignorera eller skoja bort gästers nedvärderande kommentarer till situationer där 
gränsen anses vara nådd och sällskap behöver slängas ut från restaurangen.  
 
Maktbalansen mellan gäst och anställd kan anses vara influerad av socialt 
konstruerade könsroller, manlig dominans av det offentliga rummet samt 
servitrisyrkets låga status. Studien är utförd på en utpräglad turistort där turistens 
förväntningar tenderar att privilegieras över den anställdes välbefinnande, vilket 
ytterligare kan bidra till en ojämn maktbalans.  
 
Nyckelord: genus, makt, turism, restaurangbranschen, trakasserier 
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En kväll i restaurangen 
 

 

Restaurangen ingav en gemytlig stämning med tända ljus och ett brus av 

människors konversationer med varandra. Människor som alla kommit dit för 

att fly vardagen och få en trevlig semestervistelse. Sällskapen bestod av 

kärleksfulla par, några familjer och gamla vänner som mötts upp för att 

spendera ett par dagar i varandras sällskap. Under kvällen var stämningen 

munter och gästerna pratade om dagens upplevelser med varandra. När 

middagen började lida mot sitt slut förändrades stämningen för en stund då den 

unga, kvinnliga servitrisen tog ton för att presentera desserten: 

- Nu kommer det avslut på middagen som jag tror att ni alla har väntat på...  

Hon hann inte avsluta sin mening innan en av personerna i det manliga, och 

något berusade, sällskapet vid bordet bredvid avbröt henne och ropade:  

- Striptease! inför den fullsatta restaurangen. 

Förutom några kvävda fnissningar från mannens vänner uppstod en pinsam 

tystnad och servitrisen såg chockad och ställd ut. Det tog några sekunder innan 

hon hämtade sig. 

- Det där var inte okej… sa hon tyst till slut. 

Den manliga gästen verkade inte höra vad hon sagt utan fortsatte prata med sina 

vänner. Desserten delades ut, stämningen blev återigen avslappnad och 

servitrisen försvann från restaurangen in i köket.  
 

(Egen erfarenhet vid restaurangbesök på en svensk turistdestination) 
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Inledning  
Historien som berättas i tidigare avsnitt är ett exempel av många som visar hur 

serveringspersonal ibland bemöts av sina gäster. Vad detta bemötande grundas i och 

hur det påverkar de som utsätts har intresserat oss och legat till grund för uppsatsens 

idé om att återberätta kvinnliga servitrisers upplevelser av möten med manliga gäster. 
 

I det svenska samhället finns stereotypa föreställningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt, trots att Sverige ofta lyfts fram som ett av världens mest 

jämställda länder. Pojkar och flickor uppfostras till olika beteenden och förlikar sig 

med de tillskrivna könsrollerna eftersom människor har en önskan om att bli socialt 

accepterade (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Yrken könskodas som kvinnliga 

respektive manliga (Ulfsdotter Eriksson, 2006) och föreställningar kopplat till kön gör 

att kvinnan ofta förknippas med service och omsorg vilket har resulterat i att bland 

annat hotell- och restaurangbranschen stämplas som en “kvinnobransch” (Lainpelto & 

Lainpelto, 2012). Grunden till dessa föreställningar kan ligga i fördomar om att 

serviceyrkets arbetsmoment kunskapsmässigt kan jämföras med det obetalda 

hushållsarbetet. Historiskt sett kan detta härledas till industrialiseringen då kvinnans 

sysselsättning utgjordes av det reproduktiva arbetet i hemmet och männens lönearbete 

ansågs vara av större vikt. Arbetsfördelningen skapade en könsmaktsordning i 

samhället där män ansågs vara överlägsna kvinnor. Kvinnor som idag arbetar med 

servicearbeten, vilka betonar den kvinnliga könsrollen på grund av sin reproduktiva 

natur, kan således uppleva effekter som kommer ur könsmaktsordningen (Lainpelto & 

Lainpelto, 2012). Det går bland annat att se hur kvinnor och män ibland framställs 

som varandras motsatser och i regel framställs det manliga som överordnat och mer 

betydelsefullt än det kvinnliga (Ulfsdotter Eriksson, 2006).   
 

Yrken som domineras av män innebär ofta en hög inkomst och makt, vilka är faktorer 

som förknippas med yrken av hög status. I en undersökning där intervjupersoner fick 

rangordna yrken utifrån dess status visade resultatet att yrkesgruppen servitris/servitör 

kom på plats 90 av 100 (Ulfsdotter Eriksson, 2006). Yrken som levererar och hantera 

mänsklig förtäring och avfall anses vara av låg status vilket kan resultera i att de som 

utför dessa arbetsuppgifter riskerar att utsättas för fördomar (Flisbäck, 2010).   
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Strukturer med koppling till könsroller och negativa föreställningar kring yrkesstatus 

är faktorer som kan påverka maktbalansen mellan gäst och anställd i servicebranschen 

(se t.ex. Ulfsdotter Eriksson, 2006; Mulinari, 2007; Urry, 2002). Att arbeta med 

service innebär ofta att gästen har förväntningar på att den anställde ska leverera en 

tjänst som tillfredsställer dess önskemål och behov, vilket blir särskilt påtagligt om 

gästen också är turist (Urry, 2002). Gästen kan se det som en rättighet att tilldelas god 

service. Skulle upplevelsen av att bli tilldelad dålig service infinna sig hos gästen, kan 

det vara motiv nog för att gästen ska bete sig illa gentemot den anställde (Yagil, 

2008). Anledningen till att gästen anser sig ha dessa rättigheter kan vara en känsla av 

att vara överordnad den anställde, vilket skapar en maktbalans (Fullerton & Punj, 

2004). En ojämn maktbalans kan leda till trakasserier och våldsamt beteende från 

gästen, något som ofta anses vara en del av arbetet för servicepersonalen och därmed 

något man som anställd får acceptera. Om personal blir trakasserad på arbetet kan det 

påverka deras välbefinnande och psykiska hälsa negativt samt leda till att anställda 

inte vill vara kvar på arbetet, något som i sin tur bidrar till en högre arbetsomsättning 

och minskad ekonomisk vinning för företaget. Dessa negativa effekter kan också 

riskera att påverka enskilda företags och hela turistbranschens image negativt (Ram, 

2015).   
 

Restaurangbranschen i Sverige 

Nedan presenteras statistik som beskriver restaurangbranschens roll i den svenska 

besöksnäringen samt resultat från tidigare undersökningar angående förekomsten av 

trakasserier i branschen. Undersökningarna som beskrivs har dock inte vetenskapligt 

stöd, men indikerar att problemet med trakasserier i restaurangbranschen existerar i 

Sverige. 
 

Besöksnäringen är viktigt för Sverige och restaurangbranschen är en av näringens 

grundläggande inkomstkällor. År 2014 omsatte besöksnäringen 268,5 miljarder 

kronor och sysselsatte 159 200 människor i Sverige. I och med detta är den svenska 

turismens exportvärde högre än värdet för Sveriges export av järn, stål och 

personbilar tillsammans. Mellan år 2000 och 2013 ökade sysselsättningen inom 

besöksnäringen med cirka 50 procent och den största ökningen fanns i hotell- och 

restaurangbranschen (Tillväxtvärket, 2016). Branschen kännetecknas av stora 

säsongsvariationer och är känslig för förändringar i konjunkturen (Haddad & 
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Hedlund, 2014). Näringen har även ett rykte om sig att vara en lågavlönad bransch 

med osäkra anställningar och tuffa arbetsvillkor (Nordisk Union, 2015) vilket kan ses 

som en effekt av branschen känslighet för förändringar i omvärlden.  
 

I slutet av 2013 var 102 000 människor anställda inom hotell och restaurang (Terpstra, 

2014). År 2014 var 68 procent kvinnor och 32 procent män anställda inom 

yrkeskategorin som benämns som “restaurang- och köksbiträden m fl.”. Denna 

yrkesgrupp var den 11:e vanligast att arbeta inom för kvinnor i Sverige. För män 

hamnade yrkesgruppen på 17:e plats på listan vanligast yrke (Statistiska Centralbyrån, 

2016a, 2016b).  
 

Konflikter av olika karaktär är vanligt förkommande för den som arbetar inom 

restaurangbranschen och i värsta fall eskalerar konflikterna till trakasserier eller 

trakasserier av sexuell karaktär, våld eller hot (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Det är 

dock kvinnliga servitriser som är överrepresenterade vad beträffar utsatthet för 

sexuella trakasserier (Nordisk Union, 2015). I en undersökning som presenteras i 

Svenska Dagbladet, där 300 kvinnor med anställning inom restaurangbranschen i 

Stockholm och Göteborg intervjuades, svarade 66 procent “ja” på frågan om de någon 

gång blivit utsatta för sexuella trakasserier (Nordstrand, 2013). Även fackförbundet 

Nordisk Union har genomfört en undersökning som visar att andelen kvinnor i 

turistbranschen som någon gång upplevt sexuella trakasserier är större i norra Europa 

än i södra Europa. Denna statistik är troligtvis något missvisande då siffrorna tros ha 

en annan förklaring än att trakasserierna är fler i norra Europa. Det finns en större 

medvetenhet kring problemet och därför även lägre tolerans mot trakasserier hos 

kvinnor som arbetar i norra Europa. I länder i södra Europa, menar Nordisk Union, 

finns en högre tolerans eller en tabu kring beteende kopplat till sexuella trakasserier 

(Nordisk Union, 2015). 
 

En studie om kvinnlig serveringspersonal 
Tidigare forskning om trakasserier i restaurangbranschen har genomförts i andra delar 

av världen men det saknas vetenskapliga studier om servitrisers arbetsförhållanden i 

Sverige (jmf. Lainpelto & Lainpelto, 2012). Samhällsstrukturer kopplade till 

könsroller och manlig överordnad kan skapa en maktbalans i mötet mellan manliga 

gäster och kvinnlig serveringspersonal vilket är en intressant utgångspunkt för studien 
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(jmf. Urry, 2002; Tesfahuney & Schough, 2010). Studien har utförts på en utpräglad 

turistort vilket ytterligare förstärker maktbalansen mellan män och kvinnor genom att 

addera turistens priviligierade ställning gentemot den servande personalen (jmf. Urry, 

2002). Studien ämnar därmed belysa kvinnliga servitrisers upplevelser av att arbeta på 

en svensk turistort. 
 

Arbetets syfte är att undersöka hur kvinnliga servitriser upplever mötet med manliga 

gäster och på vilket sätt de förhåller sig till trakasserier och nedvärderande bemötande 

samt obehagliga och konfliktfyllda situationer. Vidare syftar arbetet till att undersöka 

hur samhällsstrukturer som yrkesstatus och könsroller kan påverka mötets maktbalans 

i ett turistiskt rum. För att undersöka detta har vi valt att arbeta efter följande 

frågeställningar:  
 

• Upplever kvinnlig serveringspersonal att de utsätts för trakasserier och dåligt 

bemötande från manliga gäster?  

• Om så, hur visar sig detta och vilka orsaker ser servitriserna till detta 

bemötande? 

• Vilka strategier har de anställda för att hantera konfliktfyllda situationer samt 

trakasserier och föreställningar om servitrisyrkets status från gäster? 
 

Centrala begrepp  
Nedan beskrivs återkommande och betydelsefulla begrepp för uppsatsen. 
	
Genus: Begreppet genussystem beskriver att kön är en biologisk term, medan 

begreppet genus markerar de socialt och kulturellt betingade skillnaderna mellan 

kvinnors och mäns status i samhället (Engström & Marklund, 1992).  
 

Könsroll: Sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan 

könen vad avser beteende, värderingar, normer, resurser, makt och prestige. 

Könsrollen är också förknippad med ideologiska föreställningar om hur förhållandena 

mellan könen bör vara. I dagens könsforskning betonas att skillnader mellan könen 

sammanhänger med ett könsmaktssystem som genomsyrar hela samhället (Engström 

& Marklund, 1993).  
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Rum: Inom kulturgeografin innebär ett rumsligt perspektiv en utgångspunkt i hur 

objekt och företeelser är rumsligt planerade och ordnade i förhållande till varandra. 

Även sociala strukturer och maktrelationer relateras till det rumsliga (Gren & Hallin, 

2003). Uppsatsen utgår från sociala strukturer rörande könsroller och hur dessa 

relateras till turistiska rum, något Urry (2002) beskriver som rum anpassade efter 

turisters behov. Även arbetsplatser är rum för sociala relationer mellan människor på 

olika hierarkiska positioner (McDowell, 2009). Sociala relationer och det rumsliga är 

nära relaterade till varandra och skapar varandra ömsesidigt (Gren & Hallin, 2003) 

vilket går att relatera till hur en restaurang utgör ett turistiskt rum där sociala 

relationer mellan gäst och anställd äger rum. 
 

Disposition 
Nästkommande kapitel; Genus, turism och rum utgör studiens teoretiska ramverk 

varav den inledande delen behandlar teorier om genus och könsroller. Därefter 

beskrivs den manliga turistens privilegierade roll och kvinnans utsatthet som 

servicepersonal i ett turistifierat rum. Kapitlets avslutande del baseras på tidigare 

forskning kring ämnet trakasserier i restaurangbranschen. 
 

Att undersöka och förstå en servitris vardag är studiens metodkapitel och inleds med 

en beskrivning av tillvägagångssätt, valda metoder samt urval och studiens 

avgränsning. Därefter presenteras hur materialet har tolkats hermeneutiskt och kapitlet 

avslutas med våra egna reflektioner kring metodval, tillförlitlighet och objektivitet. 
 

Vidare presenteras studiens resultat i kapitlet Servitrisernas berättelser vilket baseras 

på genomförda intervjuer med kvinnlig serveringspersonal.  
 

Kapitlet Maktbalansen mellan manliga gäster och kvinnliga servitriser utgör studiens 

analys. Inledningsvis beskrivs förekomsten av trakasserier mot serveringspersonal och 

hur könsroller påverkar mötet mellan gäst och anställd under rubriken En kvinnlig röst 

som “blåser bort”. Under rubriken Har kunden alltid rätt? analyseras hur 

turistifierade rum och föreställningar om yrkesstatus påverkar maktbalansen mellan 

gäst och anställd. Slutligen utforskas vilka strategier servitriserna använder sig av för 

att hantera trakasserier och konfliktfyllda situationer under rubriken “Le, bara le!”. 
 



	 	 6	

I studiens avslutande kapitel förs en slutdiskussion som sammanfattar studiens resultat 

samt innefattar egna reflektioner angående maktbalansen mellan manliga gäster och 

kvinnliga servitriser i det turistifierade rummet.   
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Genus, turism och rum 
Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk som beskriver rummets betydelse för 

maktbalansen mellan kvinnor och män samt reproduktionen av könsroller i 

turistifierade rum. 
 

Det konstruerade skådespelet 

Enligt Bourdieus habitusteori lär vi oss redan från barnsben hur män och kvinnor 

skiljer sig åt och hur de förknippas med olika attribut. Den manliga kroppen kopplas 

ofta samman med egenskaper som subjektivitet, styrka, självständighet, frihet och 

med omättliga behov, medan den kvinnliga kroppen är till för andra att beskåda och 

objektifieras genom utomstående blickar (Järvinen, 2007). Det är socialt konstruerade, 

normativa koncept som styr hur män och kvinnor ska bete sig och föreställningar 

kring enkla fysiska attribut så som klädstil, frisyr och tonen på rösten gör att män och 

kvinnor skiljs åt (Goffman, 1979). Dessa inlärda könsdistinktioner är så starkt 

inristade att de ofta ligger bortom det mänskliga medvetandet (Järvinen, 2007).  
 

Det är individen som ”gör könet” men påverkas till hög grad av den sociala 

kontexten. Genom att betrakta begreppet kön som en prestation och något som 

förknippas med ett visst sorts uppträdande, skiftar fokus från interna omständigheter 

hos en individ till interaktioner mellan individer och offentliga rum (West & 

Zimmerman, 2002). Goffman (1979) menar att uttryck för genus och könsroller kan 

ses som ett slags skådespel och som ett resultat av det människor lärt sig under sin 

uppväxt och genom historien. Samhället är en medverkande aktör och skapar scenen 

för detta skådespel (Goffman, 1979).  
 

Vid sidan av dessa föreställningar finns det en tro om att kvinnan i viss utsträckning 

är underlägsen mannen vilket skapar ett maktförhållande mellan män och kvinnor i 

samhället (Goffman, 1979). För att beskriva kvinnors position i samhällslivet har 

kvinnoforskare länge använt sig av begrepp som periferi, utanförskap och 

marginalitet. Att däremot vara i centrum är att utgöra normen och ha makten i 

rummet. Dessa positionsbeskrivningar kan ses som uttryck för rummets betydelse 

(Forsberg, Grenholm & Jacobsen, 2002) och genom att analysera hur kvinnor och 

män utnyttjar och tillgodoser sig rummet kan maktförhållanden identifieras (Forsberg, 
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2002). ”Könskodning” av rum bestämmer vem som får eller bör göra vad på vissa 

platser. Det betyder att människan anpassar sitt beteende beroende på vilket rum hen 

befinner sig i. Det offentliga rummet har exempelvis länge tillskrivits mannen och 

präglas även av en heterosexuell norm. Det privata rummet, hemmet, har sedermera 

tilldelats kvinnan (Gren & Hallin, 2003). Genusordningen på en plats, och relationen 

människor har till den, kan leda till en tro på att det är naturens lag. Föreställningar 

om att fördelningen är naturlig på grund av att den alltid varit så, kan leda till att 

strukturerna upprätthålls. Det leder till beteendemönster med platsspecifika spelregler 

där människor inte reflekterar över sina beteenden (Forsberg, 2002). Relationer 

mellan könen formas således i det vardagliga mötet mellan män och kvinnor på olika 

platser. Platsen är i sig en aktör som skapar en genusordning i den sociala relationen 

(Forsberg, Grenholm & Jacobsen, 2002). De sociala relationerna och det rumsliga är 

därmed intimt relaterade till varandra då de påverkar och skapar varandra ömsesidigt. 

Sociala strukturer måste således relateras till vilka rumsliga förutsättningar de skapas i 

(Gren & Hallin, 2003). 
 

På olika platser finns alltså föreställningar om vad som är manliga respektive 

kvinnliga arbetsområden. Dessa föreställningar har formats under århundraden och 

lever kvar än idag (Forsberg, 2002). Baserat på normativa förställningar om kön 

skapas en naturlig uppdelning av kvinnors och mäns arbetsuppgifter. När människor 

ställs inför val om vem som ska göra vad, är mest lämpad att ta instruktioner, att 

planera en specifik aktivitet eller att utföra en specifik aktivitet, görs en omedveten 

uppdelning mellan män och kvinnor (Goffman, 1979). Strukturerna runt manliga och 

kvinnliga arbetsuppgifter grundas i övergången från jordbruks- till industrisamhället 

och förändringen innebar en separation mellan arbetsplatsen och hemmet, som 

tidigare hade varit den samma. Lönearbetet tillskrevs vid denna tid mannen och 

ansågs ha högre status än det arbete som utfördes i hemmet av kvinnan. Det innebar 

även att maktbalansen mellan kvinnor och män försköts och en könsmaktsordning 

etablerades. Kvinnan blev ekonomiskt beroende av mannen och förväntades endast 

bidra till att stötta honom i hans heltidsarbete. Om kvinnor förvärvsarbetade gjorde de 

så inom de yrkesområden som, av männen ansågs, mindre attraktiva och ofta 

kännetecknades dessa arbetsuppgifter av att ta hand om hushållsarbete och relationer. 

Dessa yrken har med tiden feminiserats och förknippas således med låg status, låg 
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lön, okvalificerade arbetsuppgifter och kvinnlig personal. De kan även kopplas till 

sysslor som påminner om det obetalda hushållsarbetet (Lainpelto & Lainpelto, 2012). 
 

På grund av att det görs skillnad på män och kvinnor i samhället sker en konstant 

sorteringsfunktion där föreställningar om kön reproduceras om och om igen och vid 

sorteringen tilldelas män en privilegierad position. Eftersom kvinnor själva 

socialiseras in i ett samhälle som lär dem att de är mindervärdiga männen kan det vara 

svårt för kvinnor att göra uppror mot det som förtycker dem. Kvinnorna är alltså även 

själva en del av denna tankevärld och föreställningar kring sitt eget kön (Järvinen, 

2007). Genom att behålla, reproducera och legitimera kategoriseringen av män och 

kvinnor i samhället fortsätter fenomenet att individen “gör könet” vara aktuellt (West 

& Zimmerman, 2002).  
 

Turistifierade rum  
Traditionellt sett karaktäriseras även resande av manlighet, äventyr, nöjen och det 

exotiska (Enloe, 1989 refererad i Pritchard & Morgan, 2000). Turistindustrin präglas 

av ett västerländskt synsätt med den “vita västerländska mannen” som norm och 

utgångspunkt (Irigaray, 1994, refererad i Tesfahuney, 2010). Trots att turistindustrin 

har gett många kvinnor möjligheter till arbete har den sällan utmanat redan 

existerande könsroller och relationer som finns mellan könen. Kvinnors arbeten inom 

turistbranschen är ofta dåligt betalda versioner av det som traditionellt kallats 

“kvinnogöra”. Kvinnor diskar, städar, lagar mat och uppfyller turisternas behov 

(Enloe, 1989, refererad i Pritchard & Morgan, 2000). Pritchard & Morgan (2000) 

menar att de turistiska föreställningar och önskemål som privilegieras över andra är 

den vite, västerländske och heterosexuelle mannens.  
 

Det en turist vill se och uppleva under sin resa är konstruerat av föreställningar om 

vad som är extraordinärt och sevärt (Pritchard & Morgan, 2000). Med Michel 

Foucaults arbeten som utgångspunkt benämner Urry (2002) dessa förväntningar, 

föreställningar och önskemål som “the tourist gaze”. Den turistiska blicken gör 

människor, kulturer och platser till objekt att betrakta. Vad turistens “gaze” innebär 

beror på hur kontrasten till detta ser ut, alltså den icke-turistiska upplevelsen eller 

vardagen (Urry, 2002).  
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Även en service som utförs kan vara en del av turisternas “gaze”, och för att gästens 

föreställning ska bekräftas bör denna service inte motsäga eller vara sämre än 

turistens förväntningar. Ju mer någon betalar för en service, desto bättre och mer 

personlig service förväntar gästen sig. Vid en jämförelse mellan ett köp av en 

materiell produkt och en service är det mer självklart vad produkten består av än om 

det handlar om köp av en tjänst. Då det sker en social interaktion mellan den som 

utför servicen och personen som köper den blir kvaliteten av den sociala interaktion 

en del av det som konsumeras. De människor som arbetar med gästkontakt blir också 

en del av det som säljs till gästen och deras egenskaper och sociala karaktärsdrag som 

ålder, kön, etnicitet med mera blir således en del av tjänsten. Serveringspersonalen på 

en restaurang, som ofta består av unga kvinnor, förväntas därmed uppträda efter 

turistens föreställningar kopplade till kön (Urry, 2002). Maktbalansen skapar en 

distinktion mellan turisten och icke-turisten, där den senare blir en tjänare som tar 

hand om turistens behov och önskemål (Tesfahuney, 2010).  
 

En turist är någon som satt sitt vardagliga liv på paus (Tesfahuney & Schough, 2010) 

och det finns en vilja hos turisten att fly sin monotona och alldagliga vardag bestående 

av tillrättalagda rum. Genom att vara turist får människan chansen att uppleva nya, 

spännande kulturer i rum som anses vara genuint autentiska (MacCannell, 1976, 

refererad i Tesfahuney & Schough, 2010). Även servicepersonalen förväntas förmedla 

en positiv och äkta känsla för att mötet med gästen skall upplevas ha god kvalitet 

(Lainpelto & Lainpelto, 2012). När turister beträder rum där människor och samhällen 

anpassar sig efter deras behov, normer och värderingar skapas turistifierade rum. För 

en turist upphävs, om så bara för stunden, sociala normer, förväntningar och 

förpliktelser. Sociala spärrar och personlig moral upphävs i samband med att en 

person “blir” en turist. Det sker en avhumanisering av såväl turisten som anställda i 

det turistifierade rummet. Turisten strävar efter att vara nöjd och turistbranschen 

strävar således efter att tillfredsställa turistens begär (Tesfahuney & Schough, 2010). 

Eftersom den vite heterosexuelle mannens behov sätts i första rummet, vilka ofta ska 

tillfredsställas av en kvinna som arbetar på destinationen (Urry, 2002), är 

turistnäringen en bransch präglad av komplexa maktrelationer kopplade till genus 

(Kinnaird & Hall, 1996).  
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Den manliga gästens förväntningar på kvinnlig serveringspersonal  
Fördomar om serviceyrkets arbetsmoment är att de kunskapsmässigt kan jämföras 

med det obetalda hushållsarbetet. På grund av detta finns också fördomar om 

servicearbetet och kopplingen till kvinnliga värderingar och kvinnligt arbete 

(Lainpelto & Lainpelto, 2012). Kön har en central roll i utförandet av en service 

(Mulinari, 2007) och restaurangbranschen har alltid varit kvinnodominerad (Lainpelto 

& Lainpelto, 2012). Branschens anställda karaktäriseras bland annat av unga kvinnor 

med osäkra anställningar och låga inkomster (Hoel och Einarsen, 2003, refererad i 

Ram, 2015). Utöver fördomar förekommer en nedvärdering av yrket kopplat till 

klasskillnader då servicepersonalen ger resursstarka människor möjligheten att undgå 

och distansera sig från arbetsuppgifter kopplade till hushållsarbetet, om så bara för en 

kväll (Mulinari, 2007; Flisbäck 2010). Serveringsyrket går ut på att leverera en 

service i form av förtäring till en gäst samt arbetsuppgifter som innefattar exempelvis 

hantering av smuts och avfall. Dessa är arbetsuppgifter som har visat sig förknippas 

med låg status (Flisbäck, 2010).   
 

Det finns även fördomar om, och förväntningar på, att kvinnor ska vara mer vårdande 

och inkännande jämfört med männens mer aggressiva framtoning. Dessa 

föreställningar om värderingar kopplade till kön gör att kvinnan ofta förknippas med 

service och omsorg (Lainpelto & Lainpelto, 2012) vilket kan leda till att 

restauranggäster har olika förväntningar på hur manlig och kvinnlig 

serveringspersonal ska bemöta dem (Hall, 1993). Resultatet i en undersökning av Hall 

(1993) visar även att kvinnlig personal generellt anses vara mer vänlig och glad än 

manlig samt att dessa egenskaper kan yttra sig olika beroende vilken typ av restaurang 

de arbetar på. Den kvinnliga servitrisens roll gestaltas olika och det sociala spelet 

mellan gäst och anställd ser därmed annorlunda ut på olika typer av restauranger. På 

en så kallad “fine dining” restaurang anses en servitris bemöta gäster trevligt genom 

att prata med lågmäld röst och le sparsamt mot gästerna vilket hade upplevts som 

otrevligt bemötande på ett kafé med lägre standard (Hall, 1993). Lainpelto och 

Lainpelto (2012) skriver dock att det existerar konstanta föreställningar om vilka 

känslor som servicearbetaren skall uppvisa, vilka påverkas av samhällets syn på hur 

kvinnor och män bör vara. Som tidigare nämnts förväntas män och kvinnor besitta 

olika egenskaper och kvinnor betraktas ofta som omvårdande, pratsamma, 

känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Däremot 
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flirtar både manlig och kvinnlig serveringspersonal med gästerna för att lätta upp 

stämningen, dock är det endast kvinnliga servitriser som känner sig tvingade eller 

upplever att det finns en förväntan på dem att de ska göra det (Hall, 1993). Att 

personalen ska uppfylla gästernas förväntningar och behov utgör en viktig del i 

restaurangbranschens filosofi. Att kunna leverera en sådan upplevelse kallas ibland 

för att man är “service minded” och personen som utför arbetet känner då en personlig 

stolthet i att leverera denna upplevelse och tillfredsställa gästens behov (Lainpelto & 

Lainpelto, 2012). Tanken om att kundens behov alltid ska tillfredsställas kan dock 

leda till att gäster missbrukar sin position (Fullerton & Punj, 2004). Att 

förväntningarna på servicen inte uppfylls kan vara motiv nog för gästen att trakassera 

serveringspersonalen, då god service ses som gästens rättighet. Gästens upplevelse av 

att bli bemött med service som inte lever upp till förväntningarna kan räcka för att 

trakasserier och aggressivt beteende skall anses vara berättigat (Yagil, 2008). Dock är 

det vanligast att kvinnlig personal utsätts för trakasserier i form av sexuella 

anspelningar och fysisk kontakt av manliga gäster (Hall, 1993). 
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Att undersöka och förstå en servitris vardag 
I detta kapitel beskrivs och diskuteras uppsatsens metodval och tillvägagångssätt. För 

att få förståelse för den miljö kvinnliga servitriser vistas i, baseras studiens empiriska 

material på semistrukturerade intervjuer med anställda samt en deltagande 

observation. Studien avgränsas geografiskt till en turistort för att i tillägg till de 

maktrelationer som finns mellan män och kvinnor i samhället även kunna studera 

maktbalansen som kan uppstå mellan turist och anställd på en turistdestination. Vi har 

gjort ett medvetet val att endast intervjua kvinnor inom denna bransch vilket baseras 

på tidigare forskning som visar att kvinnliga servitriser är en särskilt utsatt grupp för 

trakasserier i restaurangbranschen (se t.ex. Mulinari, 2007; Urry, 2002). Enligt ett 

målinriktat urval (Bryman, 2011) har vi strategiskt valt kvinnliga respondenter som 

arbetar på en utpräglad turistort då det är relevant utifrån studiens frågeställningar och 

syfte.  

 

För att genomföra studien tog vi kontakt med en organisation inom hotell- och 

restaurangbranschen på vår valda turistort. För att komma i kontakt med respondenter 

skickade vi ett mail till restaurangansvarig. Vi förklarade där vårt syfte tillsammans 

med en förfrågan om vi fick göra ett besök för att observera arbetet i restaurangen 

samt genomföra intervjuer med kvinnliga servitriser. Då vi fått klartecken inleddes 

studien med en deltagande observation på deras arbetsplats. Observationen ägde rum 

en fredagskväll då vi agerade som serveringspersonal utöver ordinarie anställda. Vi 

dukade borden inför kvällen, serverade gäster och plockade disk samtidigt som vi 

småpratade med serveringspersonalen och försökte lära känna dem. Kvällen var, 

enligt de anställda, relativt lugn. Gästerna bestod mestadels av blandade sällskap 

bestående av både män och kvinnor som hade förbeställt mat och dryck. Stämningen 

mellan de anställda var god och de småpratade och skämtade med varandra under 

kvällen. Några av servitriserna nämnde att de var trötta efter en lång säsong trots att 

den hade varit rolig. Vi blev väl omhändertagna för att vi skulle känna oss välkomna. 

Personalen intresserade sig för vår studie, ställde frågor och delade ut mindre 

arbetsuppgifter till oss under kvällen. Vi fick en känsla av att de var en grupp med 

god sammanhållning och vi hade en rolig kväll tillsammans med dem. 
 

En deltagande observation kan vara dold eller öppen. I vissa fall kan det innebära att 

den är både och, exempelvis kan den vara öppen för anställda på ett företag samtidigt 
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som gästerna inte har kännedom om observationen (Bryman, 2011). Under vår 

observation var alla som arbetade i restaurangen medvetna om i vilket syfte vi var där. 

Vår observation var därför öppen för de anställda men dold för gästerna som besökte 

restaurangen. Observationerna av de anställdas arbetsmiljö gav oss större förståelse 

för kontexten och var till god hjälp i genomförandet av intervjuerna och vår 

hermeneutiska tolkning av dem (jmf. Kvale & Brinkman, 2014; Thurén, 2007). 

Observationerna kommer därför inte utgöra en del av uppsatsens resultat, då syftet 

med den var att fungera som en förstudie inför intervjuerna. Vid observationstillfället 

fick vi även chansen att träffa två av de blivande respondenterna och förklara vårt 

syfte med undersökningen för dem. Vi tror att detta kan ha bidragit till en mer 

avslappnad och trygg stämning under intervjuerna med dessa personer. 

Respondenterna fick även tiden mellan observationen och intervjutillfället på sig att 

fundera kring vad de kunde bidra med under intervjun.  
 

Intervjuerna 
Studiens empiriska material bygger på semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjun utgår från en på förhand utarbetad intervjuguide. De ämnen som ska belysas 

bockas av under intervjuns gång men måste inte tas i en specifik ordningsföljd (jmf. 

Andersen, 1998). Vår intervjuguide (se bilaga) skapades med utgångspunkter från 

studiens frågeställningar för att försäkra oss om att vi täckt de områden 

undersökningen syftar till att undersöka. 
 

Då vi tagit del av statistik och tidigare forskning som bekräftar att trakasserier inom 

restaurangbranschen existerar ville vi få djupare förståelse för hur detta fenomen 

upplevs av de som utsätts för det. Ett urval av resultaten från tidigare forskning på 

ämnet är en del av vårt teoretiska ramverk. Syftet med intervjuerna var att försöka 

förstå världen från de kvinnliga servitrisernas synvinkel (jmf. Kvale & Brinkman, 

2014). Fyra intervjuer genomfördes med servitriser på organisationen där 

observationen ägde rum. Dessa kompletterades senare med ytterligare två tills 

materialet var mättat, det vill säga att de data som har samlats in därmed anses vara av 

så pass varierande karaktär och temat för studien därför anses vara “uttömt”. Mättnad 

innebär att forskaren till slut upplever att antalet intervjuer som har utförts räcker för 

att göra studien tillförlitlig (jmf. Bryman, 2011). Samtliga respondenter fanns inom 

åldersspannet 18 till 50 år, fem av sex var dock mellan 18 till 30 år gamla. Några av 
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respondenterna var anställda säsongsvis och skulle kort efter intervjutillfället avsluta 

sin anställning, andra var heltidsanställda och bodde på orten permanent. 

Respondenterna hade därmed olika lång arbetslivserfarenhet från 

restaurangbranschen, några arbetade sin första säsong på vår utvalda turistort medan 

andra hade arbetat flera år. 

 

Tack vare kontakten med restaurangchefen kunde de fyra första intervjuerna 

schemaläggas för samtal på arbetstid. Fyra av intervjuerna genomfördes under samma 

dag, vid ett bord i en avskild avdelning inne i restaurangen för att inte bli störda. De 

två andra intervjuerna genomfördes på ett kafé vid ett annat tillfälle med servitriser 

som vid intervjutillfället arbetade på andra restauranger på turistorten. Intervjuerna 

tog mellan 25 och 35 minuter och utfördes gemensamt av oss då vi ville skapa en 

känsla av ett samtal istället för en “utfrågning”. Vi valde även att sätta oss på var sin 

sida om intervjupersonen för att inte inge en känsla av “två mot en”. 
 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) krav för forskningsetik inleddes varje intervju 

med att vi berättade om oss själva och syftet med studien. Vi informerade även om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avslutas när som helst. Vi förklarade för 

respondenterna att de och företaget som de arbetar på presenteras under fiktiva namn i 

vår uppsats och att materialet inte kommer att användas i annat syfte än att skriva vår 

uppsats. Samtliga intervjuer spelades in på inspelningsfunktionen på våra 

mobiltelefoner och vi förklarade även varför vi gjorde så för personerna vi 

intervjuade.  
 

Våra tolkningar av materialet 

I enlighet med en abduktiv ansats har vi i analysen växlat mellan teori och empiri för 

att förstå materialet i en bredare kontext. Vårt teoretiska ramverk har förändrats och 

utökats med ny teori efter att vi gått igenom vårt insamlade material. Materialet har 

tolkats hermeneutiskt vilket syftar till att få förståelse för de bakomliggande orsakerna 

till resultatet. Vid hermeneutiska tolkningar kan människor använda sig av 

igenkännande och empati för att få förståelse för andra människor och deras känslor 

vilket har varit väsentligt i vår studie (jmf. Thurén, 2007). Det fanns många 

gemensamma faktorer mellan oss och respondenterna då vi har tidigare erfarenhet av 

att vara unga kvinnor anställda inom restaurangbranschen. Detta tillsammans med vår 
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deltagande observation, gjorde det möjligt för oss att känna igen oss och känna empati 

med personerna som vi intervjuade. 
 

För att kunna utvinna gemensamma teman utifrån respondenternas svar 

transkriberades samtliga intervjuer. Arbetet delades upp mellan oss och vi 

transkriberade hälften var. Transkriberingen gav oss även tillfälle att lära känna vårt 

material och få en känsla för vilka teman som skulle komma vara viktiga för vår 

studie (jmf. Dalen, 2008).  
 

I likhet med Dalens (2008) rekommendationer gick vi sedan systematiskt igenom vårt 

material enskilt och tillsammans, för att kunna beskriva vad det handlar om. Efter det 

skapade vi kategorier som sammanförde och organiserade materialet. Därefter gick vi 

återigen genom materialet för att kunna förstå det på en tolkande och teoretisk nivå. 

Materialet från intervjuerna har kodats in under identifierade teman vilket gav oss en 

uppfattning om vart tyngdpunkten i materialet fanns. Till exempel kan en viktig del i 

analysen vara att identifiera områden som många av de intervjuade har uttalat sig om 

(Dalen, 2008).  
 

Reflektioner kring metod 

Att vi själva är en del av det samhälle vi har studerat gör det omöjligt för oss att 

förhålla oss fullständigt objektivt till vårt material, då allt vi vet och förstår om 

samhället kan prägla sättet vi utför studien på. Vårt resultat grundas i servitrisernas 

tolkningar av sina sociala liv, vilka vi därefter återigen tolkar. Tolkningarna kan 

därför anses vara dubbelt hermeneutiska (jmf. Gren & Hallin, 2003). Även våra 

erfarenheter som kvinnor i restaurangbranschen bidrog till att vi inledde studien med 

vissa föreställningar om hur olika situationer kan uppstå och utspela sig i en 

restaurangmiljö. Detta kan ses som ett hinder för att kunna förhålla sig objektivt till 

materialet. Samtidigt är en god förförståelse nödvändig för att kunna utföra en rimlig 

hermeneutisk tolkning av materialet.  
 

Trots våra försök till att skapa en avslappnad och jämlik situation under intervjuerna 

inser vi att det kan ha skapats en maktasymmetri där vi står i överläge gentemot 

respondenterna. Att vi är två som intervjuar en person, att vi bestämmer vilka frågor 

som ska ställas och när intervjun ska avslutas kan bidra till en ojämn maktbalans.  
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Tillförlitligheten av en studie kan bland annat påverkas av studiens överförbarhet, det 

vill säga om den är möjlig att överföra till andra platser (Bryman, 2011). Då vårt 

teoretiska ramverk syftar till att illustrera hur strukturer kopplat till könsroller går att 

relatera till den ojämna maktbalans som uppstår mellan turist och servicepersonal, 

anser vi att vår studie är överförbar till andra turistiska restaurangmiljöer (jmf. 

Ekengren & Hinnfors, 2012). Trots detta är vi medvetna om att i enlighet med ett 

hermeneutiskt synsätt samt att vi har tolkningsmonopol på det som sägs i intervjuerna, 

beskrivs endast en, av många, sanningar i vår studie och vi ämnar därför illustrera en 

sanning (jmf. Thurén, 2007). En studies äkthet rör generella frågor angående 

forskningspolitik och olika konsekvenser som studien kan få. Till exempel bör studien 

visa en rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattningar (Bryman, 2011). För 

att den bild som presenteras ska vara så sanningsenlig som möjligt har vi tillsammans 

diskuterat våra tolkningar av resultatet för att undgå långsökta slutsatser och 

överdrivna tolkningar. 
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Servitrisernas berättelser  

Möten med gäster är en central del av servitrisernas arbete och ibland innebär dessa 

möten att de tvingas hantera trakasserier och konflikter. Som presenterats tidigare är 

kvinnliga anställda en särskilt utsatt grupp för sexuella trakasserier. Samtliga 

servitriser som intervjuats i denna studie har dock påpekat att det positiva med arbetet 

överväger det negativa, men att trakasserier från gäster är vanligt förekommande. I 

detta kapitel, som utgör studiens resultat, presenteras servitrisernas egna berättelser 

om yrkets baksida1. 
 

Trakasserier som en del av arbetet 

Servitriserna berättar att det finns skillnader i hur de bemöts av manliga och kvinnliga 

gäster även om några av dem ifrågasätter om det går att hitta generella beteenden för 

könen. Några av respondenterna menar att gästens beteende i större utsträckning 

handlar om hur individen är som person samt vilka yttre faktorer som påverkar, 

snarare än vilket kön hen tillhör. Dock upplever samtliga servitriser att kvinnliga 

gäster klagar mer på service och mat samt att de många gånger är mer krävande än 

män. Oftast är det kvinnliga gäster som ansvarar för barnen i restaurangen vilket 

bidrar till stress i mötet med serveringspersonalen och resulterar i att de upplevs som 

svårare att behaga. Män tycks däremot söka en annan typ av bekräftelse och 

uppvaktning från de kvinnliga servitriserna. 
 

Manliga raggar alltid, det är sånt man får ta. Och kvinnor är mer fnittriga asså 

typ… (Lisa)  
 

Vilket kön serveringspersonalen har verkar spela större roll för ett manligt sällskap än 

för ett kvinnligt. Män tycks uppskatta en kvinnlig servitris mer än en manlig, 

samtidigt som kvinnliga sällskap inte upplevs bry sig om serveringspersonalens kön i 

lika stor utsträckning. En servitris berättar att hon gärna slår sig ned vid bordet när det 

är dags att betala notan när hon serverar ett kvinnligt sällskap, något som hon inte 

känner sig lika bekväm att göra om hon serverar ett manligt sällskap. Dock menar en 

annan servitris att kvinnliga gäster flirtar lika mycket som manliga och känner inte 

riktigt igen sig i resonemanget om att kvinnlig personal ska vara mer utsatta för 

																																																								
1	Servitriserna	presenteras	med	fiktiva	namn	för	att	säkerställa	deras	anonymitet.	
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trakasserier. Hon tror snarare att förekomsten av trakasserade kvinnor är vanligare på 

grund av att det är fler kvinnor än män som arbetar med servering. De övriga 

servitriserna är däremot överens om upplevelsen av att kvinnor är mer utsatta än sina 

manliga kollegor.  
 

Det är inte ovanligt att servitriserna blir kallade nedvärderande smeknamn av manliga 

restauranggäster och de flesta tror inte att deras manliga kollegor blir tilltalade på 

samma sätt. Karin berättar “det kan ju bli mycket det här "lilla gumman" liksom [...] 

det är ju oftast från män, såklart”.  
 

En specifik maktutövning som servitriserna upplever att manliga gäster använder sig 

av mot dem är att anspela på sex. Anspelningarna befinner sig ofta i en gråzon för vad 

som är accepterat och inte. Till exempel nämns att ett eller två “snuskskämt” från män 

går att ignorera men att gästerna behöver bli tillsagda om de inte slutar. Det finns även 

en viss acceptans för “mildare” typer av sexuella anspelningar då servitriserna 

försvarar det med att gästerna har druckit för mycket alkohol. 
 

Så att när de väl får alkohol i sig så tror de att de kan ragga på nån som är yngre 

än deras dotter, liksom. (Mia) 

 

De sexuella anspelningarna uttrycks både fysiskt och verbalt, till exempel genom att 

gästerna försöker ta servitrisen på rumpan, pussas och kramas eller ber servitrisen 

sätta sig i deras knä. Busvisslingar eller försök att fotografera servitrisen när hon går 

förbi förekommer också. Servitrisernas berättelser om sexuella anspelningar är 

många, och flera av dem berättas som komiska situationer, snarare än betryckande. En 

servitris berättar att hon har fått olika erbjudanden från manliga gäster, till exempel 

har hon blivit medbjuden till en mans lantställe för att bada naken. En annan nämner 

att manliga gäster ofta, nästan varje dag, anger sina telefonnummer och rumsnummer 

för att de vill mötas upp senare. Förutom dessa “komiska” situationer finns det dock 

berättelser där servitriserna har tagit illa vid sig och som återberättas med allvar och 

frustration. Till exempel berättas om en situation då en kvinnlig kollega till en av 

respondenterna blev kallad för hora av ett manligt sällskap. Respondenten berättar att 

hon vid tillfället “såg svart” och att sällskapet fick lämna restaurangen med en 

förmaning om att aldrig komma tillbaka igen. En annan av respondenterna minns en 

kväll då en mycket berusad manlig gäst i ett stort sällskap erbjöd henne pengar för att 
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hon skulle sitta ned och umgås med dem under kvällen. Hon beskriver hur de 

uttryckte sig mot henne och hur det fick henne att känna: 
 

“Men vi kan betala dig hur mycket som helst för att du umgås med oss en hel 

kväll”. Typ som att man är liksom en eskort. Man ba, nae! (Sara) 

 

Det verkar finnas en generell inställning i restaurangbranschen om att hantering av 

otrevliga män och sexuella anspelningar är en del av arbetet. En servitris jämför det 

med att alla arbetsplatser har problem och att hantera liknande situationer som nämns 

ovan är en del av restaurangbranschens problematik. 
 

Trakasseriernas grund 

Servitriserna resonerar kring vilka orsaker som föreligger dåligt beteende och 

trakasserier från gäster. Dessa kan ibland samverka och påverka situationer då gäster 

beter sig illa.  

Den unga servicepersonalen 

En faktor, utöver kön, utgörs av servitrisernas ålder som anses ha betydelse för 

dynamiken i mötet mellan gäst och anställd. Exempelvis kan gäster utnyttja 

situationer då de blir serverade av en ung anställd och skoja på hens bekostnad, 

oavsett om det är en kille eller tjej som serverar. Det finns även tankar om att både 

ålder och kön är avgörande för hur en anställd blir bemött och en servitris hävdar att 

en manlig medelålders servitör oftast möts med större respekt från gästen. Det är 

ingen som kallar honom “lilla vän”, menar hon.  
 

En av servitriserna berättar att hon ibland får en känsla av att inte bli tagen på allvar 

av äldre män just på grund av att hon är en ung, kvinnlig servitris. Flera av 

respondenterna berättar om hur gäster ofta begär att få träffa en chef om de är 

missnöjda med någonting, istället för att först låta servitrisen försöka lösa problemet 

själv. De upplever även att det uppstår situationer då de inte blir betrodda i 

rekommendationer av mat och dryck för att de är unga kvinnor. 
 

Man blir såhär misstrodd, att bara för att man är ung och tjej och ser liten ut så... 

så vill de hellre prata med en högre för dom tror att inte man själv kan. (Sara) 
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En respondent tror däremot att effekten av en kvinnlig servitris som tillrättavisar en 

manlig gäst kan bli mer kraftfull, då det kan skapa en pinsam situation för gästen 

eftersom det, enligt henne, är oväntat att en ung tjej säger till en vuxen man. Vid 

tillfällen då en gäst behöver bli tillsagd, till exempel att lugna ned sig, upplever en del 

av personalen dock att gäster har mer respekt för en manlig anställd än för en 

kvinnlig. 
 

Och samma sak att, det kan va en [manlig] kollega i samma ålder till mig, som 

säger åt ett gäng såhär "Nu måste ni lugna ner er" och då lyssnar dom, men om 

jag skulle säga det så.. så ba.. blåser det liksom bort. (Sara) 

 

Det berusade sällskapet 

Gästers beteende påverkas i hög grad av vilket sällskap de befinner sig i vid 

restaurangbesöket. Består ett sällskap uteslutande av män upplever flera av 

servitriserna att otrevliga eller stökiga situationer kan uppstå.  
 

Män har ju en tendens att påverka varandra väldigt illa, kan jag tycka. (Mia) 

 

Män på konferens är ett återkommande exempel på en typ av sällskap som ofta skapar 

dessa situationer. En servitris får tänka efter ordentligt för att komma ihåg om hon 

någon gång, över huvud taget, har serverat ett manligt sällskap som hon upplevt betett 

sig “bra”.  
 

Alltså jag ju jobbat jättemycket konferenser och så, ända sen jag var 16, och det 

liksom, det är verkligen samma sak varje gång det kommer ett gäng gubbar och 

ska festa på samma ställe. Det är såhär... jag vet inte vad som händer. Dom blir 15 

år gamla typ. Och ska, alltså, slänger ut liksom sexistiska kommentarer och.. Aa 

men kan liksom försöka ta på en, pussa en på kinden. Och det, det är nästan dom 

jobbigaste gästerna. (Sara) 

 

Servitriserna resonerar kring anledningen till att konferensgäster utmärker sig på det 

här sättet. Det faktum att många har åkt hemifrån och lämnat familjen för några dagar 

kan göra att de släpper på spärrarna. Det är också ofta företaget som betalar notan och 
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chefen som är med och driver upp stämningen till att det ska drickas mer alkohol, 

vilket kan vara orsaker till att konferensgäster utmärker sig som en stökig grupp. 
 

Ja, men affärsresor är det ju sånt. De tror att de är 18 år och tror att de är på 

Magaluf typ. Asså det är helt sjukt. De dricker så jävla mycket och de har ingen 

kontroll över vad de gör. (Mia) 

 

Servitriserna tror därför att en stor anledning till att gäster beter sig på ett oönskat sätt 

är att de har druckit alkohol. Även om gästen inte beter sig otrevligt eller på ett 

nedvärderande sätt, kan arbetet försvåras eftersom nivån på samtalen mellan gäst och 

anställd inte kan upprätthållas. Något som anses vara problematiskt med yrket är att 

behöva neka gästerna alkohol på grund av att de är för berusade. Vissa gäster har 

förståelse för att de blir nekade och tycker att situationen blir pinsam, andra har ingen 

förståelse och det kan göra att konflikter uppstår. Är det bara en, eller ett fåtal gäster, i 

ett stort sällskap som blir nekade alkohol kan det resultera i att de gästerna känner sig 

utpekade. Det kan i sin tur leda till irritation och frustration hos gästen. Även i dessa 

situationer nämns ålder och kön på serveringspersonalen som betydelsefull för hur 

gästen reagerar då den blir nekad att köpa mer alkohol. 
 

Vissa vet ju att de är för fulla. Men det är väl vissa som inte kan acceptera och ta 

det. Vissa gubbar kan ju verkligen inte acceptera och ta det av en 19 åring, eller 

en 19-årig tjej. (Mia) 
 

Yrkesstatus 

En annan orsak till att gäster beter sig illa eller nedvärderande mot 

serveringspersonalen kan bero på servitrisernas upplevelser om att deras yrke inte har 

så hög status i många gästers ögon. Några upplever även att det betraktas som ett yrke 

som man endast har en kort tid i livet i väntan på sitt “riktiga yrke”. Yrket förknippas, 

enligt servitriserna, med lågutbildad personal och något som vem som helst klarar av 

att arbeta med.  
 

Asså, gäster ser det ju som ett… vad ska man säga… skityrke. (Lisa) 
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Under intervjuerna framkom exempel på situationer när gästers negativa syn på yrket 

exemplifieras. En anledning till varför yrket anses ha låg status kan vara på grund av 

att arbetsuppgifterna utgörs av att serva och tjäna andra. En servitris beskriver 

upplevelsen att vara någons lilla “piga” som inte kan mer än att bära tallrikar. En 

annan respondent berättar om hur hon en gång fick frågan hur man gör för att bli 

servitris från en liten flicka i restaurangen, varpå flickans mamma avbröt och sa: “nej, 

det kan du inte bli!”.  
 

Många kan ju tycka att servera, vaddå, vad är det för jobb? (Karin) 

 

Då konfrontationer med gäster uppstår kan servitriserna få höra att de inte bör arbeta 

med service eller att de har en dålig attityd. Dessa konfrontationer kan vara högljudda 

och utspelar sig ofta framför andra gäster. En servitris gör en jämförelse med hur det 

skulle vara om en person som arbetar på kontor eller i en mataffär skulle bli tillsagd 

eller utskälld på samma sätt som de kan bli i restaurangen. Hon tror inte att en 

kassörska i en matbutik, som också har ett serviceyrke, får utstå samma typ av 

bemötande som hon ibland får göra. 
 

Jag menar, man betalar när man går på ICA också [...] folk tycker att de betalar 

för sig. Jag vet inte [...] men på nått sätt så är vi lite lägre stående. (Karin) 

 

Det finns gäster som går in på en restaurang med inställningen att de kan “svina” 

eftersom det är någon annan som servar dem. De kan även behandla 

serveringspersonalen respektlöst och servitriserna berättar åter igen om situationer 

som nästan blivit komiska i deras ögon. Till exempel har det hänt att gäster både har 

visslat för att påkalla serveringspersonalens uppmärksamhet och viftat bort servitrisen 

med handen till följd av ordet “schas!”.  
 

Några av servitriserna ser sig själva arbeta med servering hela livet och trots att de är 

medvetna om att många ser det som ett lågstatusyrke berörs de inte av det. Andra 

visar att de själva har tankar om serveringsyrkets låga status. Till exempel resoneras 

det kring att servitrisyrket inte är någonting man skryter om inför människor med 

högre yrkesstatus, heller inte att det är ett yrke man har resten av livet. 
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Asså man jobbar ju inte så länge i restaurang om man inte blir nånting. Du är ju 

inte 35 liksom, och är servitris som jag är nu, det händer väl men det är nog 

väldigt sällan, tror jag. (Mia) 

 

En servitris ser dock en förändring i synen på serveringsyrkets roll i att ge gästen en 

helhetsupplevelse. Det finns en ökad efterfrågan på serveringspersonalens kunskap 

om mat och dryck och den personliga servicen. Hon tror att denna trend kan hjälpa till 

att höja och uppmärksamma serveringspersonalens kompetens och att höja statusen 

för yrket.  
 

En flykt från vardagen 

Att de flesta gästerna som servitriserna möter är turister anses också vara en 

bidragande orsak som föreligger gästers dåliga beteende. Arbetet i en restaurang på en 

utpräglad turistort skiljer sig från att arbeta på andra platser, där turister inte utgör 

majoriteten av gästerna. Respondenterna kan själva relatera till känslan av att ha höga 

förväntningar på semestern och en önskan om att den ska vara felfri. Gästernas 

nöjdhet kan också påverkas av flera faktorer på turistorten som inte har med 

restaurangarbetet att göra, till exempel hur vädret är och hur långa köerna till diverse 

attraktioner varit tidigare under dagen. Detta kan påverka gästernas inställning och det 

är i så fall något som märks redan när de kommer till restaurangen. Har de haft en 

dålig dag kan det gå ut över serveringspersonalen och gästen kan ställa högre krav 

samt lättare bli irriterad om något går fel under restaurangbesöket. Det faktum att 

många gäster spenderar mycket pengar på semestern kan också påverka hur höga krav 

de anser sig kunna ställa på turistorten och personalen på den. Det är inte sällan som 

gäster påtalar hur mycket pengar de har och hur mycket de har planerat att spendera 

för att poängtera sin maktposition gentemot servitrisen.  
 

Och grejen är att folk kommer hit på semester. Det betalar väldigt med pengar för 

att komma hit. Dom lägger otroligt mycket pengar. Dom kanske har sparat 

jättelänge för o åka hit. Och blir det då inte som de har förväntat sig riktigt. Så kan 

det bli väldigt dåligt. (Karin) 

 

Att människor är på semester kan också resultera i en ökad alkoholkonsumtion och att 

de ”släpper loss” mer än vad de hade gjort hemma. Det finns en inställning om att 
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“det som händer här [på turistorten], stannar här” och att den minskade risken att stöta 

på någon man känner inbjuder till att “stöka mer”.  
 

Strategier för att hantera mötet 

Många konflikter med gäster går att undkomma genom att le, behålla lugnet, skoja 

bort situationer eller skuldbelägga sig själv. Gästers skämt på bekostnad av servitrisen 

kan skojas bort, då gästerna oftast inte menar något illa utan bara har “fått i sig för 

mycket alkohol”. Det bästa att göra för att behålla god stämning är då att inte “göra en 

stor grej” av sådana situationer, inte heller att höja rösten själv. En annan strategi för 

att undkomma just sexuella anspelningar är att ignorera gästerna och låtsas att man 

inte hör vad de säger. Är gästen för påstridig går det alltid att skylla på att det är 

mycket att göra, som en anledning att komma därifrån. Karin berättar hur hon ibland 

behöver gå in i köket och räkna till tio för att lugna ner sig och upprätthålla en trevlig 

fasad gentemot gästerna: "Bara le, det är det bästa och det klarar man sig jättelångt 

med. Alltså bara le och var glad och allt.” Hon nämner vikten av att försöka lösa 

situationer på ett smidigt och prestigelöst sätt, på grund av vetskapen om att gästen 

betalar mycket pengar under sin semester. Eftersom kränkande kommentarer och 

förolämpningar är något som de flesta upplever som regelbundet förkommande, ses 

det som en positiv egenskap att kunna skaka av sig dessa och inte ta dem personligt. 

En av servitriserna håller inte med om att trakasserier förekommer frekvent men 

reflekterar över att det finns en risk att hon har blivit avtrubbad för saker som i andras 

ögon kan anses vara trakasserier, eftersom hon arbetat i branschen under många år.  
 

Vid de tillfällen då servitriserna väljer att ta en diskussion med en gäst berättas 

exempel på hur de försöker sätta situationen i ett perspektiv som gästen lättare kan 

relatera till. Lisa brukar exempelvis ställa en motfråga angående hur gästen själv 

skulle vilja bli behandlad på sin arbetsplats: “ska jag komma in på ditt kontor, öppna 

dörren, så att alla hör att du har gjort ett skitjobb?”. En annan nämner att hon ibland 

möter gäster med ironiska och “övertrevliga” svar för att signalera vilka betydelselösa 

problem gäster ibland blir upprörda över. Hon säger dock att hon är medveten om att 

detta sätt egentligen inte är vad som räknas till ett önskvärt sätt att möta en gäst på, 

men ibland kan det vara en strategi för att inte bli upprörd själv.  
 



	 	 26	

När gästernas kommentarer inte längre är arbetsrelaterade utan istället övergår till 

personangrepp eller utvecklas till fysiska närmanden anser servitriserna att gränsen är 

nådd för vad som är accepterat. Det kan då behövas en rejäl tillsägelse eller att 

personer, alternativt hela sällskap, slängs ut från restaurangen. Några av servitriserna 

har varit med om situationer då gäster riktat slag mot deras ansikten varpå de behövt 

kasta ut gästen från restaurangen. En av respondenterna upplever dock att hon har 

auktoritet och är den som bestämmer i restaurangen när hon går in i sin yrkesroll. Hon 

anser därför inte att det är svårt att tillrättavisa gäster.  
 

Det är inte det här längre, som det kanske varit förr på många ställen, “att gästen 

har alltid rätt”. [...]många ställen som jag har jobbat på är verkligen såhär 

"gästen har sällan rätt", till och med. (Tove) 

 

För att känna sig bekväm i beslut om att neka, tillrättavisa eller kasta ut gäster är det 

viktigt att få stöd från kollegor och chefer. Att beslut som fattas av 

serveringspersonalen inte ifrågasätts eller dubbelkollas av chefer inger en känsla av 

att de har förtroende för personalens förmåga att klara av sitt arbete. Detta förtroende 

och stöd från arbetsgivarens ledning framkommer som otroligt viktigt i 

serveringspersonalens arbete. En servitris berättar om en situation när hon ville få 

hjälp av sin manlige chef att kasta ut ett manligt sällskap som hon ansåg hade gått 

över gränsen vad beträffar både sexuella anspelningar och alkohol. Hon fick då inte 

medhåll från sin chef som istället tog ytterligare dryckesbeställningar från sällskapet. 

Situationen har efteråt lett till diskussion på arbetsplatsen vilket visar betydelsen av 

chefernas förtroende för, och stöd av, sina anställda.  
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Maktbalansen mellan manliga gäster och  

kvinnliga servitriser 

Resultaten visar exempel på hur strukturer som manlig dominans i det offentliga 

rummet, föreställningar om yrkesstatus samt turistens makt i det turistifierade rummet 

påverkar mötet mellan manliga gäster och kvinnlig serveringspersonal. I detta kapitel 

analyseras resultatet med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska ramverk. 
 

En kvinnlig röst som “blåser bort” 

Respondenterna ger flera exempel på nedvärderande bemötande från manliga gäster. 

Många vittnar om upplevelser då de känt sig misstrodda av manliga gäster att kunna 

hantera olika problematiska situationer som kan uppstå i arbetet. Några av 

respondenterna upplever även att manliga gäster inte lyssnar på tillsägelser från dem 

på samma sätt som de lyssnar på en manlig kollega. En servitris beskriver det som att 

det hon säger “blåser bort”. En annan upplever att manliga gäster inte alltid är 

tillmötesgående vid tillsägelser, något hon själv tror kan bero på att hon är ung och att 

hon är kvinna. Upplevelser av dessa slag kan ses som ett resultat av hur de socialt 

konstruerade manliga och kvinnliga sysslorna påverkar servitriserna i vår studie (jmf. 

Goffman, 1979). Dessa konstruktioner avgör vem som ska, och är mest lämpad att 

göra olika saker. Detta skapar enligt Goffman (1979) maktstrukturer mellan könen där 

kvinnan anses vara underordnad mannen. Att kvinnorna upplever att manliga gäster 

inte vill lyssna på dem kan grundas i tankar om att det offentliga rummet tillhör män 

och att deras behov ses som centrala (jmf. Forsberg, 2002). Servicearbeten, som till 

exempel att servera människor mat, betonar den kvinnliga könsrollen på grund av att 

de är av reproduktiv natur. Kvinnor som arbetar med detta kan därmed uppleva 

bieffekter som kommer ur könsmaktsordningen (Lainpelto & Lainpelto, 2012) och 

därmed upplevas särskilt utsatta i det offentliga rum som restaurangmiljön utgör. 
 

Både manlig och kvinnlig serveringspersonal förväntas vara trevlig, underordnad och 

flirtig för att anses ge god service. Manlig serveringspersonal har, enligt Hall (1993), 

trots det lättare att hantera gäster som behandlar dem som underordnade då de har en 

fördel i sin könsstatus jämfört med kvinnorna (Hall, 1993). Servitriserna i vår 

undersökning upplever att den största skillnaden på hur de behandlas jämfört med den 

manliga serveringspersonalen ligger i de sexuella trakasserierna, som enligt de flesta 
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respondenterna är vanligt förekommande. Tidigare forskning visar att kvinnlig 

serveringspersonal är särskilt utsatt för sexuella trakasserier (se t.ex. Hall, 1993; 

Weber et.al, 2002). Detta bekräftar även vårt resultat och det betonar att sexuella 

trakasserier mot kvinnlig serveringspersonal är ett aktuellt och påtagligt problem. Att 

hantera situationer där män flirtar, anspelar på sex, tar fysisk kontakt eller ber om 

telefon- och rumsnummer har tyvärr blivit en del av vardagen för de flesta av de 

kvinnliga servitriserna i vår undersökning. Sexuella trakasserier är dock enligt 

Lainpelto och Lainpelto (2012) snarare ett uttryck för makt än ett sexuellt medel. 

Även då kvinnorna utsätts för sexuella anspelningar går det alltså att anta att dessa 

situationer handlar om manlig makt och dominans över kvinnor snarare än sex.  
 

Respondenterna tror att en manlig gäst ser mötet med en kvinnlig servitris som ett 

tillfälle att flirta med personalen, något som de inte hade gjort om de istället haft en 

manlig servitör. I vissa servicemöten ligger alltså fokus i första hand på personalens 

kön istället för deras kompetens. Att den första egenskapen hos en kvinna som 

bedöms är hennes kön och inte hennes yrkesfärdighet är problematiskt. Pritchard och 

Morgan (2000) menar att bilden av kvinnan som objekt för den manliga blicken 

förstärks i och med reklam och marknadsföring, inte minst när det kommer till 

turistisk marknadsföring. Det kan därmed anses utgöra ett generellt samhällsproblem 

då kvinnokroppen objektifieras med fokus på hennes utseende och sexualitet (jmf. 

Pritchard & Morgan, 2000). Mulinaris (2007) undersökning om arbetsvillkor inom 

hotell- och restaurangbranschen visar på liknande resultat då kön och sexualitet 

framkommer som centralt vid utförandet av all typ av service samt att heteronormen 

är specifikt betydande för arbetet i restaurangmiljön (Mulinari, 2007). 

Restaurangmiljön kan därmed ses som ett rum som uppmuntrar heteronormativa 

värderingar och sexuella anspelningar mellan gäster och anställda (jmf. Forsberg, 

2002; Gren & Hallin, 2003).  
 

Sexuella trakasserier gentemot kvinnlig serveringspersonal kan ses om platsspecifika 

beteendemönster för restaurangmiljön. Trots att alla servitriser upplever att problemen 

tas på allvar och diskuteras på den arbetsplats de befinner sig idag, verkar det finnas 

en generell inställning inom restaurangbranschen att tjejer helt enkelt får lära sig att 

hantera “svin” till gäster och sexuella anspelningar. Denna inställning exemplifieras 

då en av respondenterna menar att “alla arbetsplatser har sina problem” och att 
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sexuella trakasserier är restaurangbranschens problem. En servitris uttalande om att 

det “bara är så” angående att de manliga gästerna raggar på den kvinnliga servitrisen 

kan ses som ett uttryck för en viss acceptans eller likgiltighet gentemot de könsroller 

som samhällsstrukturer skapar. Vidare går det att koppla till Bourdieus habitusteori 

enligt vilken människor redan från barnsben socialiseras in i att se på män och 

kvinnor på olika sätt, och förknippa dem med olika attribut. Mannen ses som ett 

subjekt med omättliga behov av, till exempel sex samtidigt som den kvinnliga 

kroppen finns till som ett objekt för andras blickar. Detta synsätt är inte något som 

tillskrivs endast män då kvinnor också är insocialiserade till att se på män och kvinnor 

på olika sätt. Därför kan det vara svårt, även för kvinnor, att uppmärksamma dessa 

strukturer (Järvinen, 2007). Kvinnan är således delaktig i att “göra könet” som en 

prestation då hon påverkas av interaktioner med andra individer i samhället (West & 

Zimmerman, 2002). Att några av servitriserna i undersökningen till viss del avfärdar 

vissa beteenden som typiskt manliga kan bero på inlärda föreställningar om kön samt 

att det alltid varit så inom restaurangbranschen, vilket kan leda till en normalisering 

av genusstrukturen på en plats (jmf. Forsberg, 2002; Järvinen, 2007).  
 

Har kunden alltid rätt? 

Utöver föreställningar om kön kan det faktum att servitriserna arbetar i ett turistifierat 

rum bidra till en ökad utsatthet för gästers trakasserier. Skillnaderna mellan att arbeta 

på en turistort och en plats där majoriteten av gästerna inte är turister, grundar sig i att 

turister har höga förväntningar på att semestern ska vara felfri samt att de spenderar 

mycket pengar under sin vistelse. En respondents reflektion om hur 

restaurangbranschen har utvecklats till att vara en del av upplevelseindustrin bekräftar 

vad Weber et. al (2002) skriver om att servitriser numera är en del av 

helhetsupplevelsen. Att leverera en upplevelse spelar en central roll i dagens 

turistindustri och konkurrensen om gäster är stor (Ritchie & Crouch, 2003) vilket kan 

leda till att turister ställer höga krav på turistorter och dess anställda. I 

servicebranschen existerar också mentaliteten om att “kunden alltid har rätt” (jmf. 

Fullerton & Punj, 2004) vilket i sin tur kan skapa gråzoner för accepterat beteende 

från gästen mot serveringspersonalen vid tillfällen då gästens förväntningar inte 

uppfylls (jmf. Weber et. al, 2002).  
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De turistiska förväntningar, eller den turistiska “gaze”, som ofta privilegieras i 

turistifierade rum, är den vite, heterosexuelle mannens (Pritchard & Morgan, 2000). 

Enligt Urrys (2002) teori om turistisk “gaze” anser sig turisten vara berättigad att få 

sina förväntningar uppfyllda på grund av att de spenderar mycket pengar. Hur makten 

i det turistiska rummet fördelas, med den manlige och betalande turistens “gaze” i 

fokus kan tydligt exemplifieras i en av respondenternas berättelser. Hon blev erbjuden 

“hur mycket pengar som helst” för att sitta ner och umgås med det manliga sällskap 

hon serverade för kvällen. Situationen gav henne känslan av att männen nästan 

behandlade henne som en eskort vars sällskap var möjligt att köpa för pengar. Vidare 

kan det även ses som ett resultat av mäns förväntan på hur kvinnor på turistorten ska 

vara dem till lags och hur männens “gaze” ska tillfredsställas med koppling till 

servicepersonalens kön (jmf. Urry, 2002).  
 

Resultaten visar att manliga sällskap är en utmärkande grupp som enligt servitriserna 

“svinar runt” mest. Vilket sällskap gästerna befinner sig i är därmed avgörande för 

deras beteendemönster och kan ytterligare förstärkas av mängden alkohol som 

sällskapet konsumerar. En av servitriserna tror att människor beter sig sämre när de är 

på semester än vad de gör hemma. Enligt Tesfahuney och Schough (2010) kan så vara 

fallet då sociala spärrar och personlig moral upphävs i samband med att en person 

“blir” en turist och en så kallad avhumanisering sker av såväl turisten som av de 

anställda på turistorten. Det går därför till exempel att anta att det manliga sällskapet 

som erbjöd en respondent pengar för sitt sällskap inte hade betett sig på samma sätt 

mot en servitris på en restaurang i deras hemmiljö.  
 

Som tidigare nämnts, finns en hög förväntan på de anställda från gästerna. Förväntan 

om att servitrisen ska agera som gästens tjänare kan bidra till en nedvärderande syn på 

yrket (Flisbäck, 2010). En servitris erfarenhet om att betraktas som gästernas “lilla 

piga” som inte klarar av något mer än att bära tallrikar, kan vara en effekt av 

förställningar kring yrkesstatus. Enligt respondenterna finns en generell uppfattning 

om att serveringsyrket är något man har en kort tid i livet i väntan på sitt “riktiga 

yrke” samt att personalen är lågutbildad. Ulfsdotter Eriksson (2006) skriver att 

faktorer som hög lön och krav på stor skicklighet förknippas med yrken av hög status. 

Servitriserna anser också att det finns en uppfattning om att yrket är något som vem 

som helst klarar av vilket kan grundas i en föreställning om att yrket inte heller kräver 
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stor skicklighet. Detta visar hur avgörande människors negativa föreställningar kan 

vara för ett yrkes status. Att det även görs jämförelser mellan olika yrken kan bidra till 

att föreställningen kring ordet skicklighet begränsas till vissa yrkesgrupper där 

serviceyrken sällan inkluderas. Vad som kan betraktas som skicklighet kan anses vara 

olika för olika yrkesgrupper.  
 

Det faktum att några av respondenterna själva anser att servitriser bör vilja avancera 

inom yrket om man ska fortsätta arbeta med det under lång tid går att koppla till 

Bourdieus resonemang kring självbild. Resonemanget handlar om hur en person 

skapar sin självbild beroende på hur hen anser sig bli uppfattad av andra. En persons 

yrke kan hjälpa till att avgöra och forma vem personen anser sig vara och hur den vill 

uppfattas av sin omgivning (Flisbäck, 2010). En respondent menar att serveringsyrket 

inte är något hon skryter om inför människor med yrken som anses ha högre status 

samtidigt som flera av servitriserna anser att deras yrke kräver skicklighet inom flera 

områden. Den låga statusen för servitrisyrket, som är dominerat av kvinnor (Gullberg-

Brännström & Hedlund, 2014) kan jämföras med kockyrkets stigande stjärnstatus och 

medialt kända förebilder. Stjärnkockarna som syns i TV och media är med få 

undantag män (Lainpelto & Lainpelto, 2012) och det går därmed att konstatera att 

restaurangbranschen i sig är präglad av en könsmaktsordning där mannen får större 

utrymme i det offentliga rummet. 
 

En servitris anser att statusen för serveringsyrket är på väg uppåt på grund av att 

gäster förväntar sig en helhetsupplevelse när de besöker en restaurang, där 

personalens kompetens kring mat, dryck och service får mer utrymme som en del av 

upplevelsen. Höjs yrkesstatusen skulle det även kunna generera en mer nyanserad syn 

på “kunden har alltid rätt” mentaliteten och i en förlängning eventuellt leda till att 

gästers trakasserier minskar. Vidare berättar servitrisen om hur hon upplever att 

restauranger börjar överge tanken om att kunden alltid har rätt för att istället gå mot 

en mentalitet om att “kunden har sällan rätt”. Förändringen visar på ett erkännande av 

serveringspersonalens kompetens och rätt att säga ifrån till gäster beter sig på ett 

oönskat sätt.  
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“Le, bara le!” 

Servitriserna berättar hur de dagligen får hantera dåligt gästbemötande. Att gästen 

skämtar på servitrisens bekostnad eller fäller sexistiska kommentarer efter att ha fått i 

sig för mycket alkohol menar de ofta går att skämta bort eller ignorera. Det går att 

komma långt med ett leende, även om man innerst inne inte alltid känner för att le. 

Detta kan härledas till förväntningar som finns i samhället på att kvinnor ska skapa 

trivsel och harmoni i en grupp. Dessa förväntningar kan försvåra för kvinnor att sätta 

tydliga gränser och säga ifrån till gäster som beter sig illa då det finns en rädsla för att 

sprida dålig stämning (Jämställdhetsombudsmannen, 2007). Exempelvis berättar en 

servitris om hur hon brukar gå in i köket och räkna till tio för att klara av att 

upprätthålla en leende fasad mot gäster som beter sig illa. Det framkommer även att 

servitriserna försöker att undvika att ge konflikter för mycket uppmärksamhet. Detta 

kan ses som exempel på servitrisernas strategier för att hantera mötet, och Riley, 

Ladkin och Szivas (2002) menar att anställda utformar strategier för att undgå friktion 

mellan dem och gästerna. Vid tillfällen då konfrontationer ändå uppstår berättar några 

servitriser att de försöker sätta situationen i ett perspektiv som de tror att gästen kan 

förstå. Exempelvis görs liknelser vid att gå in i en mataffär och börja skrika på 

personalen eller att “stampa” in på någons kontor och berätta vilket dåligt jobb en 

person gör. Det skulle kunna vara exempel på vad Flisbäck (2010) skriver om hur 

anställda försöker höja värdet av sin egen yrkesposition för att påvisa att 

omgivningens nedvärderande bedömning av yrkesstatusen är felaktig. Genom att sätta 

situationen i en annan kontext kan servitriserna därmed höja sin yrkesstatus då de 

påpekar hur underligt det är att gästerna kommer in och skriker på en restaurang när 

de är missnöjda, något de troligtvis inte skulle göra i en annan situation.  
 

Som tidigare nämnts är trakasserier och konflikter vanligt förkommande och ses till 

viss del som en del av yrket. Strategierna kan ses som försök till att behålla känslan av 

att kunden alltid har rätt, en mentalitet som kanske är på väg att suddas ut i samband 

med att statusen för yrket höjs. Det går att spekulera kring om dessa strategier för 

hantering av dåligt bemötande från gäster därmed i framtiden kan komma att 

förändras i takt med att föreställningar om yrket förändras.  
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Slutdiskussion 
Denna uppsats syftar till att studera kvinnliga servitrisers förhållningssätt till 

trakasserier och nedvärderande bemötande från gäster. Studien undersöker hur 

könsroller och föreställningar om yrkesstatus synliggörs i det turistiska rum, som 

restaurangmiljön på en turistort är. Detta avslutande kapitel ämnar föra en diskussion 

kring studiens resultat. 
 

Utifrån servitrisernas berättelser går det konstatera att de utsätts för trakasserier och 

dåligt bemötande från gäster. Detta visar sig i olika slags former, allt i från 

nedvärderande kommentarer till fysisk beröring av sexuell karaktär. Vi tror dock att 

tröskeln för trakasserier i Sverige är låg jämfört med andra länder då Sverige ofta lyfts 

fram som ett av världens mest jämställda länder (jmf. Lainpelto & Lainpelto, 2012). 

Trots det kan tröskeln för trakasserier, med svenska mått mätt, vara hög i 

restaurangbranschen jämfört med andra branscher. Att så är fallet vittnar även 

studiens resultat om. Kvinnorna i vår studie uppfattas inte ha svårt att säga ifrån till 

män som beter sig illa mot dem. Dock tror vi att servitriserna tolererar bemötande 

som inte är accepterat av kvinnor på andra arbetsplatser. Detta kan bero på att flera av 

servitriserna har arbetat i branschen under många år, vilket riskerar att gästers dåliga 

beteende blir en del av vardagen som till slut normaliseras och accepteras samt att 

mentaliteten om att kunden alltid har rätt upprätthålls. Yrkesstoltheten i att kunna 

tillfredsställa en gästs behov och strävan efter att alltid vara ”service minded” kan 

riskera bli det som prioriteras över servitrisens eget välbefinnande. Vi tror även att de 

turistifierade rum som servitriserna arbetar i bidrar till en ökad tolerans hos dem 

jämfört med de som arbetar på motsvarande arbetsplatser men där turister inte 

dominerar bland gästerna. Detta på grund av att gästen “blir” en turist och i vissa fall 

förändrar sitt beteendemönster och sina värderingar om vad som är rätt och fel.  

 

Eftersom servitriserna spelar en central roll i att förmedla en helhetsupplevelse till 

turisten bör det därför ligga i ledningens intresse att deras välbefinnande prioriteras. 

Skulle servitrisernas välbefinnande påverkas negativt av turisters dåliga beteende 

menar Ram (2015) att detta även kan få effekt på hela turistortens image samt 

branschen som helhet. Trots att respondenterna menar att det finns en organisatorisk 

medvetenhet kring vikten av stöd från ledningen uppstår fortfarande situationer då 
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chefen inte verkar stå på personalens sida och gästernas behov får gå före servitrisens 

integritet. Dessa, dock ovanliga, situationer kan ses som ett exempel på där “kunden 

har alltid rätt” mentaliteten inte är förenlig med de anställdas upplevelse av trygghet 

på arbetsplatsen. Att en gäst som beter sig illa ignoreras eller inte blir tillsagd av de 

anställda, kan resultera i ett fortsatt dåligt beteende från gästen i liknande situationer i 

framtiden. Vidare går det att se hur en sådan inställning kan leda till reproduktion av 

dessa beteendemönster hos gäster. Det bör även vara av intresse för organisationer 

som arbetar med att utveckla turistorten som helhet, exempelvis kommuner eller 

destinationsbolag, att förebygga samt reagera på trakasserier mot personal. Att föra en 

dialog mellan anställda och ledning rörande förekomsten av trakasserier samt att 

implementera policys och riktlinjer för hur dessa problem ska hanteras, kan bidra till 

ett ökat välmående för anställda och turistortens varumärke. 
 

Även om ledning och de anställda är medvetna om att problemet existerar finns djupt 

ristade samhällsstrukturer som reproducerar hur män och kvinnor förhåller sig till 

varandra i olika sociala rum. Restaurangbranschen reproducerar därmed även 

könsroller och männens priviligierade ställning i det turistifierade rummet (jmf. 

Järvinen, 2007; Pritchard & Morgan, 2000). Strukturer som könsroller och manlig 

överordning är övergripande för studien. Dessa strukturer får även “skjuts” av 

maktrelationer som skapas på grund av att gästerna betalar för en service, att det ofta 

förkommer alkohol i restaurangmiljön samt att en turistisk förväntan föreligger 

servicemötet. Serveringspersonalens lågt ansedda yrkesstatus bidrar också till att 

maktbalansen är ojämn mellan gäst och servicearbetare. Utan att glömma bort kön 

och den könsmaktsordning som genomsyrar samhället som en betydande orsak till 

maktbalansen, visar vårt resultat att även andra faktorer kan samverka och påverka 

mötet mellan gäst och anställd. Det turistiska rummet kan därmed anses vara speciellt 

då flera maktrelationer existerar samtidigt mellan anställd och turist.  

Servitriserna kan inte hållas ansvariga för att förändra strukturerna utan de hittar 

istället strategier för att handskas med dem, vilket exemplifieras i deras berättelser.  

Trots att vår uppsats endast återberättar sex kvinnliga servitrisers upplevelser av den 

arbetsmiljö som utgör deras vardag, anser vi att resultatet är viktigt och kan bidra till 

kunskap om förekomsten av trakasserier gentemot serveringspersonal. En kvalitativ 

studie där servitriserna själva får berätta om sina upplevelser ger en djupare förståelse 

för hur dessa trakasserier kan visa sig och hur det påverkar de som utsätts.  
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Eftersom studiens resultat visar att flera olika maktasymmetrier samverkar i mötet 

mellan gäst och anställd kan det i framtida studier vara intressant att studera 

serveringspersonal utifrån ett intersektionalitetsperspektiv. Ett sådant perspektiv syftar 

till att ta flera faktorer, vid sidan av kön, i beaktning vid studier om makt (jmf Lykke, 

2003). Vi anser att det i framtiden även finns anledning att undersöka hur chefer och 

ledning inom restaurangbranschen hanterar problemet med trakasserier av anställda, 

då ledningens roll framkommer som viktig i resultatet. Då det även framkom åsikter 

om att manliga servitörer också utsätts för trakasserier kan det vara intressant att göra 

en jämförande studie mellan upplevelser hos manlig och kvinnlig serveringspersonal. 

En jämförelse skulle kunna fastställa att genus och en ojämn maktbalans på grund av 

att kön har en central roll för mötet mellan serveringspersonal och gäster. Denna 

studie har heller inte syftat till att jämföra hur mötet mellan gäst och 

serveringspersonal kan se ut på olika typer av restauranger. I framtiden skulle det 

därför vara intressant att undersöka upplevelser hos serveringspersonal anställda på 

restauranger av olika standard i Sverige.  
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Bilaga – Intervjuguide 
Praktisk information: 

Deltagandet är frivilligt, ni får avbryta när ni vill, alla uppgifter kommer presenteras 
anonymt i uppsatsen (med fiktiva namn), materialet kommer bara användas till  
vår C-uppsats. Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna gå tillbaka och 
analysera materialet, det är svårt att anteckna allt. 
 
Syftet med studien = Arbetets syfte är att studera anställdas sätt att förhålla sig till 
gästers dåliga bemötande och de situationer som kan uppstå mellan gäst och anställd 
inom restaurang- och hotellbranschen på en turistort i Sverige. Vidare syftar arbetet 
till att undersöka hur samhällsstrukturer, yrkesstatus och könsroller kan påverka 
mötets maktbalans. 
 
Inledning: 

• Hur länge har du arbetat inom restaurangbranschen?  
• Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag för dig? 
• Vad tycker du om att arbeta med att möta kunder? Varför tycker du så? 
• Vad är positivt/negativt med ditt yrke? Varför är det så? 

 
Hur upplever de anställda att de blir bemötta av gäster? 

• Hur skulle du beskriva gästers beteende gentemot dig som anställd? 
• På vilket sätt kan det se olika ut? 
• OM du har varit med om en otrevlig situation - kan du komma på något 

speciellt tillfälle där detta hände och berätta mer om det? 
• Hur tycker du att gäster ska bete sig mot dig som anställd? 

 
Hur upplever de anställda att könsroller påverkar mötet mellan gäst och 
anställd? 

• Tycker du att man kan se skillnader mellan hur män och kvinnor beter sig när 
de är gäster i en restaurang? På vilket sätt? 

• OM det finns skillnader - Hur skulle du beskriva en manlig gäst/kvinnlig gäst? 
• Tycker du att det finns skillnader i hur en manlig respektive kvinnlig anställd 

behandlas av gäster? På vilket sätt? 
• Kan du komma på andra faktorer som du tror kan påverka gästens beteende 

mot dig? (ex män i grupp, alkohol, stress…)  
• Hur tror du att människor ser på servitrisyrket? 

 
Hur påverkas de anställda av maktbalansen mellan överordnad - underordnad 
som kan uppstå mellan gäst och anställd? 

• Hur ser du på din roll för att ge turisten en så bra upplevelse som möjligt? 
Känner du någon press? 

• Tycker du att din servicenivå påverkas av hur mycket pengar gästen 
spenderar? Varför?  
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• Tycker du att din servicenivå påverkas av om gästen är en stamgäst eller inte? 
Varför? 

 
Vilka strategier har de anställda för att hantera situationer med gäster som beter 
sig illa? 

• Hur bemöter du gäster som behandlar dig illa? Varför gör du så? 
• Är det något du vill tillägga? 

	


