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Sammanfattning 

 

Inledning: Kreativitet är ett ledande ord i restaurangbranschen och gastronomiska tävlingar 

bidrar till en positiv utveckling. Sveriges konditorer har inte varit lika tävlingsaktiva och 

framgångsrika som kockarna. Konditorlandslaget har nu som målsättning att fördjupa 

kunskapen om skulptering av choklad, socker och is. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för konditorers arbetsprocess inför 

gastronomisk tävling. Särskilt fokus riktas mot kreativitet och vilka som är nyckelfaktorerna 

för en lyckad arbetsprocess.  

Metod: En kvalitativ studie har genomförts med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer. 

Samtliga respondenter är yrkesaktiva konditorer i Sverige med tävlingserfarenhet.  

 

Resultat: I resultatet presenteras fem teman som redogör för de viktigaste aspekterna av 

tävlingar inom konditori; kreativitet, samarbete, kultur, erfarenhet och utveckling.   

 

Slutsats: Tävlingserfarenhet, ekonomisk sponsring, externa samarbeten och mentorskap är 

alla nyckelfaktorer till en framgångsrik arbetsprocess inför gastronomisk tävling. Tyst 

kunskap är anledningen till att arbetsprocessen gång är svår att redogöra för.  

 

Nyckelord: Kreativitet, produkt, innovation, kock, matlagning och tävling.
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Introduktion 
En gång i tiden sågs kreativitet som något närmast gudomligt, något från ovan givet (Tör-

nqvist, 2014) En sökning på ordet kreativitet ger idag cirka 12 miljoner träffar på sökmotorn 

Google. Det har blivit ett centralt begrepp i många sammanhang och rum, alla vill idag vara 

kreativa! Restaurangbranschen leds av kreatörer och att vara kreativ är ett måste för att nå 

framgång. Gastronomiska tävlingar är en bidragande faktor till att branschen utvecklas. I 

Sverige är den största nationella tävlingen Årets kock och internationellt har Sverige nått 

framgång i tävlingen Bocuse d’Or även känt som kock-VM. För konditorer finns motsvarande 

tävlingar, dessa har dock inte fått lika stor medial uppmärksamhet. I Sverige tävlas det i Årets 

konditor och internationellt är den största tävlingen Coupe du Monde de la Pâtisserie som 

äger rum vartannat år i Lyon, Frankrike. Konditorlandslaget från Sverige har medverkat ett 

fåtal gånger och framgången har varit begränsad. Resultatskillnaderna i de olika tävlingarna 

visar på varmkökets starka ställning i Sverige (Jönsson, 2012). År 1993 lyckades dock 

konditorerna Jan Hedh och Stefan Jonsson-Petersen ta sig upp på prispallen i konditorvärlds-

mästerskapet i Stuttgart (ibid.). Tävlingen Coupe du Monde de la Pâtisserie har vunnits flest 

gånger av värdlandet Frankrike.  

Det svenska konditorlandslaget har som långsiktig målsättning att utveckla en bred kompe-

tens i skulptering av choklad, socker och is. Frågan är hur vägen dit ser ut? Följande studie är 

ämnad att få en djupare förståelse för konditorers arbetsprocess inför tävling. Genom 

intervjuer av konditorer belyses processens betydelse för det kreativa och innovativa skapan-

det. Som teoretisk ansats används Törnqvists (2014) beskrivning av kreativitet, samt forsk-

ning och litteratur relaterad till kockars arbetsprocesser. Kockars särställning inom gastrono-

min bekräftas då forskning och studier gjorda på konditorer helt saknas.  

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  
Undervisningen på Restaurang- och hotellhögskolan bedrivs i stor del utifrån The Five 

Aspects Meal Model (FAMM) en modell som beskriver de fem aspekterna rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och stämningen (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). 

Modellen är framtagen för att omfamna helheten av en måltid och används för att lära ut 

konsten och vetenskapen om måltider. Denna studie kommer främst att beröra tre av 

aspekterna, dessa är; styrsystemet, produkten och mötet.  
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Styrsystemet – innefattar det övergripande system av administrativ natur inkluderat ekono-

miska samt juridiska faktorer. Logistik är också inkluderat i styrsystemet och ser därför olika 

ut för olika verksamheter (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Styrsystemet 

visas i denna studie som den övergripande faktorn till att gastronomiska tävlingar är genom-

förbara samt att ekonomisk sponsring är en stor del av detta.  

Produkten – hänvisar till serverad mat eller dryck. Produktprocessen inrymmer både hant-

verk, vetenskap samt estetisk och etisk kunskap (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 

2006), vilket är kärnan i konditorernas praktiska arbete.  

Mötet – aspekten refererar inte endast till mötet mellan servicegivare och gäst utan också till 

möten mellan kollegor och möten över professionsgränser vilket denna uppsats behandlar.  

Dessutom berör uppsatsen till stor del kreativitet vilket är en del av utbildningen i program-

met kulinarisk kock och måltidskreatör (Örebro Universitet, 2017).  

Teoretisk Bakgrund 
 

Nedan presenteras den teoretiska bakgrunden för uppsatsen. Den kommer att behandla 

kreativitet utifrån Törnqvists (2014) beskrivning av kreativitet med utgångspunkt i de fyra 

P:na; person, process, plats och produkt. Törnqvist, professor emeritus i ekonomisk geografi 

vid Lunds universitet (Törnqvist, 2014). De fyra begreppen har använts i skilda vetenskapliga 

discipliner för att behandla begreppet kreativitet och passar väl in som utgångspunkt för 

studien. I bakgrunden presenteras också innovativ produktutveckling ur ett gastronomiskt 

perspektiv och redovisning av praktisk och tyst kunskap samt en introducering till de 

gastronomiska tävlingar som berörs i denna studie.   

Kreativitet    
Kreativitet är ett relativt modernt begrepp som har utvecklats efter andra världskriget. 

Begreppet har blivit ett ord som är laddat med positivitet och beskriver en person som är bra 

på att utveckla idéer och göra dem verkliga (Törnqvist, 2014). Att benämna en person som 

kreativ handlar egentligen om att definiera dennes duglighet, skicklighet och effektivitet 

(ibid.). Nationalencyklopedin förklarar kreativitet som förmåga till nyskapande och frigörelse 

från etablerade perspektiv (NE 2017a). Törnqvist (2014) problematiserar begreppet, han 
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menar att kreativitet är ett diffust begrepp och kan förändras utifrån kontext, låt jämföra med 

till exempel en innovatör inom elektronik och ett artistiskt skapande (ibid.). För att förklara 

kreativitet kan man utgå utifrån kreativitetens fyra p:n som alla tar avstamp i en idé (Tör-

nqvist, 2014). Den kreativa processen kan förklaras med hur en ny maträtt kan tillkomma. En 

idé väcks till liv hos kocken som befinner sig i köket där en process börjar som sedan 

utmynnar i en produkt. Enligt Törnqvist (2014) kan den kreativa processen börja i vilket av de 

fyra p: na som helst, men de är alla beroende av varandra. 

De fyra p:na lyder som följande:  

 

Person 
Personerna bakom den kreativa processen kan vara många olika typer. Alla människor besitter 

kreativa egenskaper men endast ett fåtal har förmågan till att vara nyskapande (Törnqvist, 

2014). Grunden till att vara kreativ är medfödd, de första åren man lever är mycket viktiga för 

den fortsatta utvecklingen. Vid sex års ålder är kreativiteten som högst, den avtar sedan för att 

återigen blomma ut i tonåren. Törnqvist (2014) menar att man ska vara varsam med att blanda 

ihop begreppen kreativitet och intelligens. Intelligenta och logiska människor kan ofta vara 

väldigt fantasilösa. Man bör också vara varsam för att blanda ihop begreppen kreativitet och 

produktivitet, den produktiva lämnar många produkter efter sig men det gör inte den 

originella kreatören (Törnqvist, 2014) Det är lättare att lämna många halvbra produkter efter 

sig än en nyskapande originell produkt (ibid.).  

 

Författarna Horng och Lee (2006) skriver om vad som krävs för att vara en kreativ kulinarisk 

kreatör. De menar att matlagningskonst inte ska begränsas till endast professionell kunskap 

utan deras resultat visar på att många egenskaper delas med konstnärer likaså med forskare. 

Matlagningskonst integrerar med både konst, kultur och vetenskap (Horng & Lee, 2006). 

Måltidsforskaren Watz et al. (2003), menar att kreativ matlagning och konstnärligt 

utvecklingsarbete blir som bäst när olika kompetenser och yrkesroller får samarbeta – när 

konstnärer samverkar med erfarna köksmästare, bagare och konditorer. Samspelet och mötet 

bidrar till nya impulser (Watz et al., 2003).  

 

Horng och Lee (2006) utförde djupintervjuer med 13 internationellt prisbelönta kockar. 

Utifrån det beskriver författarna att kulinariska kreatörer har 14 utmärkande 

personlighetsdrag; stor fantasi, nyfikenhet, känsliga, öppna, passionerade, självsäkra, 
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ihärdiga, resultatorienterade, självständig tankeverksamhet, risktagande, brett intressespektra, 

intresse för konst, positiva och en stark vilja till att lära sig nytt.  Rehn (2010) menar att 

kreativa människor tenderar att drivas av en stark tävlingsinstinkt och får energi av kritik, 

samt när människor runt omkring inte förstår dem eller deras idéer. Kreativa organisationer 

kräver människor som är kapabla till att ge konstruktiv kritik, som ser till att urvattnade och 

bleka idéer inte får leva vidare (Rehn 2010). Detta för att skapa vad Rehn (2010) kallar ett 

produktivt motstånd. 

Process 
Den kreativa processen kan delas upp i två olika former av tänkande: Divergent och 

konvergent (Törnqvist, 2014). Där en person med divergent tänkande tänker utanför boxen 

medan det konvergenta tänkandet innebär att man tänker i mer traditionella tankebanor. I en 

process finns en rad olika faser där den första är förberedelse, här använder man sin 

kompentens och tidigare erfarenhet för att finna de frågor man ska besvara. Nästa fas kallas 

inkubation, här går tankarna mellan det omedvetna och det medvetna då den kreativa 

processen kan stimuleras av avslappning (Törnqvist, 2014). Den senare fasen kallas 

uppenbarelsen, här avslutas den kreativa processen då man kommit till punkten där det 

skapats något nytt. Den sista fasen är bekräftelsen, här får kreatören reaktion på sin skapelse. 

Det kan antingen vara kreatören själv eller personer i dess omgivning och den kan komma 

direkt eller efter ett tag (ibid.).  

 

De Bono myntade begreppet lateralt tänkande, han menar att bara använda sig av ordet 

kreativitet blir för omfattande och för vagt (De Bono, 2008). De Bono menar att kreativitet 

som begrepp har styrts av vertikalt tänkande, att stegvis röra sig framåt. Som motpol 

beskriver han lateralt tänkande som förmågan att se saker och ting på olika sätt. Ett tänkande 

som går på tvären och kan ta olika vägar fram till en idé eller lösning. Han menar att man kan 

både vara kreativ och originell men oförmögen till att hitta ett annat synsätt (ibid.). 

Författaren beskriver ordet kreativitet som värdeladdat och menar att processen för lateralt 

tänkande är neutral. Ibland sker den laterala processen utan att komma fram till någonting 

alls, ibland sker den och det utvinns en bra idé, men inte nödvändigtvis en bättre. I det sista 

och tredje alternativet föds en ny och bättre idé än den vi hade tidigare (De Bono, 2008). För 

alla tre alternativen har en lateral tankeprocess ägt rum. Det är alltså inställningen till att 

betrakta saker och ting ur olika perspektiv (ibid.).  
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Plats  
Törnqvist (2014) beskriver att en plats är i sig själv inte särskilt kreativ utan det är 

människorna som vistas där och de artefakter man finner där som frambringar kreativitet och 

en förmåga att skapa. Platsen kan dock stimulera den kreativa personens hjärna och underlätta 

för skapandet (ibid.). Olika former av kreativitet kräver olika former av miljöer. Idéerna väcks 

till liv med hjälp av erfarenheter som fås i samband med en plats men en ständig förnyelse 

kan inte pågå om inte nya intryck införskaffas utifrån (Törnqvist, 2014).  

 

Stierand och Lynch (2008) behandlar i sin studie, konsten att skapa kulinarisk innovation. 

Studien fokuserar på kockar erkända i Guide Michelin (Stierand & Lynch, 2008). Det 

beskrivs att kunskapen hos de individuella kockarna är påverkad av dess sociala omgivning. 

De hänvisar till filosofen Polányi (1983) som redogör för en konceptuell förklaring av 

begreppet tradition, han menar att det är ett system av värderingar som påverkar överföringen 

av kunskap i en social miljö. Stierand och Lynch (2008) beskriver det som att, kulinarisk 

innovation inte sker i en isolerad händelse utan att den samspelar med dess sociala miljö 

(ibid.).  

Produkt 
All kreativitet bottnar i en kopierande handling menar Rehn (2010). Skillnaden från ren stöld 

är bara att man i sitt kombinerande och kopierande försöker introducera något nytt (ibid.).  

Watz et al. (2003), beskriver att det krävs att en maträtts smak, doft och känsla stämmer 

överens med helheten av måltiden, att den på så vis blir autentisk och kan då nå kreativa 

proportioner. Rehn (2010) redogör för begreppet kreativitet som, konsten att kombinera två 

existerande fenomen till något nytt och överraskande. Vilket exemplifieras med kocken 

Heston Blumenthals maträtt snigelgröt som kombinerar sniglar som har en tydlig plats i det 

franska klassiska köket med havregrynsgröt från det brittiska vardagsköket (Rehn, 2010). 

Innovation    

Ordet innovation, sprunget ur det latinska ordet innovatio vilket betyder att förnya, åstad-

komma något nytt (NE, 2017b). Uppslagsverket beskriver begreppet som förlopp genom 

vilket nya idéer, beteende och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids 

där (ibid.). Stjärne (2017) menar att grunden till all innovation finns hos kompetenta medarbe-

tare som känner meningsfullhet, glädje och stolthet i sitt arbete samt väljer att satsa ”blod, 

svett och tårar” för att skapa något ännu bättre.  
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Rehn (2006) menar att det är svårt att säga vad som räknas som en ny innovation inom 

matlagning. Till skillnad från tekniska innovationer som ofta går att mäta med instrument – 

vad kan innovationen göra och hur väl kan innovationen göra det – samma förhållningssätt 

fungerar inte vid kulinariska innovationer. Fortsatt beskriver Rehn (2006) att det finns två sätt 

att skapa en innovativ maträtt på, förnya en redan existerade rätt och anpassa den till passande 

kontext. Det andra sättet är att skapa en helt ny maträtt som är radikalt avvikande från de 

fastställda reglerna och därigenom skapa innovation utanför etablerade gränser. De två olika 

tillvägagångssätten utläses som att innovationen antingen försöker anpassa sig till en vederta-

gen kulturell tradition eller utmana den (ibid.).   

Produktutveckling 

Harrington och Ottenbacher (2007) beskriver i sin studie kulinariska innovationsprocesser. 

Författarnas utgångspunkt är kedjan av en generell produktutveckling för tekniska lösningar 

som grundar sig i de utvecklingsprocesser som Nasa använde sig av på 60-talet. De flesta 

produktutvecklingsmodeller som används idag är andra generations variation på Nasas 

original. Den innehåller sex steg för att på ett effektivt sätt utveckla och förvandla nya idéer 

till produkter eller serviceengagemang (Harrington & Ottenbacher, 2007). Modellen kan ses 

som en mall eller karta för hur man kan driva ett projekt från start till mål (ibid.). Sex steg av 

innovativ produktutveckling beskrivs som följande:  

1. Idégenerering (Idea generation) 

2. Filtrering (Screening) 

3. Affärsanalys (Business Analysis) 

4. Konceptutveckling (Concept development) 

5. Slutprövning (Final testing)  

6. Kommersialisering (Commercialization)  

Harrington och Ottenbacher (2007) har sedermera utgått från sex-stegs modellen och kartlagt 

en innovationsprocess riktad särskilt mot kulinarisk innovation. Författarna grundar teorin på 

20 intervjuer med kockar erkända av Guide Michelin.  

Innovationsprocessen börjar med en idégenerering (idea generation). Kockarna utgår från en 

produkt eller råvara (Harrington & Ottenbacher, 2007). Konkurrensmedlet mot andra 

verksamheter blir här att hitta råvaran av högsta kvalité som sticker ut ur mängden och som 

inte finns tillgänglig för konkurrenten (ibid.). Processen fortsätter med att kocken tänker ut 
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hur hen kan kombinera den med andra ingredienser. Hur idéerna kommer till kockarna berör 

inte Harrington & Ottenbacher (2007). Det finns flera metoder till att generera idéer inom 

produktutveckling men brainstorming är den mest kända (Szatek, 2011). Med brainstorming 

menas att ett antal kreativa personer under ledig mötesform gemensamt får fram idéer. 

Metoden bygger på att varje deltagare som är kompetent inom sitt respektive fack inspireras 

av varandra och man kan därför bygga vidare på andra idéer (Szatek, 2011).  

Efter det första steget går kockarna över till vad Harrington och Ottenbacher (2007) kallar 

filtrering (screening) här sållas idéerna så att de passar i det tänkta formatet. Gallringen av 

idéer sker inte endast vid detta stadie utan även senare i processen (Harrington & Otten-

bacher, 2007). I detta stadie beskriver en kock i studien att hen inte kan vara allt för trendig 

eftersom hens gäster har en konservativ smak. Kocken reflekterar över sina idéer med ett 

filter som om hen vore gäst och beslutar därefter vilka idéer som är lämpliga att vidareut-

veckla (ibid.). Stierand och Lynch (2008) beskriver teorin kring adoption och utbredning av 

nya idéer och exemplifierar problematiken i att undersöka kulinariska innovationsprocesser 

med exemplet av senaste nämnd kock. Författarna menar att samhällsuppfattningar och 

normer måste tas i beaktning, som tenderar att bli anledningar till att innovation undviks fast 

de är i behov av det (Stierand & Lynch, 2008).  

Efterföljande steg i processen är vad Harrington och Ottenbacher (2007) kallar försök och 

misstag (trial and error). Här beprövas idéerna, först bara mentalt och då genomgår de ännu 

en sållning, sedan testas de i praktiken (Harrington & Ottenbacher, 2007). Kockarna beskriver 

att de inte hade förmågan av att testa maträtter mentalt i början av deras karriär utan var 

tvungna till att testa sina idéer i praktiken. Förmågan har sedermera utvecklats med tiden 

(ibid.). Processen fortsätter in i en konceptutvecklingsfas, vilket inkluderar receptskrivning 

och dylikt. Här beskriver kockarna i studien att deras mål är att undersöka hur de bäst kan öka 

smaken i råvarorna (ibid.). Steget efter det blir att låta andra prova, förslagsvis högre uppsatta 

kollegor menar kockarna. Stierand och Lynch (2008) menar att om en professionell kock på 

hög nivå bestämmer sig för att prova en ny kulinarisk idé så är det de sociala nätverken runt 

om som ger idén validitet (Stierand & Lynch, 2008). Efterföljande testfasen blir träning och 

därefter kommersialisering av innovationen, vilket menas med att den erbjuds till gäster i sitt 

tänkta sammanhang (Harrington & Ottenbacher, 2007).  
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Praktisk och tyst kunskap  

Björklund (2008) menar att praktisk kunskap finns av två slag, en i produktivt syfte att skapa 

och den senare som personlig och icke produktutvecklande. I språkligt bruk kallas den första 

för transitiv och den andra intransitiv, då de skiljer sig åt genom att vara en så djupt rotad 

vana att man gör vissa saker utan att reflektera hur man gör det, exempelvis att cykla (Björk-

lund, 2008).  

Den tysta eller den dolda kunskapen är en beskrivning som kan jämställas med att ”veta hur” 

(Gustavsson, 2004). Kunskaper och färdigheter som man utövar och besitter men inte kan 

förklara hur man gör dem, man har mer kunskap än vad man kan redogöra för (ibid.). 

Gustavsson (2004) beskriver att yrkesgrupper som utövar kunskap med händerna ofta har 

svårt att förklara vilken typ av kunskap de brukar. Detta är ett typiskt exempel på tyst kunskap 

och kan också kallas förtrogenhetskunskap (Björklund, 2008).  

Förtrogenhetskunskap beskrivs som den kunskap som förvärvs under lång tid i ett yrke eller 

genom invanda sysselsättningar (Gustavsson 2002). För att kunna behärska det praktiska 

krävs det att man vet vad man ska göra och varför. Förtrogenhetskunskap innefattar att ha en 

överblick över det man gör (ibid.). Gustavsson (2002) menar då att tyst kunskap både är 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap.  

Rolf (1995) redogör för att begreppet tyst kunskap kan delas in i tre kategorier. Kunskapens 

uppkomst, kunskapens innehåll och kunskapens funktion. Ofta beskrivs tyst kunskap i 

relation till kunskapens uppkomst. Alltså att det är en kunskap som uppkommit via erfarenhet 

eller genom mästare-lärlingsförhållande. Detta benämner man då som uppkomstfaktorer 

(ibid.). Andra teorier hävdar att tyst kunskap innebär att ”tyst” kunskap referera till kunskap-

ens innehåll, vad en viss person vet eller kan (ibid.). Rolf (1995) beskriver Filosofen Witt-

gensteins tidiga teorier som menar att yrkeskunskap är ”tyst” och blir därför osägbar, den kan 

alltså inte verbaliseras (Rolf, 1995). Enligt teorin skulle det då kunna finnas kunskap som 

genom sin natur hamnar bortom språkets gränser (ibid.). Wittgensteins modifierar dock sina 

teorier om språk i senare utgåva och problematiserar användningen av ord (Wittgenstein, 

1968). Wittgenstein menar att behandlingen av språk tar sig uttryck på många sätt. Kunskapen 

blir därför inte helt tyst utan kan ta sig i uttryck på annat vis, exempelvis i metaforer eller som 

kroppsuttryck. I den sista utgåvan av Wittgensteins filosofiska argument upprepar han ofta 

”Tänk inte, utan se”, (Don’t think, but look) (ibid.).  
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Filosofen Polanyi (1983) synliggör tyst kunskap och menar på att det handlar om kunskapens 

funktion. Den används likt ett redskap för att man skall kunna handla eller inhämta annan 

kunskap (Polanyi, 1983). Både intellektuella redskap så som metoder och regler likaså de 

flesta materiella redskap är överförda av en kultur. Men användningen av de flesta kulturella 

intellektuella redskap förutsätter en social gemenskap (ibid.).  

Polanyi (1983) beskriver också kunskapsöverföring mellan generationer. Polanyi (1983) 

tänker sig ett slags kontrakt mellan generationer, novisen ansluter sig till en social gemenskap 

som vårdar kulturen och kontraktet förnyas kontinuerligt. På det viset flyter den äldre 

generationens kunskap över till den yngre (Polanyi, 1983). I kontrast till Polanyis teorier 

menar Horng och Lee (2006) att det traditionella mentorskapet är ett system som måste 

överges och ersättas med strategier av högre innovativ grad och integrera vetenskap och konst 

i kulinarisk utbildning om vi vill se fler originella kulinariska kreatörer skapas.  

Enligt Rolf (1995) menar Polanyi att kvalificerad praktisk kunskap bygger på situationsbero-

ende regler som anpassas, tolkas och preciseras. Han menar att professionella traditioner 

kontinuerligt kan utvecklas genom samspel mellan tyst kunskap och social språkligt förmed-

lande reflektion (ibid.).  

Tävlingar   

I detta kapitel redogörs det för de tävlingar som är relevanta för denna studie. Studien berör 

endast tävlingar för professionella konditorer. 

Årets konditor 

Årets konditor är en svensk tävling för professionella konditorer där de tävlar individuellt. 

Tävlingen arrangeras av branschorganisationen Svenska bagare och konditorer (Årets 

konditor, 2017).  Huvudsponsor för tävlingen är Arla som också är sponsorer för tävlingen 

Årets kock. Till en början var mejeriets ambition att vända de nedåtgående försäljningstren-

derna av grädde och smör (Jönsson, 2012). Varje år kostar tävlingarna mejeriet stora summor 

pengar, vad de får tillbaka är svårt att räkna på men att de har tjänat på branschens utveckling 

menar Jönsson (2012) är otvivelaktigt. Tävlingen Årets konditor anordnades för första gången 

1988. Tävlingen består av tre delmoment som skapas under två dagar, i totalt 10 timmar. 

Konditorerna har ett tema att förhålla sig till, år 2016 var temat musik. Som vinnare av 

tävlingen erhåller man titeln ”svensk mästare för professionella konditorer” samt ett stipen-
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dium på 40 000 svenska kronor. Enligt föreningen Svenska bagare och konditorer är syftet 

med tävlingen att belysa svenska konditorers färdighet (ibid.).   

Europamästerskapet och Coupe du Monde de la Pâtisserie 

Coupe du Monde de la Pâtisserie också känt som konditor-VM anordnas vartannat år i Lyon, 

Frankrike (Konditorlandslaget, 2017). Innan finalen i Lyon arrangeras kvaltävlingar på olika 

kontinenter. Sveriges konditorlandslag kom på tredje plats i senaste Europa mästerskapet, 

2014 och blev därmed direkt kvalificerade till Coupe du Monde de la Patisserie 2017. 

Sveriges konditorlandslag har deltagit tre gånger. 2017 slutade det svenska laget på en 11:e 

plats, 2015 tog Sverige en 7:e plats och likaså en 7:e plats år 1995 när Sverige deltog för 

första gången (Konditorlandslaget, 2017). I finalen i Lyon tävlar 22 länder från hela världen, 

de är representerade av tre konditorer som var och en är ansvarig för olika delar; choklad, 

socker och is (Cmpattiserie, 2017). Tävlingen pågår i tio timmar och skådas av publik på 

läktare. Under denna tid skall laget skapa tre skulpturer gjorda i socker, choklad och is. En 

choklad dessert, en frusen dessert och en dessert som inkluderas i sockerskulpturen. (Kondi-

torlandslaget, 2017). När det svenska laget tävlade i finalen år 2017 bestod laget av tre 

tävlande konditorer, en coach och en lagledare (ibid.).  

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för konditorers arbetsprocess inför gastrono-

misk tävling.  

Studiens två frågeställningar är: 

• Hur implementerar konditorer kreativitet i sin arbetsprocess?  

• Vilka faktorer är viktigast för en framgångsrik produktutvecklingsprocess?  

 

Metodval   
För att besvara uppsatsens syfte har kvalitativa metoder använts. En kvalitativ forskningsstra-

tegi är induktiv, tolkande och konstruktionistisk (Bryman, 2011). Med ett induktivt förhåll-

ningsätt menas att en undersökning görs av förhållandet mellan teori och praktik (ibid.).  
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Patel och Davidsson (2011) beskriver att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, tex den intervjuades tolkning om sin 

omvärld eller miljö (Patel och Davidsson, 2011) 

Metoderna som har använts till datainsamling är semistrukturerade intervjuer. Tre av fyra 

intervjuer skedde genom ett personligt möte där intervjuerna spelades in och den fjärde via 

telefon. Därefter bearbetades materialet på ett kvalitativt sätt och transkriberades och temati-

serades.  

Pilotstudie inför intervju  
 
En pilotstudie genomfördes med en konditor som har tävlingserfarenhet likt urvalet. Syftet 

med pilotstudien var att säkerställa och bepröva frågeguidens relevans inför kommande 

planerade intervjuer Pilotstudier motsvarar den faktiska undersökningen men kan ske i mindre 

skala (Patel och Davidsson 2011). Med hjälp av en pilotstudie kan författaren redan innan den 

egentligen undersökningen upptäcka brister. Exempelvis att någon fråga är svår för respon-

denten att förstå och utvärdera hur pass bra frågeföljden är (Bryman, 2011). Pilotstudien kan 

också bidra till att göra intervjuaren mer van med metoden (ibid.). 

 

Material 

Litteratur och databasinsamling 
Litteratursökning avser inhämtning av kunskap från både tryckta och elektroniska dokument 

(Patel och Davidsson, 2011). I denna uppsats har en avgränsad sökning gjorts med hjälp av 

nyckelord, några av dessa var product, innovation, chef, culinary. Databaser som nyttjats för 

informationssökning i denna studie var FSTA (Food Science and Technology Abstracts) och 

Primo. Information har också hämtats från internetkällor för branschorganisationer och 

uppslagsverk.   

Litteraturgenomgången av artiklar och böcker görs i syfte att ta reda på vad som tidigare 

skrivits och inom ämnet och vilken kunskap som redan finns (Bryman, 2011). Information 

som tagits fram kan sedan sättas i samband och jämföras med det resultat uppsatsförfattaren 

påvisat (ibid.). Se bilaga 1 för sökmatris som visar hur artiklar funnits, dock har flera av de 
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använda artiklarna funnits genom att följa referenser vilket inte visas i sökmatrisen. Artiklarna 

har valts utifrån kriterierna visade nedan.  

Inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar 
• Vetenskapliga artiklar skrivna på svenska eller engelska.  

• Artiklar relevanta för syftet.  

• Artiklar som blivit peer-reviewed.  

Exklusionskriterier för vetenskapliga artiklar 
• Avgiftsbelagda artiklar. 

Intervju 
Intervjuguiden utformades dels utifrån vad som uppdagats efter pilotintervjun samt efter 

uppsatsförfattarens förkunskaper inom ämnet. Tre av intervjuerna gjordes genom ett fysiskt 

möte och en av dem gjordes via telefon. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon. Intervjun inleds med att införskaffa relevant bakgrundsinformation om inter-

vjupersonen, tidigare erfarenhet, ålder, kön och så vidare. Respondenterna fick inte ta del av 

intervjuguiden innan intervjun. Intervjun följer sedan en logisk ordning av frågor men med en 

låg grad av standardisering, vilket betyder att frågorna ställs i den ordning som passar sig i det 

enskilda fallet (Patel och Davidsson, 2011). Varje intervju i studien varade från 20 till 40 

minuter.  

Urval 
Fyra personer har intervjuats, varav alla är aktiva och framgångsrika konditorer i Sverige. 

Samtliga har tävlingserfarenhet och har varit finalister i tävlingen Årets konditor och tävlat i 

Coupe du Monde de la Pâtisserie. Kontakten mellan uppsatsförfattaren och intervjupersonerna 

har förmedlats av företaget Werners gourmetservice då samtliga intervjupersoner är kunder 

där. De har alltså blivit valda utifrån ett bekvämlighetsurval då de fanns tillgängliga för 

uppsatsförfattaren (Bryman, 2011).  

Urvalet av intervjupersoner har gjorts efter uppsatsförfattarens önskan om en jämn könsför-

delning, därav representeras respondenterna av hälften kvinnor, hälften män.  
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Bearbetning och analys av materialet 
 
Efter att intervjuerna utförts transkriberades det insamlade materialet manuellt. Under 

transkribering när intervjun förvandlas från talspråk till skriftspråk försvinner ofta gester, 

miner och betoningar som istället kan resultera i ofullständiga meningar (Patel och Davidson, 

2011). I transkriberingen och temaanalysen benämns respondenterna som Konditor A,B,C 

och D.  

För att utläsa ett resultat ur intervjuerna gjordes sedan en tematisk innehållsanalys. Uppsats-

författaren valde ett empirinärt förhållningssätt (Widerberg, 2002) vilket man gör för att se 

vad som kan ges av ett empiriskt innehåll men även kasta ljus på ”tystnaden”. Det material 

som man inte talar om kan vara av lika stor vikt (ibid.). Innehållsanalysen gjordes utifrån 

metoden Graneheim och Lundman (2003) presenterar i sin studie om kvalitativa innehållsana-

lyser applicerat på forskning inom sjukvård. Först plockades meningar ut från den transkribe-

rade intervjun. Sedan kondenserades de ner till kortare citat för att sedan kodas vilket kan 

bidra till att se informationen från nya infallsvinklar (Graneheim & Lundman, 2003). I sista 

stadiet tematiserades citaten och koderna till följande teman; kreativitet, samarbete, erfaren-

het, kultur och utveckling. Citaten exemplifiera de teman som delvis blir övergripande för 

intervjun (Widerberg, 2002). För att göra materialet mer hanterbart läsligt utfärdades analys-

tabeller för varje intervju se exempel tabell 1.   

Tabell 1: Exempel ur analystabell. 
Citat Kondenserat citat Koder Teman  

Det är väl klart att det 
påverkar väldigt mycket i 
positiv riktning, pga. det 
höjer ribban. 

Tävlingar bidrar till 

ökad kvalitetsnivå 

Förhöjd kvalitetsnivå  Utveckling  

Föra utvecklingen framåt 
är kreativitet. Förnya, 
förbättra, förenkla, både 
smakmässigt och tekniskt 
och utseendemässigt, det 
är kreativitet tycker jag. 

Kreativitet förnyar, 

förbättrar och 

förenklar.  

Innovation  Kreativitet  

 

Etisk planering för studiens genomförande  
Studien har genomförts utifrån Brymans (2011) listade etiska krav: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Intervjupersonerna har informerats om studiens syfte och innehåll och samtliga har givit 

samtycke för sitt deltagande. Samtliga intervjupersoners namn har ersatts med fingerade 

namn för att säkerställa deras anonymitet. Vid intervjutillfället fick respondenterna ta del av 

ett informationsblad (Se bilaga 4) där studiens syfte och bakgrund redovisades. Anonymiteten 

poängterades återigen och de välkomnades att ta del av den färdiga studien. Med hjälp av 

informationsbladet har de fyra etiska principerna tagits i beaktning.  

Behandling av data och information har skett med aktsamhet för att undvika plagiat. Över-

sättning och tolkning av vetenskapliga artiklar har gjorts varsamt och med noggrannhet för att 

undvika feltolkningar. (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Resultat  
Nedan kommer resultatet av intervjuerna beskrivas utifrån utvalda teman. Respondenterna har 

givits fiktiva namn och benämns som konditor A, B, C och D. 

Kreativitet 
Samtliga konditorer finner det svårt att svara på vad kreativitet betyder för dem, men finner 

ord efter lite betänketid.  

Konditor C beskriver de som att: 

Föra utvecklingen framåt är kreativitet. Förnya, förbättra, förenkla, både smakmässigt och 

tekniskt och utseendemässigt, det är kreativitet tycker jag.  

Tre av fyra konditorer beskriver att kreativitet för dem är att tänka utanför boxen. Konditor A 

beskriver kreativitet som en förmåga att hitta nya lösningar i sin företagsverksamhet. Hen 

menar att man kan vara hur duktig som helst på att bygga en tårta men om man i slutändan 

inte säljer den så spelar det ingen roll. Konditor A poängterar också att det är det som är 

skillnaden mellan tävling och företagsverksamhet. Eftersom Konditor A idag är företagsle-

dare och inte längre jobbar i produktionen, hittar hen kreativiteten inom företagslösningar.  

Konditor B förklarar att man i kreativ process inte ser några hinder, att kreativitet kan sluta i 

vad som helst. Hen beskriver att det var därför hen sökte sig till konditorlandslaget, för att i 

den miljön finns det alla möjligheter till att få vara uppfinningsrik, där finns inga begräns-
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ningar. Konditor B beskriver att en kreativ produkt inte nödvändigtvis behöver vara något helt 

nytt. Hen utgår från en nöttopp och vill göra något mer intressant av den. Att göra en klassiker 

roligare och intressantare är också kreativt.  

Konditor A menar på att man är naiv om man tror sig uppfinna något nytt idag men säger 

dock att det är viktig att vara föränderlig i takt med att omvärlden förändras. Konditor C säger 

också att det är viktigt att inte stå fast i gamla förlegade traditioner men menar dock att allt 

gammalt inte nödvändigtvis är dåligt men att man inte vinner några tävlingar på det. Hen 

förklarar att kreativitet är spetsen ovanpå grunden och att det är där det gör skillnad. Att där 

skiljer sig traditionalisterna mot innovatörerna och om båda har en stabil plattform så kommer 

innovatören vinna tävlingen för att den har skapat något nytt eller förbättrat, slutprodukten 

smakar och ser lite bättre ut.  

Samarbeten   
Temat samarbete utmynnar i tre olika typer, samarbetet med sponsorer, samarbete med 

externa rådgivare och samarbete med branschkollegor.  

Konditor C menar att nivån på individuella tävlingar är så pass hög idag att man måste ha en 

stab runt omkring sig för att nå bra resultat. Konditor B påpekar att samarbeten med externa 

konsulter är en nödvändighet då konditorerna exempelvis behöver hjälp med att visualisera 

tankar och idéer. Därför menar hen att det krävs samarbeten med designers. Dock menar 

Konditor A att resurserna i Sverige saknas. Investerat kapital räcker inte till de samarbeten 

som skulle ha varit nödvändiga för att nå upp till prispallen. Andra länder har möjlighet att 

exempelvis anlita CAD-ritare1 och på så vis får de ett försprång. Hen menar på att det inte är 

pengar till material som saknas utan pengar till att betala extern kunskap. Konditor A belyser 

dock fördelar med den sponsringen som finns idag, hade konditorerna varit tvungna att köpa 

choklad för egna pengar hade det bidragit till begräsningar i utvecklingen då man istället för 

att utföra 15 olika experiment bara skulle utföra tre.  

                                                

1 Konstruktions- och ritdesigner som använder dator som verktyg (NE, 2017c). 
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Konditor D förklarar att sponsring är a och o, har man bra förutsättningar och bra redskap att 

arbeta med så når du självklart bättre resultat. 

(…)nu förtiden måste du nästan ha ett team omkring dig om du tävlar individuellt så måste du 

nästan ha sponsorer eller en mentor eller commis som hjälper dig 

Under alla intervjuer beskriver varje konditor att de har vid lagtävlingar upplevt att de har lärt 

sig mycket av varandra i laget. Inför tävling hade lagen gemensam träning cirka en gång i 

månaden under två års tid. Konditor A säger att de lärde sig många nya tekniker av varandra 

men att det inte var säkert att de teknikerna gick att tillämpa under tävling.  

Erfarenhet  
Samtliga konditorer beskriver att de alla i början av deras tävlingskarriär blev nästintill 

överrumplade av hur annorlunda tävlingsforumet var från den vardagliga verksamheten. Att 

de efter att ha medverkat i deras första tävlingar förstod att, för att nå framgång krävdes att de 

var mer insatta och förberedda än de först hade väntat sig.  

Konditor D minns tillbaka och beskriver början av sin karriär: 

Efter det fick jag förfrågan att vara med i Junior VM för konditorer, det gick bra men 

konkurrensen var stenhård. Och jag var nog inte beredd på att det skulle vara så.  

Konditor D menar att man tydligt kan följa kvalitetsnivån i tävlingen Årets konditor efter 

vilka som tävlar. Nivån höjs genast om tävlande som tidigare ställt upp tävlar gentemot om 

det är flera som ställer upp för första gången. Detsamma gäller när konditorer som arbetar på 

arbetsplatser som tidigare varit engagerad ställer upp i tävlingen, då höjs kvalitén. Detta är på 

grund av att de oftast har blivit coachade eller haft en mentor som arbetar på samma arbets-

plats.  

En av konditorerna beskriver att efter att ha deltagit i Coupe du Monde de la Pâtisserie har 

hen samlat på sig kunskap och erfarenhet om tävlingen som skulle kunna ge stor nytta i fall 

hen skulle ställa upp i tävlingen igen. Den kunskapen anser hen borde förvaltas bättre genom 

att använde sig av lagmedlemmar som mentorer eller coacher till nästa generationers lag.  

Så det gav jättemycket erfarenhet, man är ju sugen på att köra en omgång till för man har 

kommit så långt i tankarna och vet exakt hur det är liksom, så det är synd att inte köra en 

gång till. – Konditor B 
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Konditor B säger att vi har så pass lite erfarenhet i Sverige av sådana typer av tävlingar, att 

det blir som att ställa upp för första gången som nation varje gång det har gjorts.  

Kultur   
Konditorerna är överens om att det är en kulturell skillnad som ligger till grund att Sverige 

jämfört med andra länder inte nått någon särskild stor framgång i internationella konditoritäv-

lingar.  

Konditor B går i linje med Konditorlandslagets målsättning:  

Vi har ju inte den kulturen här heller med skulpturer och isskulpturer, så det är väldigt smalt 

ännu men vi vill att det ska bli större. 

Konditor C menar att Sverige inte har samma kultur av konditori och bageri som exempelvis 

Frankrike och Schweiz då går det inte att mäta sig med toppnationerna.  

Det är inte vår kultur, vi har kulturen här men, i Frankrike där är ju inte konditorernas vagga 

för den är ju i Schweiz men det är ju en konditori- och bagerination. De är ju de bästa som är 

där.  

Vid val av smaker beskriver Konditor A att man i tävlingssammanhang får en fördel om man 

väljer smaker som alla kan associera till. Hen menar att de flesta runt om i världen känner 

igen smaken av hallon, nötter eller mandel men att experimentera med kimchi och chili kan 

vara roligt men det är inget man vinner tävlingar på.  

Utveckling 
Samtliga konditorer är överens om att konditoritävlingarna gynnar branschen. Konditor B 

lyfter fram de mindre gastronomiska tävlingarna i landet och att de har haft en positiv 

påverkan på takten av utveckling av branschen. Konditor C beskriver att gastronomiska 

tävlingar är det som leder utvecklingen framåt och att som tävlande befinner man sig ständigt 

i framkant av utvecklingen och att det ökar kunskapsnivån hos den enskilde tävlande avsevärt. 

 

Diskussion av resultat  
Att benämna en person som kreativ menar Törnqvist (2014) handlar egentligen om att 

definiera dennes duglighet, skicklighet och effektivitet. De intervjuade konditorerna väljer att 
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fokuserar på kreativitetsnivån av produkten snarare än den kreativitet som personerna innehar. 

Eftersom studien utgår från ett tävlingsperspektiv och den slutgiltiga produkten blir tydligt 

bedömd blir produkten resultatet av personens duglighet, skicklighet eller effektivitet inom 

sitt fält. Konditorerna har överlag svårt att beskriva vad kreativitet betyder för dem. Samtliga 

nämner dock boxen, att kreativitet betyder att tänka utanför boxen. Törnqvist (2014) beskriver 

detta som ett divergent tänkande och att det som skiljer sig mot konvergent tänkande som är 

mer konventionell. Tre av fyra av de intervjuade konditorerna beskriver att en kreativ process 

inte nödvändigtvis behöver ta sin början i en helt ny och originell idé utan snarare är ett medel 

till att utveckla idéer eller produkter som redan finns. Resonemanget går i linje med Rehns 

(2010) teorier kring att all kreativitet bottnar i en kopierande handling. Skillnaden från ren 

stöld är bara att man i sitt kombinerande och kopierande försöker introducera något nytt. 

Konditor A menar till och med att man är naiv om man tror sig uppfinna något nytt idag. Hen 

svarar också spontant på frågan vad kreativitet betyder för hen; huvudvärk! De Bono (2008) 

menar att begreppet kreativitet har blivit urvattnat och förlorat sitt värde. Konditor A:s 

respons till frågan kan tyda på att de håller med varandra och att detta är mästarens inställning 

till kreativitet tillskillnad från novisens. Mästarens erfarenhet av vad som går hem hos en 

internationell jury i tävling kan ha bidragit till en mer realistisk syn på begreppet kreativitet.  

Konditor B berättar att hen har inför tävling hittat inspiration i allt från modetidningar till 

konst. Horng och Lee (2006) menar att matlagningskonst inte ska begränsas till endast 

professionell kunskap utan resultatet från deras studie visar på att många egenskaper hos 

kockar delas med konstnärer likaså forskare. Matlagningskonst integrerar med både konst, 

kultur och vetenskap. Teorin styrks av att samtliga konditorer som beskriver mångfacettering-

en av sitt yrke. Vid skapandet av ett tävlingsbidrag krävs inte bara ett gott hantverkskun-

nande, en god kännedom om smaker och erfarenhet kring vad som uppskattas av internation-

ell jury. Utan en stor del är förmågan att skapa estetiskt extraordinära skapelser, att skapa en 

”wowkänsla” som två av konditorerna beskriver det. Detta har samtliga tävlande konditorer 

gjort genom att samarbeta med olika typer av designers. Konditorsyrket är ett rikt nyanserat 

yrke som kräver många färdigheter men för att produkten ska nå dess fulla potential krävs det 

att spetskompetens från andra kunskapsfält så som från kultur och konst adderas. På samma 

sätt beskriver Watz et al. (2003) att det konstnärliga utvecklingsarbetet blir som bäst när olika 

kompetenser och yrkesroller samarbetar. 

Harrington och Ottenbacher (2007) redogör för hur en innovationsprocess ser ut. De menar att 

kockarna utgår från en produkt eller råvara. Alla konditorer berättar att de inför tävling utgår 
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från ett tema, antingen bestämt av dem själva eller av en ledning. Konditor C menar att det 

bidrar till att processen följer en röd tråd. För att generera idéer inför lagtävling beskriver alla 

konditorer att de använder sig av metoden brainstorming och trycker på att de i den fasen tar 

nytta av lagmedlemmarnas olika spetskompetenser precis som Szatek (2011) beskriver 

metoden. Till skillnad från hur konditorerna beskriver arbetsprocessen så nämner inte 

Harrington och Ottenbacher (2007) att kockarna i deras studie tar till någon extern kunskap. 

Konditorerna beskriver alltså att det i detta skede sker samarbeten med designers och dylikt 

för att visualisera konditorernas idéer. Detta kan tyda på att det är de som skiljer sig i en 

innovationsprocess på restaurang och daglig verksamhet till processen i tävlingssammanhang. 

Konditorerna hävdar dock att det är de ekonomiska resurserna som är den största skillnaden. 

Då komplexiteten i tävlingsbidrag är så pass hög, krävs betydligt mycket mer tid, pengar och 

kompetens än vad som går att finna i den vardagliga driften. Alla konditorer har om inte helt 

samma så väldigt liknande upplevelser av hur arbetsprocessen innan tävling har gått till. Efter 

att de har genomgått brainstorming tillsammans har de delat upp uppgifterna sinsemellan 

utefter vad som passar för varje kompetensområde. Därefter har de praktiskt testat sina idéer 

på varsitt håll, oftast på deras arbetsplats. Under intervjuerna understryker samtliga konditorer 

vikten av att ha en arbetsplats som ger understöd till den tävlande för att denne ska lyckas.  

Ingen av konditorerna beskriver att de testar idéerna i huvudet innan de utförs praktiskt likt de 

det som beskrivs i studien av Harrington och Ottenbacher (2007). Dock berättar Konditor A 

att de inför tävling inte sagt nej till några idéer utan testat och sedan insett att det kanske var 

en rolig idé i teorin men inte blev bra i praktiken. Konditor A poängterar också att man måste 

våga göra om och göra rätt oavsett hur mycket tid det har lagts ner på grundidén. I situationer 

som den kanske det krävs att det inom organisationen skapas ett vad Rhen (2010) kallar 

produktivt motstånd. Där människor är kapabla till att ge konstruktiv kritik så att sämre idéer 

inte får leva vidare. Konditor A framhäver betydelsen av sponsring då det bidrar till en större 

ekonomisk frihet och i sin tur större möjlighet att testa nya idéer.  

Efter konditorerna beprövat sina idéer och utvecklat dem träffas laget återigen och bestämmer 

gemensamt vilka idéer de skall gå vidare med. Alla de intervjuade konditorerna har sedan 

beskrivit att de sedan har tagit hjälp av extern kunskap, både inrikes ifrån och utrikes.  

Konditor B menar att anledningen till att hen sökt sig till konditorlandslaget är att det finns ett 

stort utrymme att uttrycka sig kreativt och att det frigörs av färre begränsningar än vad hen 

upplever i sitt vardagliga yrkesliv. Stierand och Lynch (2008) beskriver kunskapen hos de 



 25 

individuella kockarna är påverkad av dess sociala omgivning och att den kulinariska innovat-

ionen inte sker som en isolerad händelse utan att den samspelar med dess sociala miljö. 

Polanyis (1983) teori kring kunskapsöverföring mellan generationer, att novisen ansluter sig 

till en social gemenskap som vårdar kulturen, och att ett kontrakt bildas som förnyas kontinu-

erligt och på så vis flyter kunskapen över till den yngre generationen kan till viss del sättas i 

relation till vad de intervjuade konditorerna beskriver. Samtliga konditorer framhäver att 

tävlingssammanhanget bidrar till en stimulerande miljö för kreativitet samt kunskapsöverfö-

ring mellan branschkollegor och i viss mån mellan en mer erfaren generation till en yngre. 

Dock beskrivs detta endast att det sker inom det tävlade laget inför en isolerad tävling. Efter 

avslutad tävling beskriver både Konditor A och D att det inte har åtagits tid till reflektion eller 

utvärdering av arbetsprocessen. Konditor B menar att hen skulle vilja realisera ett faktiskt 

kontrakt som garanterar en kunskapsöverföring till nästkommande konditorlag med det även 

nästa generation, detta går i samma linje som Polanyis teorier om kunskapsöverföring mellan 

generationer (1983). Konditorerna påpekar att konditorlandslaget tävlat få gånger och att det 

är en ung organisation. Konditor D hävdar dock att efter hen tävlat har hen sett en utveckling 

av förmågan att överföra kunskap och att den har blivit bättre. Horng och Lee (2006) menar 

att det traditionella mentorskapet är ett system som måste överges och ersättas med strategier 

av högre innovativ grad om vi vill se fler originella kulinariska kreatörer skapas. I konstrast 

till att slopa mentorskapet förklara Konditor A att hen tror att det är en nödvändighet att 

implementera det klassiska mentorskapet till en högre grad i branschen. 

Widerberg (2002) redogör för vikten av att likaväl som att analysera innehållet av ett empi-

riskt material också analysera det som inte sägs, tystnaden. Som nämnt tidigare hade samtliga 

konditorer svårt att beskriva kreativitet. Konditorerna fann det också svårt att redogöra för hur 

deras arbetsprocess såg ut. De valde istället att belysa omkringliggande faktorer som enligt 

dem underlättar eller förbättrar arbetsprocessen och i slutändan resultatet. Anledningarna till 

detta är många men en kan vara att processen inför tävling kan pågå som längst upp till två år 

vilket gör att minnet kan svika vid en redogörelse. En annan orsak kan vara det Gustavsson 

(2002) beskriver som tyst kunskap och att hantverksutövande människor ofta har svårt att 

beskriva den kunskap de besitter och utför. Även förtrogenhetskunskapen blir en viktig aspekt 

här. De erfarna konditorerna är vana vid att arbeta med sitt hantverk och kan inte se eller 

förklara sin kunskap och arbetsprocess. Utan förtrogenhetskunskapen hade de inte kunnat 

tävla och utföra den kreativa processen men just den tysta kunskapen och förtrogenheten gör 

att det blir svårt att beskriva.  
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Rehn (2006) menar att det är svårt att säga vad som räknas som en ny innovation inom 

matlagning. Konditor A beskriver ett exempel om att experimentera med smaker av kimchi 

och chili i bakverk och desserter. Detta kan tyckas vara en innovativ och nyskapande 

smakkombination för det söta köket men Konditor A menar att detta är ingenting man vinner 

tävlingar med. Alltså kan ett tävlingsbidrag vara kreativt och innovativ men inte vinna poäng. 

Att kulinariskt mäta nivån av innovation blir problematiskt.  

 

Metod- och materialdiskussion   
Utifrån syfte valde uppsatsförfattaren att genomföra ett antal semistrukturerade intervjuer. En 

pilotstudie gjordes för att bepröva frågornas relevans. Pilotintervjun genomfördes på engelska 

och under en tidsram mer begränsad än väntat vilket bidrog till att pilotintervjun gav begrän-

sat med information. Dock ställdes relativt öppna frågor i pilotstudien och det uppdagades 

därför infallsvinklar och aspekter som senare var till hjälp för att utveckla den kommande 

intervjuguide som används i studien. Dessutom var det för uppsatsförfattaren nödvändigt att 

bepröva sin egen intervjuteknik och skaffa sig en uppfattning om hur väl frågorna fungerade.  

Resultatet visar att urvalsgruppen har svårt att beskriva i detalj en arbetsprocess från start till 

slut. För att få en större förståelse för hur arbetsprocessen faktiskt ser ut kunde det ha varit 

intressant att addera en observation till studien.  

De vetenskapliga artiklarna som använts till bakgrund i studien behandlar kockar verksamma 

i restaurangbranschen, därför har uppsatsförfattaren behövt omvärdera och tolka information-

en så att den kunde appliceras gentemot tävlingssammanhang och konditorer. En del av 

litteraturen behandlar tyst kunskap och kreativitet ur ett filosofiskt perspektiv vilket har delvis 

försvårat tolkningen av begreppen ur ett måltidskunskapsperspektiv.  

En av intervjuerna gjordes över telefon, detta pga. lång distans mellan uppsatsförfattare och 

respondent. Telefonintervjuer är inte vanligt förekommande i kvalitativa studier då ofta längre 

intervjuer görs (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver att det är lättare för intervjuperso-

nen att avsluta en intervju över telefon än en intervju där man möts. Dessutom missar man 

intervjupersonens kroppsspråk och miner som kan ge information om obehag eller svårigheter 

att förstå frågorna (ibid.). Telefonintervjun blev den kortaste av dem alla och tillvägagångssät-
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tet visade sig inte vara den bästa för studiens syfte. Materialet från telefonintervjun bedömdes 

ändå som värdefull för studien. 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
Studien har i sitt genomförande uppfyllt de etiska krav som Bryman (2011) ställer upp och 

som gäller för svensk samhällsvetenskaplig forskning. Transparens har genomsyrat arbetet, 

dock har respondenterna varit fortsatt anonyma och därför inte beskrivits i närmare detalj. 

Studien och dess material har endast använts i forskningssyfte. Intervjumaterial har bearbetats 

med aktsamhet för att en så korrekt och rättvis tolkning kunde presenteras.  

 

Forskningsetisk uppföljning  
Den litteratur som används till studiens teoretiska bakgrund har valts med omsorg och är 

utgivna av erkända professorer eller forskare. Uppsatsen är skriven i ett samarbete med 

företaget Werners Gourmetservice som också är sponsor till svenska konditorlandslaget. 

Detta har dock inte påverkat studiens reliabilitet då företaget inte haft någon inverkan på 

varken arbetsprocess eller resultat av denna studie. Respondenterna är kunder hos företaget 

men på grund av deras anonymitet i studien anser inte uppsatsförfattaren att detta påverkat 

resultatet.  

 

Slutsats  
Undersökningen syftade till att öka förståelsen för konditorers arbetsprocess och svara på hur 

kreativitet implementeras i processen samt att ringa in de viktigaste faktorerna för en fram-

gångsrik produktutveckling för tävling. Gastronomiska tävlingar bidrar till en utökad 

kreativitet i yrkesgruppen konditorer, både för de som deltar och för yrkesgruppen som 

helhet. Hur kreativiteten faktiskt implementeras i arbetsprocessen får besvaras i vidare 

forskning med hjälp av observation. Anledning till det tycks vara begreppet Tyst kunskap, 

konditorerna tillhör en hantverksutövande yrkesgrupp som präglas av förtrogenhetskunskap 
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och tyst kunskap. Att respondenterna finner det svårt att svara på hur de implementerar 

kreativitet i deras arbetsprocess blir uttryck för just den tysta kunskapen.  

Studien har kunnat identifiera betydande faktorer för en givande produktutveckling inför 

tävling. Slutsatsen utifrån denna studie är, för att konditorer ska lyckas i gastronomiska 

tävlingssammanhang så måste de besitta en viss erfarenhet, både i yrkesrollen och tidigare 

erfarenhet av gastronomisk tävling. Ekonomisk sponsring är en viktig bidragande faktor till 

framgång. Externa samarbeten med andra kompetenser och yrkesroller leder till en mer 

lyckad arbetsprocess och på så vis även resultat. För att nästkommande generationer och 

konditorlag skall kunna dra nytta av den tysta kunskapen föregående besitter krävs en 

implementering av mentorskap och kunskapsöverföring.   

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Studien är ett bidrag till både restaurang- och konditorbranschens utveckling likaså bidrag till 

forskning inom ämnet måltidskunskap. Genom att kartlägga och undersöka arbetsprocesser 

med fokus på kreativitet och innovation kan branschen få en större förståelse för hur både 

kockar och konditorer vidare kan utveckla sitt arbete och uppnå större framgång i tävling. 

Arbetet kan också bidra till att konditorer får en jämlik status som varmkökskockar har i 

Sverige idag. Resultatet redogör för vikten av ekonomisk sponsring från intressenter i 

branschen. 

En fördjupad intervju med branchorganisationen Sveriges bagare och konditorer skulle vara 

intressant för att bättre förstå hur organisationen och administreringen av konditorlandslaget 

fungerar. Vidare forskning skulle också kunna vara att göra en observation av konditorslands-

laget under en tävlingsprocess. Genom observationsmetoden skulle man kunna registrera 

beteenden och tillvägagångssätt i dess rätta miljö och situation.  

Syftet i studien bearbetas ur ett måltidsvetenskapligt perspektiv. Vidare forskning skulle 

kunna inta en annan vetenskaplig anfallsvinkel så som ett socialantropologiskt perspektiv. För 

att på så vis få en djupare förståelse av hur tävlingsomständigheter påverkar människor som 

utövar kulinariskt hantverk.  
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Bilaga 2  
Intervjufrågor  

1. Kan du berätta om din bakgrund?   

2. Vad har du för tävlingserfarenheter?  

3. Hur kom det sig att du började tävla?  

- Hur ansökte du? 

4. Kan du beskriva hur processen ser ut fram till att ta fram ett tävlingsbidrag? 

- I lagtävling, vem är det som avgör för vad laget ska tävla med?  

- Hur ser organisationen ut i laget?  

- Vart finner ni inspiration, utifrån? Andra kockar eller konditorer?  

- Förekommer externa samarbeten, ex Bocuse d´Or samarbete med konstnärer. 

5. Finns det en särskild mall att utgå ifrån? Känner du till kreativa metoder? 

6. Hur påverkas processen av att arbeta i lag till skillnad från en individuell tävling? 

7. Vart skulle du säga skillnaden finns i processen i tävlingssammanhang och den dag-

liga verksamheten?  

- Tävlingsregler och kriterier.  

8. Hur tror du tävlingar som Årets konditor påverkar branschen? 

9. Skiljer det sig hur man arbetar inför nationella tävlingar och internationella tävlingar?   

10. Hur tror du sponsring påverkar tävlingsprestationer? 

11. Kan du beskriva vad kreativitet betyder för dig?  

12. Hur tror du kreativiteten påverkas av tävling?  

13. Hur ser arbetet ut efter tävling finns det planerad tid för utvärdering och reflektion?  

14. Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3  

Tabell över innehållsanalys 
 
Respondent: Konditor A 

Citat Kondenserat citat Koder Tema  

(…)då tänkte jag shit 
man kanske ska vara lite 
mer insatt i hur tävlingen 
fungerar och vad som 
krävdes(…) 

Insåg att hen borde 

varit bättre förbered.  

God kännedom Erfarenhet  

Kan inte vi leverera ett 
värde till dom så varför 
ska de sponsra.  

Utbyte av tjänster Sponsring Samarbete 

Även en korean känner 
igen hallon, en korean 
känner igen nöt, mandel 
känner de igen. Sen att de 
själva skulle stoppa chili 
och kimchi och skit i 
sinna grejer, a det är väl 
jätte roligt, men du 
vinner inget på det. 

Att välja smaker som 

alla kan associera till.  

Igenkänning Kultur 

Måste du lägga ut från 
din egen ficka för att 
köpa choklad då är det 
inte roligt och då är det 
lätt att börja snåla. Du 
gör tre olika experiment 
istället för 15. 

Vid ekonomisk 

begränsning, minskar 

möjligheterna till 

innovation.  

Sponsring Samarbete 

Det är väl klart att det 
påverkar väldigt mycket i 
positiv riktning, pga. att 
det höjer ribban. 

Tävlingar bidrar till 

ökad kvalitetsnivå.  

Branschutveckling Utveckling  

Nej inte själva penga-
sponsringen, kunskaps-
sponsring. 

Kunskapen är central Kunskapsöverföring  Samarbete  

Ja man är naiv om man 
tror att man uppfinner 
något idag.  

Uppfinna något nytt.  Innovation  Kreativitet  

 

Respondent: Konditor B 

Citat Kondenserat citat Koder Teman 
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Men det var min första 
riktiga individuella 
tävling och det är svårt 
att vara med första 
gången, man vet liksom 
inte hur man ska lägga 
upp det. 

Att inte veta hur hen 

skal förhålla sig till 

tävlingen 

Novis  Erfarenhet  

Så det gav jätte mycket 
erfarenhet, (…) man är ju 
sugen på att köra en 
omgång till för man har 
kommit så långt i 
tankarna och vet exakt 
hur det är liksom, så det 
är synd att inte köra en 
gång till (…) 

Med kunskap i 

bagaget vill hen tävla 

igen.  

Kunskap  Erfarenhet  

Vi har ju så lite 
erfarenhet i Sverige så 
det blir ju nästan första 
gången varje gång ett 
nytt lag gör någonting. 

Sverige saknar 

erfarenhet av 

tävlingar 

Kunskap  Erfarenhet  

Det krävs nästa att man 
måste ha det tror jag, 
någon typ av designer 
som också ser helheten 
tillsammans (…)  

Krävs annan 

kompetens för att se 

helheten.  

Externa samarbeten  Samarbete  

Vi har ju inte den 
kulturen här heller med 
skulpturer och isskulptu-
rer, så det är väldigt 
smalt ännu men vi vill att 
det ska bli större(…)  

Kulturen av vissa 

tävlingsmoment är 

icke befäst  

Kulturell förankring  Kultur  

Jag tror ju att man ska 
fånga upp dom som har 
tävlat efteråt liksom så 
att nu hänger ni med på 
det här också, och ni kan 
ju vara med på briefingen 
inför den kommande 
tävlingen.  

 

Utnyttja och för 

vidare kunskapen hos 

de som tävlat 

tidigare. 

Kunskapsöverföring Erfarenhet   

Men jag kan tycka att det 
är viktigt att det ska stå 
med om arvet efter 
liksom, ja men du har 
skyldighet att vara med 
ett år efter.  

Att det ska vara krav 

på att vara med även 

efter utförd tävling  

Kunskapsöverföring  Erfarenhet 
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(…) det finns många 
lokala tävlingar som gör 
att kvalitén höjs i hela 
landet så jag tror att 
hade inte det funnits hade 
utvecklingen som vi är i 
dag inte varit den 
samma.  

 

Tävlingar har 

bidragit till kvalitets-

höjning och bransch-

utveckling   

Branschutveckling  Utveckling  

Kreativitet för mig 
betyder nog att man kan 
tänka utanför boxen 
lite(…) 

Tänka utanför boxen  Nytänkande Kreativitet  

Man ser liksom inga 
hinder, kreativitet kan 
sluta i vad som helst. Det 
var nog därför jag gick 
med i laget också för jag 
tycker det är kul att vara 
uppfinningsrik och inte så 
några begränsningar 
man bara ser möjlighet-
er.  

 

Inom kreativiteten 

finns inga hinder 

eller begränsningar.  

Oändliga möjligheter  Kreativitet  

Men hon har gjort en 
uppföljning på det och 
frågat oss vad de kan 
göra bättre till nästa lag. 
Så det är ju jätte bra, tror 
jag i alla fall, vi får väl se 
hur mycket hon har tagit 
till sig. Det är ju ingen 
som vet bättre än oss 
själva. 

Den nya projektleda-

ren har samlat 

information om vad 

som kan göras bättre.  

Kunskapsöverföring Samarbeten   

Sen har vi haft många 
från Sverige också och 
där har vi märkt att det 
har skiljt sig väldigt 
mycket i de svenska eller 
franska smakerna.  

 

Smakpreferenser 

skiljer sig från olika 

nationaliteter  

Kulturella skillnader  Kultur  

 
Respondent: Konditor C 

Citat Kondenserat citat Koder Tema  

Så du är i framkanten av 
utvecklingen hela tiden 
när du tävlar i de här 
sammanhangen på 
elitnivå så du lär dig 

Längst fram i 

utvecklingen bidrar 

till ökad kunskap  

Kunskapsutveckling  Utveckling  
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väldigt mycket. 

(…)nu förtiden måste du 
nästan ha ett team 
omkring dig om du tävlar 
individuellt så måste du 
nästan ha sponsorer eller 
en mentor eller commis 
som hjälper dig 

Att få uppbackning 

av andra är nödvän-

digt vid individuell 

tävling  

Stöd Samarbete 

Det är inte vår kultur, vi 
har kulturen här men i 
Frankrike där är ju inte 
konditorernas vagga för 
den är ju i Schweiz men 
det är ju en konditor och 
bageri nation. De är ju 
de bästa som är där 

Det finns inte lika 

starkt i vår kultur, de 

bästa inom konditori 

och bageri finns i 

Frankrike och 

Schweiz.   

Kulturella kompe-

tensskillnader  

Kultur  

Årets konditor håller ju 
oerhört hög nivå 
beroende på vilka som 
tävlar, får du med sådana 
som har tävlat förut då 
höjs nivån genast, får du 
någon som jobbar på ett 
konditori som aldrig varit 
engagerade förr så 
kanske nivån sjunker. 

Nivån på tävlingen 

påverkas av de som 

ställer upp har varit 

med tidigare eller 

inte.  

Nivåskillnad Erfarenhet och 

utveckling  

Föra utvecklingen framåt 
är kreativitet. Förnya, 
förbättra, förenkla, både 
smakmässigt och tekniskt 
och utseendemässigt, det 
är kreativitet tycker jag. 

Kreativitet förnyar, 

förbättrar och 

förenklar.  

Innovation  Kreativitet  
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