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Sammanfattning 

Inledning: Författarna har valt att intervjua kockar som arbetar eller har arbetat på en 

Michelinrestaurang för att fråga vad deras uppfattning är om Guide Michelin och vad för 

attribut som de tror krävs för att få en stjärna i Guide Michelin. Respondenternas uppfattning 

har jämförts med varandra för att hitta likheter och olikheter. 

 

Syfte: Syftet är att tydliggöra kockars uppfattning om Guide Michelin och vad kockarna 

anser krävs för att uppnå en stjärnstatus Guide Michelin. 

 

Metod: Uppsatsens ansats är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, med 

förberedda frågor som respondenten fått besvara i samband med intervju. 

 

Resultat: Det framkommer att passion, noggrannhet och att hålla en konsekvent hög nivå är 

de viktigaste egenskaperna för en kock på en Michelinrestaurang. Utvecklingsprocessen 

beskrivs som en viktig del för en Michelinrestaurang både av den vetenskapliga litteraturen 

samt svaren från intervjustudien. Detta betyder att den grundvärdering som framkommer av 

resultatet från intervjustudien och från vetenskapliga litteraturen, är att utveckling är själva 

kärnan i att bli tilldelad en stjärna i guide Michelin. Att man fokuserar på utveckling.  

 

Slutsats: För att uppnå stjärnstatus i Guide Michelin så krävs det fokus på utveckling, 

passion, god arbetsmoral och att vara konsekvent i sitt utförande. Uppfattningen om guide 

Michelin resulterade i en mestadels positiv inställning, där det togs upp ord som kvalité och 

hög pålitlighet för att beskriva guiden. Det framkom en tydlig negativ inställning till 

Guidens upplevda höga förväntningar som ges till restaurangen när de blir tilldelade denna 

utmärkelse. Detta resulterar till ökad stressupplevelse för yrkesutövare. 
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Förord 

Författarna till denna uppsats vill passa på att tacka handledare, Lotte Wellton och Jack 

Lainpelto för ett stort engagemang i uppsatsen. Övriga delaktiga respondenter har även 

hjälpt till att utveckla uppsatsen till vad den är idag i form av feedback. Familjemedlemmar 

och de intervjuade i studien tackas, utan dem skulle detta inte vara möjligt. 
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Inledning  
Guide Michelins rankning utgår från sex kärnvärden; anonymitet, oberoende, expertis, 

pålitlighet, passion och kvalitet. Dessa kärnvärden ligger till grund för utdelningen av dessa 

så kallade Michelinstjärnor (Guide Michelin, 2017b). Utöver dessa kärnvärden delges ingen 

ytterligare information om bedömningskriterierna som ligger till grund för utdelning av en 

stjärna från Guide Michelin. Författarna har valt att intervjua kockar som arbetar eller har 

arbetat på en Michelinrestaurang för att fråga vad deras uppfattning är kring Guide Michelin 

och vad för attribut som de tror krävs för att få en stjärna i Guide Michelin. De olika 

respondenternas uppfattningar kommer senare jämföras med varandra för att hitta likheter 

och olikheter mellan deras syn på Guide Michelin. Resultatet kommer även att ställas mot 

vetenskaplig litteratur och artiklar för att kunna få en tydlig uppfattning om vad som krävs 

för att uppnå en stjärna i rankningssystemet Guide Michelin. 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Guide Michelin har lyckats bli ett högt betrott rankningssystem som både följs och 

respekteras av konsumenter samt restauranger. Studien kan underlätta och bidra till att 

medarbetare inom restaurangbranschen och restauranggästen år en inblick i vilka olika 

attribut som kockar tror krävs för att få/bibehålla en stjärnstatus i guiden och även hur få 

kunskap om Guide Michelin. Denna studie kan även kopplas till Five Aspect Meal Model 

även förkortad FAMM (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006) då utdelningen 

av stjärnorna kan speglas i helheten och därför hjälpa utövaren inom måltidskunskap och 

värdskap att bli en bättre yrkesutövare. 

  

Teoretisk Bakgrund 

I det kommande avsnittet beskrivs Guide Michelins historia och hur de arbetar vid utdelning 

av stjärnorna samt vilka kriterierna de följer. Den kritik som finns hos Guide Michelin 

kommer även att tas upp för att senare gå in på restaurangernas syn och hur det påverkar 

dem i form av arbetsmoral, utveckling och perfektion. 

Guide Michelin 
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Utgåvan av Guide Michelin publicerades år 1900 av ett däckföretag vid namn Michelin i 

Frankrike (Harrington & Ottenbaher, 2007a). Guide Michelin är ett rankningssystem för 

gourmetrestauranger, där guiden betygsätter restaurangernas upplevelse för gästen. Guide 

Michelin kan ge restauranger en symbol i form av en- två- eller tre stjärnor.  En stjärna är 

enligt Guide Michelin (2017a) “a very good restaurant in its category”, alltså en bra 

restaurang i sin kategori. Två stjärnor symboliserar “excellent cooking, worth a detour” 

(Guide Michelin, 2017a), där det menas att det är mycket bra matlagning och värd att åka en 

omväg för att uppleva restaurangbesöket (Ottenbaher & Harrington, 2007a). Tre stjärnor 

symboliserar “exceptional cuisine, worth a special journey” (Guide Michelin, 2017a), där 

det menas att matlagningen är på en mycket hög nivå och restaurangbesöket är värd en egen 

resa (Harrington & Ottenbaher, 2007a).  

  

Guide Michelin (2017a) beskriver att de följer fem kriterier oavsett vilken gastronomisk typ 

av restaurang de inspekterar. De fem kriterierna beskrivs att vara kvaliteten på råvaran, 

bemästring av helhetsintrycket av hantverkskunskapens komplexitet, att personlighet 

återspeglas i maten, valuta för pengar och att maten och servicen håller en jämn kvalitet. 

Inspektionsprocessen 

Guide Michelin (2017b) tar upp att de flesta av deras inspektörer har studerat på de bästa 

hospitalityskolorna, vissa har även varit bosatta och arbetat över hela världen. Dessa 

inspektörer är ansvariga för att betygsätta mer än 40 000 hotell och restauranger på över 32 

destinationer över fyra kontinenter (Guide Michelin, 2017b). 

  

För att upprätthålla objektiviteten så äter inspektörerna alltid anonymt för att skapa en 

bedömning från deras kompetens och erfarenhet enligt de fem offentliga erkända 

bedömningskriterierna (Guide Michelin, 2017b).  

  

Trender och tekniker inom matlagning ändras kontinuerligt, men trots det har Guide 

Michelin hållit fast vid sitt grundläggande uppdrag, att främja en kultur av resor och ätande 

och deras löfte att hjälpa människor göra rätt val (Guide Michelin, 2017b). Dessa val är 

baserade på sex värden som Guide Michelin (2017b) beskriver som anonymitet, oberoende, 

expertis, pålitlighet, passion och kvalitet. Guide Michelin (2017b) beskriver varför de följer 

dessa sex steg mer ingående på varje kärnvärde. 
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Anonymitet är viktigt för att guidens inspektörer ska vara som vilken gäst som helst och inte 

behandlas annorlunda mot andra gäster. För att säkerställa att inspektörerna blir behandlade 

på samma sätt som gästen så besöks restauranger med total anonymitet och inspektörerna 

betalar även för måltiden, för att kunna få en så lik upplevelse som den vanliga gästen på 

restaurangerna (Snyder & Cotter, 2003). Guide Michelin (2017b) betonar att varje inspektör 

är expert inom sitt respektive område. Vilket innebär att inspektörerna är experter både inom 

restaurang- och hotellområden. Inspektörer har tidigare erfarenhet inom branschen och har 

därför en större inblick i hur en verksamhet fungerar och hur den ska fungera. På grund av 

detta krävs det en passion från inspektörerna. Guide Michelin (2017b) tar även upp att 

trovärdighet är något som värdesätts högt. De nämner att de olika kategorierna som rankas 

aldrig är resultatet av en persons bedömning utan de avspeglas av ett kollektivt beslut efter 

en lång arbetande process. Kvaliteten på maten värdesätts högt och vilken restaurang som 

helst kan bli rekommenderad av guiden så länge maten behåller en hög kvalitet på råvaror 

(Guide Michelin, 2017b). 

Den allmänna synen på guide Michelin 

Guide Michelin har utvecklats till ett rankningssystem som är välkänt bland både kockar 

och restaurangbesökare. På grund av guidens expertis inom matlagning så har Guide 

Michelin blivit ett av de mest pålitliga rankningssystem som finns (Lane, 2010). 

  

Enligt Harrington, Fauser, Ottenbacher & Kruse (2013) så beskrivs Guide Michelin som den 

mest populära guiden bland konsumenter som söker information kring restauranger och är 

en viktig påverkansfaktor i valet av restaurang för gästen att uppleva. 

Kritik mot Guide Michelin 

Harrington & Ottenbaher (2007a) menar att kritiken som finns mot guiden är dess tendens 

att vara partisk kring de franska restauranger, eftersom den är publicerad av ett franskt 

företag och att Frankrike är det land som har blivit tilldelat flest stjärnor. Det har även 

riktats kritik mot att guiden inte anpassar sig till de nya trenderna i den kulinariska världen 

(Harrington & Ottenbaher, 2007a). 

 



 

9 
 

Harrington, Ottenbaher & Kendall (2011) beskriver att synen på fine dining restauranger har 

ändrats genom tiderna. Tidigare fanns det åsikter om att det traditionella franska köket var 

det kök som var gastronomiskt ledande. Idag anses andra länder kunna vara mer kreativa 

och gastronomiskt drivande än Frankrike. Spanien är ett exempel på det land som är 

gastronomisk ledande på fine dining med sin utveckling av molekylär gastronomi. 

  

Arbetsmoral och mentalitet på en Michelinrestaurang 

Enligt Pratten (2003) finns det en uppfattning om att arbetsmiljön i restaurangkök är mycket 

påfrestande. Även medarbetarna på en Michelinrestaurang har krav på sig i form av god 

arbetsmoral samt positiv inställning till yrket då det kräver att man ska jobba snabbt och 

utföra ett bra, tekniskt arbete (ibid.). 

  

Surlemont & Johnson (2005) beskriver att restauranger bara ska fokusera på upplevelsen till 

gästerna och inte fokusera på den press och de förväntningar som finns kring Guide 

Michelin. Surlemont & Johnson (2005) menar att om man förväntar sig att få en stjärna så 

kan man glömma bort gästens unika upplevelse för att man fokuserar för mycket på 

styrsystemet. 

  

Guide Michelin anses vara ett berömt rankningssystem som bidrar till mycket stress när det 

kommer till medarbetarna. Ett mycket mörkt exempel är kocken Bernard Loiseau som 2003 

begick självmord just för att hans Michelinrestaurang som tidigare var tilldelad tre stjärnor 

hade blivit nedgraderad till två stjärnor (Surlemont & Johnson, 2005). 

Utveckling av måltider 

Bouty & Gomez (2015) beskriver att de viktigaste delarna för att en restaurang ska få en hög 

rankning av Guide Michelin är att vara konsekvent i sitt arbete. Man ska alltså ha en hög 

kvalitet på produkterna, ett kök med mycket kreativitet och ständigt utveckla nya rätter. För 

att kunna utveckla sin restaurang behöver man se hur andra restauranger arbetetar kring 

kreativt skapande (Otterbacher & Harrington, 2007a). 

  

Otterbacher & Harrington (2007b) menar att det krävs konsekvent arbete för att utveckla, 

samt bibehålla en jämn, hög nivå på Michelin-restaurangernas matlagning. Det som menas 
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med att ha en konsekvent hög nivå på matlagningen är att man har tränat på utförandet i 

köket så att resultatet blir likvärdigt vid varje utförande. Detta är en viktig del i hur en 

Michelinrestaurang blir tilldelad sina stjärnor.  

Perfektion och kreativitet 

Enligt Svenska akademins ordbok (2019) definieras ordet perfektion som fulländning och 

fullkomlighet. Pratten (2003) beskriver en analys där kockar som har uppnått en hög 

stjärnrankning inom Guide Michelin har ett stort fokus på detaljer i matlagningshantverket. 

Det beskrivs även att disciplin är en viktig del i Michelinrestauranger. En studie av Johnson 

et al. (2005) visar att fokus på detaljer är den mest avgörande faktorn för att vara en duktig 

kock inom restauranger som har uppnått en eller flera stjärnor i Guide Michelin. 

  

Pratten (2003) menar att kockar som visar en stark drivkraft oftast tilldelas Michelinstjärnor. 

Tanken är att man ska se de långa arbetspassen på dessa restauranger som en möjlighet att 

utvecklas inom området, som senare belönas med denna utmärkelse (Pratten, 2003).  

  

Kreativitet är en eftertraktad egenskap vid anställning av nya medarbetare på 

Michelinrestauranger (Aubke, 2014). Bouty & Gomez (2015) menar också att kreativitet är 

eftertraktat eftersom pressen att skapa nya rätter med en kreativ teknik alltid är krävande för 

en kock. Restauranger som har tre stjärnor i Guide Michelin förväntas ha en högre kvalitet 

på de rätter de skapar. Ändringar i menyn ses som en bra träning för kockarna och hjälper 

till att driva och utveckla restaurangen framåt. På detta sätt fortsätter man att hålla en bra 

nivå och får behålla stjärnorna i Guide Michelin (Bouty & Gomez, 2015).   

Michelin-stjärnans påverkan på restauranger 

Bouty & Gomez (2015) beskriver att en av de mest avgörande faktorerna för att en 

restaurang ska bli framgångsrik beror på omdömena restaurangen får. Omdömena är oftast 

publicerade av gastronomiska publikationer där Guide Michelin har en avgörande roll. 

Surlemont & Johnson (2005) beskriver att på grund av Guide Michelins status så medför 

även positiv marknadsföring till restaurangerna. Detta kan medföra marknadsföring till 

restauranger som ligger långt utanför en storstad men som är värda en omväg. 
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Ekonomin på restauranger kan avgöras med en betygsättning från Guide Michelin. Det har 

visats att restauranger som har gått från två till tre stjärnor ökar sina intäkter med mer än 

30% och att förlora en stjärna kan sänka intäkterna på en restaurang med 50 % (Bouty & 

Gomez, 2015). 

  

Surlemont & Johnson (2005) beskriver att det sker flera skillnader när man uppnått 

stjärnstatus i Guide Michelin. En krögare i Surlemont & Johnsons undersökning beskriver 

att förväntningarna på service och kvalitet ändrades genom att gå från en till två stjärnor. 

Priserna skulle också vara högre vilket skulle bidra till att restaurangen skulle bli den 

dyraste i regionen. Krögaren beskrev att dessa ändringar skulle bidra till att restaurangen 

blev mer eftertraktad för affärsmän och turister och om han skulle sänka priserna skulle 

dessa gäster försvinna (Surlemont & Johnson, 2005).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka kockars uppfattning om Guide Michelin och vad de anser krävs för 

att uppnå en stjärna i Guide Michelin. 

  

De frågeställningar som författarna ställer sig är: 

Vilka personliga attribut anser kockarna har störst betydelse för att uppnå en stjärnstatus i 

Guide Michelin? 

Vilka konsekvenser har utdelningen av stjärnor i Guide Michelin för en restaurang? 

Vilka uppfattningar har kocken om prestationen för att nå en stjärna i Guide Michelin? 

Metod och material 

I detta stycke beskrivs val av metod, hur materialet har samlat in, vilka som kommer 

intervjuas samt vilka artiklar som kommer att användas. 

Metodval 

Genom den valda metoden inhämtas ett material som är en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer med i förväg framtagna frågeställningar som respondenterna 

fått besvara. Den valda metoden ger ett resultat som beskrivs med ord till skillnad från en 
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kvantitativ metod som ger ett resultat i siffror (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer 

innebär att man ska kunna komma fram till vad respondenterna personligen tycker kring de 

frågor som ställs (ibid.). Resultatet av intervjuerna bearbetas genom transkribering och 

jämförs med varandra samt med den vetenskapliga bakgrunden i uppsatsen.  

 

Material 

Det genomfördes två direkta intervjuer och två intervjuer över telefon, för att kunna samla 

in mer material till studien på en kortare tid (Bryman, 2011). Detta gjordes på grund av att 

författarna samt den intervjuade inte kunde hitta någon tid som passade respondenten samt 

författaren för att genomföra en direkt intervju. Intervjuerna utgick från samma 

intervjufrågor (Se bilaga 1). På grund av att författarna befann sig på olika orter och 

genomförde separata intervjuer med olika personer så ledde detta till att olika följdfrågor 

ställdes beroende på vad den intervjuade svarade, metoden användes därför av 

semistrukturerade intervjuer (Se bilaga 4).  

Urval 

Respondenterna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval. Michelinrestauranger är få i 

regionen samt att författarnas ekonomiska resurser är begränsade vilket har påverkat val av 

urvalsmetod. Urvalet är homogent då det består av yrkesverksamma kockar, - eller kockar 

som har jobbat på restauranger med stjärna i Guide Michelin. Då urvalet är homogent 

minskar variationen och antal respondenter behöver inte vara lika många (Bryman, 2011). 

Respondenterna har arbetat/arbetar på olika restauranger där alla har en stjärna i Guide 

Michelin. Respondenterna namnges i resultatet som kock x, kock y, kock o och kock z, där 

bokstaven dessutom kopplas till respektive restaurang med samma bokstav (Se bilaga 4).  

Dataanalys 

Kvalitativa undersökningar innehåller svårigheter då det genererar stor mängd material 

vilket kan göra det svårt för forskaren att tolka och analysera materialet som hen får ut 

(Bryman, 2011). Författarna till denna uppsats valde att fortsätta med de rubriker som 

användes i bakgrunden till intervjuerna för att kunna ge en tydlig röd tråd senare i resultatet 

då varje fråga i intervjun har ett tydligt tema. För att kunna kategorisera varje tema har 
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intervjuerna transkriberats och analyserats i form av en tematisk analys. Detta hjälpte att 

strukturera upp resultatet i tydliga kategorier (Bryman, 2011). 

Etisk planering för studiens genomförande 

Författarna till studien har valt att följa de fyra etiska principer som Bryman (2011) tar upp i 

boken, Samhällsvetenskapliga metoder. De fyra etiska principerna berör informationskravet, 

där forskaren ska informera respondenterna om studiens syfte. Samtyckeskravet, där 

deltagarna har rätten att själva bestämma om sin medverkan. Konfidentialitetskravet som 

innebär att de berördas uppgifter behandlas med konfidentialitet. Den sista etiska principen 

är nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter som forskaren samlar in bara får användas 

till studiens syfte. Dessa fyra etiska principer är forskaren alltid skyldig att meddela de 

berörda (Bryman, 2011). 

Författarna har även förhållit sig till GDPR som redovisas i en form av ett kvitto (Se bilaga 

5) genom att den personliga informationen kring de intervjuade som eventuellt kan spåras 

till de behöriga lagras på en lösenordskyddad telefon. Eftersom studien innehåller intervjuer 

så får den deltagande visa samtycke i form av ett kontrakt där det tydligt redovisas att den 

deltagande kan när som helst dra sig ur och återkalla materialet om hen så önskar. På 

kontraktet redovisas det även att ingen ska eller kommer kunna koppla deltagarens åsikter 

till en specifik person. 

Resultat 

Under resultatet kommer respondenternas svar att tydliggöras. Rubriker från bakgrunden 

följer även med in på resultatet för att få en tydligare röd tråd genom hela resultatet.  

Synen på Guide Michelin 

Det respondenterna nämner om Guide Michelin skiljer sig åt mellan de olika 

respondenternas åsikter. Under intervjuernas gång kom det fram tydliga ledord som 

anonymitet, välkändhet och förändring. 

  

Kock x beskriver att den anonymiteten som inspektörerna från Guide Michelin beskriver att 

de använder, utförs på ett lyckat sätt. Kock x beskriver att de inte har någon aning om det 



 

14 
 

möjligtvis är en inspektör från Guide Michelin som är på besök på restaurangen. Kock o 

svarar att de oftast är först medvetna om att en inspektör har besökt restaurangen efter att 

Guide Michelin har skrivit om restaurangen på sociala medier. 

  

Idag ser jag Guide Michelin som den mest mångsidiga guide som finns –  Kock x 

  

Kock x tycker att synen på Guide Michelin har ändrats genom åren. Kock x håller med om 

att det möjligtvis har funnits någon typ av fördel för franska restauranger tidigare men att 

den idag är en av de mest mångsidiga guider som finns. Detta med tanke på utvecklingen 

som guiden har haft. “Guiden bedömer restauranger över hela världen och de kriterier för 

Guide Michelin är också lika världen över” svarar kock x. 

  

Kock x beskriver även att guiden har haft olika mycket påverkan på restaurangen under 

åren. Respondenten beskriver att i början när restaurangen utmärktes med michelinstjärna 

upplevdes det som en mycket stor händelse då det inte var lika många restauranger som 

hade Michelinstjärna i regionen där restaurangen låg. Detta gjorde att restaurangen 

påverkades av att få en Michelinstjärna, det stack ut i området och blev speciellt. Det 

framkom i intervjun att genom utmärkelsen fick restaurangen mer uppmärksamhet vilket 

ledde till fler gäster. Denna typ av uppmärksamhet förklarar kock z, där hen håller med om 

att Guide Michelin bidrar till att restauranger syns. Respondenterna beskriver att 

restaurangen får en positiv marknadsföring genom att restaurangen blir mer omtalad när de 

får utmärkelsen från Guide Michelin. Kock z beskriver även att denna typ av 

marknadsföring inte skulle vara lika effektfull om det inte skulle vara utmärkt i guiden. 

  

Har en restaurang en stjärna så vet ju gästen vilken kvalité det kommer vara på maten samt 

servicen – Kock y 

  

Respondenterna beskriver att deras inställning till Guide Michelin kopplas mycket till att 

man får en bekräftelse på restaurangens arbete. Bekräftelse på att man erbjuder en 

upplevelse med hög kvalité och god service. Kock o använder ordet kvalitet när man 

beskriver detta. När man blir nämnd i Guide Michelin med stjärnstatus så har restaurangen 

fått en stämpel som annonserar kvalité.   
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Kock o beskriver även denna kvalitetsstämpel med Guide Michelin. Kock o nämner även 

det kock y tar upp om hur gästen kan använda sig av Guide Michelin för att hitta bra 

restauranger. 

Kritik mot Guide Michelin 

Den gemensamma kritiken som respondenterna riktar mot Guide Michelin var att 

utmärkelsen kunde påverka kockarna mentalt. Det berodde på att de upplevde stress och 

press för att kunna behålla restaurangens rykte. Den kritik som kock y framför är att det 

finns stress kopplat till stjärn-utmärkelsen som påverkar kocken personligen. 

  

Branschfolk stressar för att få sina stjärnor att det tillslut påverkar dem personligen mer än 

vad det borde göra – Kock y  

  

Enligt kock y påverkas man av stjärnorna på grund av att det skapas krav och förväntningar 

på restaurangen. Stressen och kraven kan göra att individen mår dåligt då man upplever att 

man inte leva upp till de förväntningar som gästen har på restaurangen. Detta uttrycker även 

kock z vid intervjutillfället. 

  

Kock o håller med både y och z när det kommer till stressen kring stjärnorna och tar upp att 

man inte jobbar med stjärnorna utan mot. Kock o nämner att det blir en stor stress kring vad 

man vill åstadkomma som restaurang och vilka möjligheter det finns. Detta kan innebära att 

man pressar sig själv så mycket att man tillslut mår dåligt av det. Enligt kock o är Guide 

Michelin något som ger men också något som h i detta fall handlar om energi från 

medarbetarna. 

  

Restauranger som har en stjärna förväntas leva upp till den stjärnan, detta medför också 

stress och ångest – Kock z 

  

Kock x fick frågan “om du skulle bli utmärkt med två stjärnor imorgon” och svaret blev 

direkt att det skulle upplevas som fantastiskt, men att det även finns en dålig sida i att bli 

utmärkt med en till stjärna. Kritiken mot att få en till stjärna är att förväntningarna blir högre 

utan att det möjligtvis är rättvist att anta att restaurangen skall förändras. Kock x beskriver 

att gäster glömmer bort att man blev tilldelad en stjärna för just det utbudet som serverades 
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den dagen Guide Michelin var där.  Det betyder att den standarden var värd en till stjärna, så 

varför skulle det ske en förändring? Kock x beskriver att förväntningarna kan vara 

osannolikt höga och uttrycker att gästerna kan glömma bort att “we are just human beings”, 

och att vissa förväntningar är extremt svårt att leva upp till när man får en till stjärna i Guide 

Michelin.  

Arbetsmoral 

Kock x beskriver två olika typer av kockar, en typ som är väldigt kreativ och duktig på att 

lägga upp en rätt, och den andra typen där man är duktig på hantverket, att smaka av och så 

vidare. Kock x beskriver att en Michelinrestaurang behöver en blandning av dessa två typer 

för att utvecklas och uppnå en hög nivå. När kock x fick frågan om vad det är för 

egenskaper som efterfrågas mest på en restaurang så beskriver hen att det behövs båda typer 

av ovan beskrivna kockar i ett kök för att ha ett framgångsrikt kök. Kockarna måste vara 

beredda på att jobba hårt, ha stor disciplin och se arbetet som en passion mer än bara ett 

jobb. 

  

Kock y förklarade att på den restaurangen som hen jobbar på idag jobbar kockarna 10h om 

dagen, då restaurangen bara har öppet 4 dagar i veckan medans när hen jobbade på en alá 

carte restaurang jobbade hen 40 timmar på 6 dagar. Kock y berättar att på restaurangen så 

jobbar kockarna 40h fördelat på färre dagar. Kock y beskriver noggrannhet som en av de 

viktigaste egenskaper som krävs för att uppnå stjärnstatus i Guide Michelin då planering och 

genomförande måste utföras mycket noggrant. Även kock z beskriver en skillnad mellan att 

arbeta på en alá carte restaurang med ett schema fördelat på 6 dagar i veckan. Kock z säger 

även som kock y att timmarna fördelas på färre dagar på nuvarande arbetsplats. Enligt kock 

z så jobbar man antingen med förberedelser eller service på olika arbetstider, vilket kock z 

beskriver som positivt för att man kan kombinera jobb och fritid. 

  

  

Kock o upplever inte så stor skillnad mellan olika arbetsplatser. Kock o säger att de jobbar 

betydligt mindre än om de skulle ha öppet 6 dagar i veckan. Restaurangen som kock o 

jobbar på har öppet 5 dagar i veckan. De försöker så gott de kan att dela upp olika pass där 

de har ett förberedelseteam och ett serviceteam som sedan roterar varje vecka. Kock o 

beskriver att medarbetarna kan bestämma så mycket över sin arbetstid som möjligt genom 
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att byta med en kollega om så önskas. Kock o tror på att medarbetarna känner en större 

frihet när de kan forma sitt eget schema till en viss del. Enligt kock z är passionen den 

viktigaste egenskapen för att kunna ge gästen den perfekta upplevelsen samt för att kocken 

fortfarande ska tycka yrket är roligt. Enligt kock o är kreativitet en viktig egenskap när man 

tillagar mat på Michelin-nivå då gästen förväntar sig något extra. Kock o nämner också att 

ett öppet sinne krävs för att allas åsikter, oavsett position, på restaurangen betyder något. 

Respondenten gör kopplingen mellan ett restaurangkök och kugghjul samt maskiner. 

  

Alla delar behöver fungera och må bra för att kunna leverera det bästa till gästen, som 

kugghjul och maskiner - Kock o 

  

Kock o menar att i en maskin krävs det flera saker som får det att fungera och på en vagn 

krävs det att fyra hjul rullar. När man jobbar på en Michelinrestaurang anser kock o att man 

är mer beroende av varandra både i genomförande, förberedelser och i kommunikationen. 

Utveckling 

Kock x beskriver att de hela tiden utvecklar sina rätter. Varje tisdag har de en så kallad 

utvecklingsdag, där de kommer på nya rätter. Dessa rätter erbjuds gratis till gästerna, för att 

köket ska få feedback. Kock x beskriver vikten av att få feedback på det som utvecklas, och 

menar att feedbacken är det viktigaste i utvecklingen av en rätt. På så sätt vet de om de är på 

rätt spår i sin utveckling. Ärligheten i feedbacken är viktigt. Om gästen inte tycker om 

maten så skall de vara ärliga och tala om de brister som maten har. Då kan restaurangen 

undvika att servera en rätt som inte gästen tycker om. Kock x beskriver att om rätten är satt 

på meny så ändrar de ingenting. Detta gör att de utvecklar hela rätten innan och när den är 

satt så skall rätten smaka exakt som detta. Det som kocken måste vara uppmärksam på är att 

ingen fiskbit smakar exakt likadant, detta gör att de måste anpassa rätten varje dag för att få 

den så likt önskat resultat på rätten. Om de ändrar och utvecklar rätten på något sätt så 

ändrar de sådana fall hela rätten. 

  

Kock y tar upp hur nya rätter utvecklas efter säsong och efter råvaror som inte vanliga 

restaurangkök använder allt för ofta, då y tycker detta är det mest intressanta man kan 

utforska. Hela köket och servisen får ge sin input på slutversionen av den rätt som högsta 

kock har tagit fram då kocken anser att feedback och andras åsikter är viktigt. Inom 
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arbetsteamet så har ingenting direkt förändrats. Kock y är väldigt organiserad och 

medarbetarna har genomgångar inför varje kvällservice, vilka gäster som kommer och vilka 

allergier som har anmälts vid bokningen. Medarbetarna fortsätter att utvecklas med 

restaurangen och de lär sig saker hela tiden eftersom stjärnan de har upplevs kräva att de 

måste använda sig av lite annorlunda tekniker säger kock y. 

  

Kock z har ett testkök där nya rätter testas fram. Testköket består av två tillsvidareanställda 

på restaurangen som skiftar sina arbetspass mellan restaurangen och testköket. Det som har 

ändrats sedan de fått sin stjärna är organiseringen, planeringen och genomförandet. Enligt 

kock z så medför även stjärnan att man ska kunna leverera till gästen. Allt som genomförs 

blir mer noggrant, man planerar mer och planerar inför olika scenarion som kan tänkas 

uppkomma. 

  

Enligt kock o så utvecklar köksmästaren en bas för rätten, kocken utgår något som oftast 

består av en proteinkälla. Köksmästaren tar sedan fram tillbehör, sås osv. När detta är 

framtaget så stämmer högsta kock av med resterande medarbetare om deras synpunkter och 

feedback på rätten. Enligt kock o så har personalen utvecklats, de ser varandra mer som en 

familj än kollegor på grund av att de spenderar så mycket tid tillsammans. Kock o tror på att 

glad personal bidrar till en mycket bättre arbetsplats, det är medarbetarna som utgör 

arbetsplatsen. Hen tror även på att medarbetarna är viktiga i restaurangens 

utvecklingsprocess då deras humör och beteende kan bidra till att de vill engagera sig i 

verksamheten mer och förhoppningsvis driva verksamheten framåt. Kock o förklarar detta 

genom att beskriva hur hen tror att personalen ser fram emot att komma till arbetet och 

jobba så kommer det leda till att det är en bra stämning på restaurangen både för 

medarbetare och gäster. 

  

Konsekvent nivå och kvalité 

Kock x beskriver att de ser ordet perfektion som ett ifrågasatt ord. Det är ett mångsidigt 

uttryck och det känns som att det är omöjligt att veta vad ordet egentligen innebär. Kock x 

förklarar ordet ”consistency”, alltså att hålla en konsekvent nivå är det viktigaste på en 

Michelinrestaurang. Kock x beskriver att arbetsdagarna på restaurangen är ”för långa”. 

Kockarna på restaurangen jobbar med förberedelser i cirka 8 timmar, men sedan jobbar de 
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även under serveringen efter det och att det varierar från dag till dag. Kock x beskriver att 

det är att hålla en konsekvent nivå som visar att man är en duktig kock på en 

Michelinrestaurang, att man tar dessa långa arbetstimmar som en möjlighet att utveckla sig 

och bli en bättre kock.  

  

Kock y säger att restaurangen siktar på den bästa tänkbara servicen. Detta innebär att gästen 

ska kunna komma till restaurangen och få positiva tankar kring upplevelsen eller att gästen 

blir så fascinerad att hen bara måste berätta för sina vänner. Enligt kock y så siktar de alltid 

på det bästa, de fokuserar på att göra råvaran till det bästa den kan bli för att samtidigt 

imponera på gästen med olika tekniker med respekt för den använda råvaran. Kock z på 

restaurangen fokuserar på en hög nivå när det kommer till servicen. Hen vill att gästen ska 

trivas och att maten ska spegla restaurangens koncept tydligt, detta påtalar även kock y att 

restaurangen siktar mot. 

  

Kock o fokuserar på närodlat och ekologiskt. Enligt o finns det bara fördelar med närodlat. 

Kock o nämner att det börjar komma mer i tiden med att ha bra grönsaker då vegetarisk kost 

och olika dieter börjar bli allt mer vanligt. Enligt kock o så får de anpassa sig efter vad 

gästerna efterfrågar och så ligger kvalitén väldigt nära närodlat. Kock o menar på att om 

man har närodlade grönsaker som kommer kvalitén med.  

 

Påverkan med en Michelin-stjärna 

Kock X beskriver att restaurangen har haft en stjärna i Guide Michelin sedan 2009, kock x 

berättar också att de förlorade stjärnan vid ett tillfälle år 2007. Denne beskriver att det var 

”hemskt”, och hade en negativ påverkan på restaurangen. Kock x beskriver att de förlorade 

sin stjärna för att de ändrade restaurangens koncept. När de fick sin stjärna i 2005 så var 

köket ett franskt kök med maträtter som förekom på franska restauranger. Kock x beskrev 

att de tog ett beslut för att kunna vara med i utvecklingen och följa trenderna så bytte de från 

det franska köket till ett mer dansk cuisine stil år 2007. Detta gjorde att nivån på 

restaurangen inte kunde uppnås så tidigt i processen av övergången från fransk matlagning 

till dansk matlagningsstil. När Guide Michelin var där för att bedöma märktes det att nivån 

inte var lika hög som året innan, vilket då påverkade att de inte fick någon stjärna år 2007. 

Kock x beskriver att de fick lov att ta ett beslut, antingen skulle de gå tillbaka till det franska 
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köket eftersom de då hade en högre nivå på den matlagningen, eller så skulle de fortsätta 

med att utveckla den danska matlagningsstilen. Kock x beslöt att fortsätta med att utveckla 

den danska matlagningsstilen och har nu haft en stjärna i Guide Michelin i över 10 år. Kock 

x beskriver att restaurangen lagar mat för att uppfylla gästens förväntningar, inte speciellt 

för Guide Michelins förväntningar. Kock x beskriver om det är någon som vill bedöma 

restaurangen och tilldela utmärkelse så är det såklart väldigt positivt, men att drivet hos 

kockarna på restaurangen är att utveckla sig själva samt rätterna för att uppfylla gästernas 

förväntningar när det besöker restaurangen. 

  

Kock y tycker att passionen och engagemanget har ökat sedan de fick en stjärna i Guide 

Michelin. Kock y tydliggör att det blev en slags bekräftelse på deras arbete, och en positiv 

bekräftelse dessutom. Kock y nämner att det märktes att personalen på restaurangen blev 

väldigt passionerade vilket ledde till att de siktar mot fler stjärnor då de bara vill bli bättre. 

Kock y menar på att stress följer med stjärnorna då man alltid ska försöka att göra bättre än 

vad man gjort dagen innan för att nå perfektion, gästen kommer till restaurangen för en 

upplevelse säger kock y och det är där stressen kommer in, att man inte kan leva upp till 

gästens förväntningar. Man blir mer ansvarsfull eftersom man har ett större ansvar och 

förväntas leverera en bra produkt tar kock y upp. 

  

Kock z nämner att de har blivit lite mer försiktiga, kock z nämner hur personalen älskar det 

de gör och är väldigt säkra på hur de ska göra det. Kock z nämner också hur det kan bli lite 

ångestladdat när allt ska vara perfekt i minsta detalj. Den största skillnaden som kock z ser 

är vad folk vågar och inte vågar göra nu när dem har en stjärna. Restaurang kock z jobbar på 

som de alltid har gjort då det verkar fungera. Kock z anser att det inte finns någon anledning 

till att stressa upp sig då hen anser att stress bara leder till negativa saker, speciellt i denna 

bransch där stress redan spelar en stor roll i yrket. 

  

Man ska inte behöva känna en stress över att komma till jobbet då det ska vara kul att jobba 

men visst är det så att man måste behålla en viss standard för att kunna behålla stjärnan 

eller få en till men det är nog alla medvetna om. Sen är det nog mycket upp till individen 

själv vad hen tycker  - Kock z 
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Kock z nämner hur man blir mer fokuserad på det arbete man genomför och att det ska 

genomföras ordentligt när man har en Michelinstjärna, man ändrar sig lite i personligheten 

och blir en person man inte riktigt är. 

  

Kock o tar upp att uppmärksamheten kring restaurangen förändrades, restaurangen blev 

mera populär, flera personer började boka bord, vilket o nämner som en positiv förändring. 

o känner av en stress när det kommer till stjärnorna. 

  

Man har mer att leva upp till, stjärnan kommer inte bara med berömmelse och mer gäster 

utan kommer med en stress inför nästan varje service  – Kock o 

  

Kock o beskriver hur man som kock blir mer medveten och kritisk gällande dem råvaror 

man får in till restaurangen samt att man alltid ska försöka möta gästens behov. Kock o 

säger att om man har en dålig dag så är det viktigt att lämna den dåliga dagen hemma och är 

glad på jobbet eftersom det är ett serviceyrke.  

 

Diskussion av resultatet      

Synen på guide Michelin 

Respondenternas syn på Guide Michelin överensstämmer relativt bra med det vetenskapliga 

materialet. Enligt Lane (2010) så beskrivs ett tydlig förtroende till Guide Michelin. 

Inspektörernas expertis och betygsättning av restauranger är respekterad och välkänd. Enligt 

intervju-studiens resultat beskriver kock x denna pålitlighet. Vid frågan om kritik mot Guide 

Michelin så frågas det om restaurangen kan se någon partisk syn mot franska restauranger. 

Kock x berättar att guiden ursprungligen kommer från Frankrike. Frankrikes restauranger är 

mer omnämnda i Guide Michelin än övriga länders restauranger och har därför större chans 

att få Michelinstjärnor. Hen menar på att Frankrike inte nödvändigtvis förtjänar alla dessa 

stjärnor. 

 

Samma fråga besvarar kock x med att restaurangen inte kan se att någon kan uttala detta 

som konkret fakta längre. Kock x upplever en tydlig pålitlighet för Guide Michelins beslut 
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och deras betygsättning på restauranger och känner inte av någon partisk syn mot Franska 

restauranger.  

 

Denna pålitlighet till Guide Michelin framhålls även av kock y. Kock y menar att 

förväntningarna höjs när en gäst ser att en restaurang är utmärkt med en Michelinstjärna. 

Gästen litar på att det kommer erbjudas hög kvalitet på matupplevelsen. 

 

Pålitlighet är enligt guide Michelin (2017) även en av de kärnvärdena i Guide Michelin. 

Detta besvaras också med resultatet från studiens intervjuade. Guide Michelin upplevs vara 

ett pålitligt bedömningssystem. Restauranger som är omnämnda i Guide Michelin får positiv 

reklam och gäster har ofta en bättre inställning till maten. 

  

Kännedomen om Guide Michelin besvarade alla kockar som studien intervjuade med att de 

hade en tydlig kännedom om Guide Michelin. Popularitetens påverkan av Guide Michelin 

beskrivs både av det vetenskapliga materialet samt av studiens resultat från intervjuerna av 

kockarna. Enligt Harrington et al. (2013) så beskrivs Guide Michelin som den mest populära 

guiden bland konsumenter som söker information om restauranger. Detta besvaras tydligt 

med resultatet från intervjustudien. Kock z förklarar att denna popularitet som Guide 

Michelin utger, hjälper restaurangen att synas och blir mer omtalade med hjälp av denna 

guide. 

  

Kock x upplever att synen på Guide Michelin har ändrats genom åren. Det beskrivs att de 

möjligtvis har varit partiska till fransk matlagning tidigare och att det finns restauranger i 

Frankrike som behöver kollas om de verkligen är värda en stjärna i Guide Michelin. Guide 

Michelin (2017) menar att olika trender inom matlagning ändras men att deras största fokus 

är att stå fast vid sin grund som är att främja en kultur av resor och ätande. Trender ska inte 

ändra deras betygsättning. 

 

Det berättas att längre tillbaka i tiden så fanns det inte lika många restauranger som hade 

Michelinstjärna i det område som kock x restaurang låg. Detta gjorde att restaurangen då 

stod ut i mängden. Kock x beskriver att det påverkade området att ha en Michelinstjärna på 

den tiden. Idag är det flera restauranger som har Michelinstjärna i samma område. Det 

beskrivs som att påverkan inte är lika tydlig idag, eftersom symbolen inte är lika specifik 

och ovanlig.  
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Det framkommer dock fortfarande en mycket positiv inställning till Guide Michelin från 

kock x. Även fast guiden möjligtvis inte har samma utstickande symbol som förut så anses 

Guide Michelin som en guide med mycket påverkan även idag. Kock o beskriver även detta, 

att bli nämnd i Guide Michelin utgör en stämpel till restaurangen, som tydlig visar att 

restaurangen sticker ut då den utmärks med att erbjuda en hög kvalité till gästerna. Att bli 

omnämnd i Guide Michelin är alltså en tydlig kvalitetsstämpel.  

  

Anonymitet är även ett av de viktiga kärnvärden som beskrivs av Guide Michelin (Guide 

Michelin, 2017) . Anonymiteten beskriv enligt resultatet från intervjustudien som någonting 

som följs av inspektions-personerna från Guide Michelin. Kock x beskriver att de aldrig vet 

exakt när de kommer komma att besöka restaurangen. Snyder & Cotter (2003) beskriver att 

anonymitet är en säkerställning för att inspektörerna inte skall få någon speciell behandling. 

Inspektören ska få uppleva restaurangen på samma sätt som en vanlig gäst. Detta gör att 

betygsättningen av Guide Michelin blir mer respekterad för restaurangen och att man borde 

förvänta sig den service som Guide Michelin beskriver att de har upplevt på sitt besök.  

  

Detta resulterar i att Guide Michelin håller fast vid sina kärnvärden och att resultatet från 

intervjustudien visar att restauranger upplever att synen på Guide Michelin överensstämmer 

med dessa kärnvärden som Guide Michelin utger sig att följa. Synen på Guide Michelin 

framstår som positiv, guiden har en stark pålitlighet bland restaurangerna och det uppkom 

ingen kritik om dagens Guide Michelins bias för en viss typ av matlagning eller någon 

negativ syn på deras sätt att betygsätta en restaurang. 

  

Förväntningar 

Kritik mot Guide Michelin uppkom olikt i den vetenskapliga litteraturen mer än det gjorde 

från resultatet från kockarna i intervjustudien. Även fast vissa restauranger i intervjustudien 

tar upp detta som en medveten kritik mot Guide Michelin så uppkom ingen uppfattad 

överensstämmelse med denna typ av kritik. 

 

Det kan även beskrivas att eftersom Guide Michelin har fått denna synen, att guiden har ett 

mycket pålitligt och respektabelt rykte. Där stämpeln med att vara tilldelad en stjärna i 
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Guide Michelin anses vara ett tydligt svar på att det erbjuds en hög kvalité på restaurangen, 

gör att om man förlorar denna stjärnstatus så förlorar man även denna kvalitéstämpel. Detta 

medför att det tillkommer en förväntan på restauranger som har blivit tilldelat en stjärna i 

Guide Michelin.   

  

Förväntningarna beskriver respondenterna som någonting som ändras med att få en 

stjärnstatus i Guide Michelin. Kock x beskriver att när man får en stjärna i Guide Michelin 

så ändras förväntningarna utan att det är helt rättvis att det skall ske en förändring på 

restaurangen. Kock x förklarar att restaurangen blev tilldelad en stjärna i Guide Michelin på 

just den kvalité som de erbjöd när denna inspektören från Guide Michelin var där på besök. 

Kock x förklarar då att det då inte borde ske en förändring utan att restaurangen bör gå 

samma spår som restaurangen. Det förklaras att det är gästerna som avgör denna förändring. 

Att det är deras förväntningar som ändrar inställningen på kvalitén på restaurangen. 

Gästernas förväntningar beskrivs av kock x som problematiskt. Det beskrivs att dessa 

förväntningar inte alltid kan tillfredsställas eftersom gästen glömmer bort den mänskliga 

faktorn som skall verkställa dessa förväntningar, ”We are all just human beings” beskriver 

kock x och det är denna koppling, mellan förväntningarna och vad som faktiskt är möjligt 

som utgör denna mentala otakt. 

  
Denna mentala påverkan enligt respondenterna på restaurangen kan skapa negativa 

påfrestningar som press och stress, enligt resultatet från intervjustudien. Kock y beskriver att 

stressen finns runt omkring restaurangen. Att det är stressen av att få en stjärna påverkar en 

personligen mer än vad det borde göra. Att det är tillslut stjärnorna som formar kocken och 

tillför att man kan må dåligt och känna ångest om man inte kan leva upp till dessa 

förväntningarna från gästerna. Det framgår av kock z att det inte finns utrymme för misstag 

på en Michelinrestaurang och att detta även medför stress bland Michelinrestauranger. Det 

framkommer alltså här att press och stress är kopplat med gästens förväntningar.  

  

Surlemont & Johnson (2005) beskriver hur denna press och stress kan påverka på en kock 

med exempel från ett mycket mörkt exempel. I exemplet tog Bernard Loiseau självmord just 

för orsaken att hans Michelinrestaurang som var tilldelad tre Michelinstjärnor hade blivit 

nedgraderad till två. Detta exempel var ett mycket extremt exempel men att det klargör den 

allvarliga sidan som press och stress med dessa förväntningarna och mentala obalans kan 
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tillföra för kocken. I detta fall kan man återgå till det som kock x beskriver, att ”We are all 

just human beings”, att man som gäst inte skall mista den mänskliga faktorn i sina 

förväntningar på en Michelinrestaurang, då detta kan leda till mycket mörka konsekvenser. 

Arbetetsmoral 

Enligt Pratten (2003) så ställs krav på att man måste ha en god arbetsmoral på en 

Michelinrestaurang för att möta den mentala påfrestning som kan uppkomma med dessa 

förväntningarna på en Michelinrestaurang. Pratten (2003) beskriver att man måste jobba 

snabbt och utföra ett bra tekniskt arbete. Kock x beskriver att för att uppnå en hög nivå på 

en restaurang så krävs det att man jobbar hårt och har en stark disciplin. Även att se jobbet 

som mer än bara ett jobb och mer som en passion. Detta för att klara av den särskilda 

påfrestningen. 

  

Resultatet från intervjustudien visar att arbetstimmarna på restaurangerna är långa. Kock x 

beskriver att kockarna på restaurangen jobbar mice en place i cirka 8 timmar, och sedan 

efter det kommer service-passet, vilket även kan sträcka sig upp till 8 timmar. Kock x 

beskriver att för att bli en duktig kock så får man ha en mental inställning till att man ser 

dessa långa timmar som en möjlighet att utvecklas och bli en bättre kock. Surlemont & 

Johnson (2005) håller med om detta. Surlemont & Johnson (2005) beskriver att en 

Michelinrestaurang inte skall fokusera på pressen och förväntningarna, utan att istället 

fokusera på vikten av att istället på viktigheten i att ge en stark upplevelsen till gästen. Detta 

gör att det inte distraherar utförandet och kreativiteten på restaurangen. Alltså att fokusera 

på själva utvecklingen istället för det negativa aspekterna.  

  

Utifrån den genomförda intervjun studien kan man tydligt se två distinkta kockar. En typ 

som är väldigt kreativa och duktiga på att lägga upp en rätt, och den andra typen som är 

duktig på hantverket, att smaka av och så vidare. 

  

Passion är ett ord som uppkommer från kock x, kock z och kock y. Ordet passion är ett av 

de kärnvärden som enligt Guide Michelin (2017) grundar sitt inspektör-process. 

Inspektörerna från Guide Michelin skall inte bara ha en expertis i området utan det är lika 

viktigt att inspektören visar passion för området. Kock z beskriver att passion är den 

viktigaste egenskapen för en kock. Detta för att kunna ge gästen den perfekta upplevelsen 
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samt för att kocken ska kunna tycka yrket fortfarande är givande. Kock x beskriver även att 

passion är en viktig faktor för att klara av de hårda arbetstiderna på en restaurang och att 

utvecklas. Det visar sig att passion är ett övergripande ord som beskriver både inspektions-

processen och i kockarnas intervjuer sätt att möta de höga förväntningarna. 

  

En exceptionell uppmärksamhet för detaljer utgör en gemensam nämnare för hur man kan 

tolka en grundegenskap för att uppnå en stjärnstatus i Guide Michelin. Noggrannhet 

förklaras utav kock y som den viktigaste egenskapen en kock kan ha på en Michelin-

restaurang. Guide Michelin förklarar att ett av deras kärnvärden är expertis, detta medför då 

att noggrannhet är mycket viktigt i Guide Michelin. Att utföra något med god noggrannhet 

och expertis kan sammankopplas, kock x beskriver att ”consistency” är det viktigaste för att 

uppnå stjärnstatus i Guide Michelin. Alltså att man håller en hög konsekvent nivå i sitt 

utförande på restaurangen. Detta förklarar även Harrington & Ottenbacher  (2007b) i sin 

artikel. Ordet ”consistency” beskrivs som en viktig del utvecklas och hålla en jämn nivå på 

restaurangen. För att ha en konsekvent hög nivå i sitt utförande som kock, måste kocken ha 

tränat på sina hantverk i köket på ett konsekvent sätt, att resultatet blir lika i varje utförande. 

Detta beskrivs som en viktig del i hur en Michelinrestaurang blir tilldelad sina stjärnor, att 

de håller en jämn hög nivå, en konsekvent hög nivå. 

  

Man kan då förklara att själva arbetsprocessen har mycket med hantverk att göra men också 

att det går in i den mentala inställningen en kock bör besitta. Att in med passion uppkom 

mycket tydligt av restaurangerna, förklarar att inställning till sitt arbets-yrke kan förändra 

sitt utförande på en Michelinrestaurang.  

Påverkan med en michelinstjärna  

Som tidigare nämnts i texten så finns det bland respondenterna en genomgående positiv syn 

till Guide Michelin.Om en restaurang är märkt med en stjärna från Guide Michelin, så 

symboliserar detta som en positiv marknadsföring för restaurangen. Detta möts med Bouty 

& Gomez (2015) säger, att värderingar från en sådan kritisk berömd guide som Guide 

Michelin kan vara en avgörande faktor kring om restaurangen skall uppnå en ekonomisk 

upplyftning och bli framgångsrik. Att Guide Michelin har en sådan stark positiv 

marknadsföringsfaktor att den lockar gäster från andra regioner än den som restauranger 
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befinner sig i på ett bredare sätt än vad den skulle göra om restaurangen ej skulle vara 

tilldelad denna stjärna.  

 

Kock x ville ej medge den ekonomiska effekten som utgjordes utav denna förlusten av 

stjärna, men uttryckte sig med ordet “hemskt” för att beskriva denna händelse. Enligt Bouty 

& Gomez (2015) så beskrivs förlusten av en stjärna som en avgörande faktor för 

restaurangens ekonomi. En förlust av stjärna i Guide Michelin kan sänka intäkterna med 

cirka 50 %. Denna typ av händelse beskriver kock X att det var en mycket negativ händelse 

men att det inte skulle påverka deras mentala inställning till restaurangens potential, att man 

hela tiden skall fortsätta utvecklas och sträva efter att ge den bästa upplevelsen för gästerna 

istället för att fokusera på Guide Michelin. Denna typ av inställning kan man koppla till hur 

respondenterna ser på den mentala inställningen för att lyckas som kock på en Michelin-

restaurang. Där det uppkommer just om denna strävan kring att hålla en jämn hög nivå i sitt 

utförande och att alltid se detta som chansen att utvecklas.     

 

Påverkan av en Michelinstjärna är att det blir betydande skillnader som uppkommer när man 

uppnått stjärnstatus i Guide Michelin. Det som sammankopplar vad för skillnader som 

uppkommer med den vetenskapliga litteraturen samt med svaren från intervjustudien, är 

koppling till orden kvalité och service. Surlemont & Johnson (2005) beskriver att det är 

dessa ords betydelse som påverkar gästens förväntningar på restaurangen. Man ställer högre 

krav på service, och att kvalitén skall hålla en stabil hög nivå. Att upprätthålla en kvalité 

spelar en avgörande roll för förmågan att lyckas för en Michelin-restaurang uppkommer 

som ett betydande mening i att hålla måttet på en Michelin-restaurang enligt kock o. Det 

beskrivs att fokuset är på närodlat för att kvalitén på den råvaran är högre. Servicen 

uppkommer även att beskrivas som någonting som är betydande utav intervjustudiens 

resultat. Man blir mer kritisk i sitt tankesätt till service, där kock y beskriver att om man 

skall sikta på en hög nivå så krävs det bästa tänkbara service.  

 

Det förklaras även att passion och engagemang är någonting som kan påverkas positivt utav 

denna utmärkelse utav Guide Michelin enligt kock y. Det sker alltså en förändring i den 

mentala inställningen hos kockarna i restaurangen, att de ser utmärkelsen som en tydlig 

bekräftelse. Detta förstärkte då restaurangens och kockarnas utveckling, och skapade viljan 

till att sträva efter en högre status i Guide Michelin.  
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Det framkommer även en uppfattning om Guide Michelins kan motarbeta den kreativa 

utvecklingen på en restaurang. Kock z beskriver att de har blivit mer försiktiga, och att just 

strävan efter perfektion kan motarbeta restaurangens vilja att testa någonting nytt i 

matlagnings-utförandet. Detta betyder att strävan efter perfektion kan tillföra både ett 

yrkesmässigt utvecklande, där man blir mer fokuserad på kvalitét, service och att utveckla 

detaljer. Samtidigt som denna strävan efter perfektion kan motarbeta en mångsidig 

utveckling process, där man möjligtvis kan arbeta mer kreativt när man ej tillför den 

mentala inställningen till försiktighet. Detta släpper trygghetsfaktorn som kan uppkomma 

med att inte våga testa nya kreativa matlagnings-utförande och har en mer avslappnad 

inställning till utveckling i sitt matlagnings-utförande.  

Utveckling 

Utvecklingsprocessen beskrivs som en viktig del för en Michelinrestaurang utav både den 

vetenskapliga litteraturen samt svaren från intervjustudien. Med stöd av intervjustudien kan 

utveckling kategoriseras i två olika grupper; utveckling på service och kockar, och 

utveckling av maträtter. 

 

Utvecklingen av service och kockar är beskrivet som ett mer utförligt arbete och mer fokus 

på drivet att bli en bättre kock i sitt hantverk än möjligtvis fokusera på det kreativa fokuset i 

köket. Detta tydliggör Otterbacher & Harrington (2007b) när de beskriver att det krävs en 

drivkraft med en hög konsekvent nivå i sitt utförande på en Michelinrestaurang för att skapa 

den bästa typen av matlagningsutveckling och service. Den andra gruppen, utveckling av 

maträtter beskrivs som att den lägger vikt på den mera kreativa sidan i utvecklingen. 

Ottenbacher & Harrington (2007) beskriver vikten av att kunna utveckla sin kreativa sida 

för att kunna utveckla restaurangen. Att man tar influenser från andra restaurangers kreativa 

skapande för att utvecklas. Kock o beskriver även en tydlig betydelse med kreativitet på en 

Michelinrestaurang. Kock o beskriver att den viktigaste egenskapen är att vara kreativ när 

man lagar mat på den nivån av matlagning, för att erbjuda det extra som gästen förväntar 

sig. Utveckling av maträtter står inte enbart för det kreativa, utan också så framkommer 

vikten av att få en bekräftelse att det som restaurangen producerar är på den nivån som krävs 

och får feedback på vad det är som behövs ändras. På så sätt vet restaurangen vad det är som 

restaurangen skall utveckla i sitt matlagningskapande och även sin utvecklingsprocess i hela 

restaurangen. 
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Detta betyder att en grundvärdering som framkommer av resultatet från intervjustudien och 

från vetenskapliga litteraturen som beskriver att utveckling är själva kärnan i att bli tilldelad 

en stjärna i Guide Michelin. Att man fokuserar på utveckling. I detta kan man tilldela att 

man utvecklar sin kreativa sida genom att få inspiration och utveckla sitt matlagnings-

utförande. Eller att man utvecklar sin konsekventa nivå och ser viktigheten att utveckla sin 

restaurangs utföranden till en hög konsekvent nivå.  

 

Sammankoppling av resultatet 
Passion är någonting som uppkommer ett flertal gånger i både den vetenskapliga litteraturen 

samt i svaren från intervjustudien. I båda material framträder en sammankopplad 

uppfattning att det krävs passion för att uppnå en stjärnstatus i Guide Michelin. Då passion 

är starkt kopplat till utförandet. Att det krävs passion för att uttrycka kreativitet. För att 

kunna utföra ett bra arbete så behövs passion i att kunna utvecklas och gilla det man 

framställer i sitt yrkesliv som kock.  

 

För att en restaurang ska kunna utvecklas krävs det en positiv mental arbetsmoral för att 

driva restaurangens verksamhet framåt. Det framkommer även flertal gånger om hur en 

restaurangs kockar skall förbereda sig för att ha en mental inställning till att se allt som en 

utveckling. Att se hårda arbetstider som en chans att utveckla sig som kock och på så sätt 

utvecklas restaurangen. 

 

Allt detta kan beskrivas att det grundar sig i utveckling. Utveckling sker genom att det finns 

passion för det restaurangen eller kocken kreativt framställer och passion för att vilja 

utvecklas. Utveckling sker genom att man har en god arbetsmoral där man ser allt som en 

utmaning. Även att man får bekräftelse och tar kritik som en del av utmaningen. Utveckling 

sker genom att man strävar efter att hålla en konsekvent hög nivå på restaurangen och testar 

nya matlagningsmöjligheter och inte fokuserar sig på att endast tillfredsställa guide 

Michelins förväntningar utan framförallt, möta gästernas förväntningar.  

Metod- och materialdiskussion 

I detta stycke kommer författarna att ta upp vad de kunde gjort annorlunda när det kommer 

till insamlingen av materialet samt val av metod. 
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Författarna valde att använda sig av en kvalitativ metod i form av ostrukturerade intervjuer. 

Nackdelen med att använda sig av ostrukturerade intervjuer med följdfrågor när författarna 

befinner sig på olika platser kan medfölja till att följdfrågorna blir olika och kan därför ge 

olika resultat. Den ena författaren kanske ger en följdfråga gällande styrsystemet, medans 

den andra ställer en följdfråga på hur kommunikationen kan vara mellan servisen och 

kockarna.  

Detta kan medföra till att båda dessa intervjuer får olika resultat och kan senare inte 

jämföras i resultatdiskussionen vilket kan komma att påverka hela arbetet och om frågan i 

sig är relevant för studien. 

Författarna hade även valt att genomföra intervjuer över telefon. Detta kan leda till att 

forskaren i syftet inte kan läsa av den svarandes kroppsspråk vilket kan spela roll beroende 

på vad får fråga man frågar. Det kan även medföra att intervjun inte känns lika seriös som 

om man skulle vara fysiskt närvarande vilket kan medföra att man får ett sämre resultat. 

Fördelen med detta är att forskaren hinner samla in mera material än vad hen skulle kunna 

göra om alla intervjuer genomfördes fysiskt då det oftast kräver mera tillämpning vid 

fysiska intervjuer. 

För att få olika syn i svaren på frågorna kunde författarna ha frågat hela personalen på 

restaurangen. I denna studie intervjuades bara de högre anställda som hade ett mer 

ansvarstagande roll i verksamheten, om författarna skulle intervjuat övrig personal på 

restaurangen skulle det kunna belysa alla inom verksamheten har olika uppfattningar 

gällande Guide Michelin. Deras syn kan påverka deras arbetssätt och deras personliga sätt 

att tänka. Författarna till denna studie skulle även kunnat intervjua fler restauranger som har 

antingen fler stjärnor i guide Michelin eller inte har någon stjärna. Den bakomliggande 

anledningen till att författarna inte intervjuade någon restaurang med två till tre stjärnor var 

att författarna inte fick tag på några av dessa restauranger. 

 



 

31 
 

Etisk reflektion om studiens 
genomförande/Forskningsetisk uppföljning 

Författarna har förhållit sig till de fyra etiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011) och GDPR-

lagen för att skydda alla delaktiga i studien, då rösterna och platserna kan kopplas till 

personen som intervjuats. Författarna har därför gått igenom materialet för att säkerställa att 

det inte finns någon information som kan kopplas till en specifik person. Författarna har 

även givit fiktiva namn i form av kock x, y, z och o för att skydda respondenterna ytterligare 

från eventuella personangrepp gällande vissa uttalanden (ibid.).  
Respondenterna har fått skriva på ett informationsblad (Se Bilaga 3) som visar samtycke till 

studiens genomförande där respondenterna har fått tagit del av informationen som studien 

innefattar. De gav även samtycke till röstinspelning vid genomförandet med det krav att 

inspelningarna senare skulle raderas efter kursens slut, vilket författarna tar hänsyn till.  

Slutsats 

För att uppnå stjärnstatus i Guide Michelin så krävs det fokus på utveckling, passion, god 

arbetsmoral och att vara konsekvent i sitt utförande. Uppfattningen om guide Michelin 

resulterade i en mestadels positiv inställning, där det togs upp ord som kvalité och hög 

pålitlighet för att beskriva guiden. Det framkom en tydlig negativ inställning till Guidens 

upplevda höga förväntningar som ges till restaurangen när de blir tilldelade denna 

utmärkelse. Detta resulterar till ökad stressupplevelse för yrkesutövare. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien kan vara av ett intresse till restaurangverksamheter som är intresserad hur man 

uppnår en utmärkelse till sin restaurang. I detta fall Guide Michelin. 

 

En vidare forskning kan göra på den psykologiska påverkan en utmärkelse i Guide Michelin 

påverkar de anställda på dessa restaurangverksamheter. Studien förklarar den mentala biten 

som framkom med denna utmärkelse. Detta kan kopplas mycket till en mer utvecklad studie 

om den psykologiska påverkan en utmärkelse i Guide Michelin kan innebära. 
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Bilaga 1 

 

Frågemall intervju: 

 

Fråga 1:  

Vad anser du är den största skillnaden som har hänt på den här restaurangen efter ni har fått 

en stjärna i guide michelin gällande upplägg och planering?  

 

Fråga 2: 

Om ni ser på er restaurang på hur utvecklingsprocessen har sett ut från den dagen ni 

strävade efter en stjärna i guide michelin/ ni inte hade en stjärna i guide michelin till hur er 

utvecklingsprocess ser ut idag? Vad är den största skillnaden/ är det någon skillnad? 

 

Fråga 3:  

Hur utvecklar ni nya rätter?  

 

Fråga 4: 

Ungefär hur många timmar jobbar en vanlig anställd (t.e.x en kock) på restaurangen? Är det 

någon skillnad på timmarna man jobbar nu mot när ni inte hade en stjärna? 

 

Fråga 5: 

Känner ni någon stress av att ha en stjärna? 

 

Fråga 6: 

Vilken nivå på service och mat är det ni siktar på 

 

Fråga 7: 

Ser du något allmänt negativt eller positivt kring guide michelin? 

 

 

Fråga 8: 

Känner du att man ändrar sig i sin yrkesroll som kock/ ledare när man lagar mat på den här 

nivån?  
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Fråga 9 

Vilka attribut eller egenskaper anser du är viktigast för uppnå en stjärnstatus i guide 

Michelin?  
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Bilaga 2 

Information-letter 
Hello! 

We are two culinary art and meal science students who goes our third year, Sebastian 

Sparrman and Gustaf Hallberg on the program culinary arts and meal science at the college 

Örebro universitet, Grythyttan. For our thesis work, we are doing a study of what restaurants 

think qualifies to achieve a star-status in the Michelin guide. The purpose of the study is to 

get a better idea about guide Michelin’s grading criteria regarding the release to give a 

restaurant one, two or three stars and what the symbol actually means for the restaurants. 

We are looking for an interview with you who have a high position in the Michelin 

restaurant and have a connection with the food craft, development or responsibility at the 

restaurant. The interview will last for about 15 - 20 minutes, but we can adapt the interview 

to you depending on what time you have available. 

 

Your identity will be protected by giving all participants / companies fictive names. The 

interview will be recorded digitally and transcribed. Both the recording and the transcription 

will be stored on a password-protected computer. In addition to us our supervisor and 

examiner will take part of the material. Your responses and results will be treated so that 

unauthorized persons will not be able to access them. After the degree project has been 

examined and approved, the files will be deleted. Responsible for your personal information 

is Örebro University. 

 

Participation is voluntary and you can withdraw at any time without explanation. The final 

work will be submitted for final assessment on June 10, 2019. The study will be published 

online in the research archive DiVA. If you are interested, we will gladly send the results to 

you who have participate in the study. 

Thank you for participating in our survey! 

Contact 
Sebastian Sparrman sparrmansebastian@gmail.com070-270 84 24 

Gustaf Hallberg gustafh97@gmail.com 076 - 187 49 70 

Supervisor 

Lotte Wellton, Senior Lecturer at Restaurant and Hotel College, Örebro University 
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lotte.wellton@oru.se 

019 302033 

  

I have read the above information and had the opportunity to ask questions. I agree to 

participate in the study. I give my consent to the interview being recorded digitally and 

stored as above. 

  

Name: 

Place and date: 
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Bilaga 3 

Informationsbrev 
Hej! 

Vi är två kockstudenter, Sebastian Sparrman och Gustaf Hallberg som går tredje året på 

programmet kulinarisk kock och måltidskreatör vid Restaurang- och Hotellhögskolan, 

Örebro universitet, Grythyttan. Vi genomför en studie om vilka egenskaper 

michelinrestauranger tror sig behöva för att uppnå en stjärnstatus i guide michelin. Syftet 

med denna studie är att få en bättre förståelse om hur michelin kan tänka sig jobba när det 

kommer till utgivandet av deras stjärnor. Vi är också intresserade av vad det betyder för er 

att ha/inte ha en stjärna i guide michelin och vad ni tror det kan påverka. 

 

Vi söker en intervju med dig som har en övergripande roll på restaurangen och har en 

koppling med mathantverket, utvecklingen och ansvarstagande på restaurangen. Intervjun 

kommer att hålla på i cirka 15 – 20 minuter men vi kan anpassa oss till er gällande den tid ni 

har över. 

 

Din identitet kommer att skyddas genom att vi ger alla deltagare/företag fiktiva namn. 

Intervjun kommer att spelas in digitalt och transkriberas. Både inspelningen och 

transkriberingen kommer att lagras på en lösenskyddad dator, på ett worddokument. Utöver 

oss kommer vår handledare och examinator ta del av materialet. Dina svar och dina resultat 

kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem och spåra dem tillbaka till dig 

personligen. Efter att examensarbetet examinerats och godkänts kommer filerna att raderas.  

 

Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. 

 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring välja att dra dig ur. Det 

slutliga arbetet kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien 

kommer att publiceras online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna 

resultatet till dig som deltar i studien så att du kan få ta del av den. 

 

Tack för att du deltar i vår undersökning! 

Kontaktinformation 
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Sebastian Sparrman sparrmansebastian@gmail.com 070-270 84 24 

Gustaf Hallberg gustafh97@gmail.com 076 – 187 49 70 

 

Handledare 

Lotte Wellton, Universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 

lotte.wellton@oru.se 

019-302033 

  

Jag har tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att ställa frågor. Jag 

samtycker till att delta i studien. Jag ger mitt medgivande till att intervjun spelas in digitalt 

och förvaras enligt ovanstående. 

  

Namn: 

Ort och datum 
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Bilaga 4 

Transkibering 1: X 

Question 1: 

What do you think is the biggest difference that has occurred at this restaurant after you get 

a star in Michelin Guide? 

 

Well it's probably a feeling more than anything else, i don't know how that can be 

documented or tested, but we started out without a michelin star and then received a star in 

2006 and then we lost it 2007 then we gain it back 2009 and have had it ever since, eeh i 

believe that it is a difference revenue ways, wisit ways, service ways, there is a differsens, if 

that's the difference between a good business and a bad business i’m not so sure, but there's 

probably is a difference yes.  

 

Question 2: 

Do you feel any pressure from the michelin guide? 

Sure, well there's absolutely no pressure from the michelin guide itself, cus the only thing 

they do is drop buy every once upon a year, a couple a times a year depending on the menu, 

aa they come anonymously and most of the time we do not realise that they have been hear. 

They had gotten more comerceufull as the times recurs so the last time we reascauverd the 

tweet a couple a days later because they tweeted from the restaurant, otherwise no, there is 

no pressure from the guide, the pressure is manly self constructed if you will, it’s our self 

putting a pressure on our shoulders because we feel that we have to live up to something 

particular, but what's weary important to remind oneself of is that we got the michelin star 

with no pryor to it, so they came and awarded us with a michelin star cuz they thought that 

what we were doing then and yet again is worth a michelin star in there guide. Now what's 

difficult to reunions is that there are… and justify the expectation from  guest that comes in 

the door when you awarded with a star in the michelin guide.  

 

Side question to question 2: 

Now you mention you lost your star in 2007? 

Yes that was awful yes. It was a awful experience, cuz we had been wanting a michelin star 

ever since i entered this business. And we started working in that direction early in the 
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beginning when we took over the restaurant, we were mentioned in the guide the first time 

in 2005 based on a visit in 2004, and we quickly got our michelin star in 2006, what 

happened was that we decided or i decided to change ways, and part ways with the curant 

kitchen that was working which was a very french classical approach to the kitchen and i 

believed that the time was calling for something different and thereby i started the entry of 

stardig with classical danish dishes and reinventing them, and recreating, recruntructing in a 

completely new maner, finding are own new identity which has become the danish cuisine 

whits we are so known for now with a michelin star, so the michelin guide came by in 2007 

for the visit and the was expecting that the level was as high as 2006 and we was there 

standing there with the decision to make, either stay with what we had before or either we 

should keep on preserving the danish kitchen keep on improving the danish kitchen until we 

cud get out sharp product as we did in the french kitchen, and it finally worked in 2009 

when we got our Michelin-star back.  

 

Question 3: 

What's the critic to the michelin guide (about the bios to the french kitchen)? 

Well many peoples say that, many people say that, it was probably ones some truth to it, i 

mean the guide was born in france and the most awarded restaurant was from france. But i 

don't see how peoples can say that anymore , when we have seen how the guide has 

expanded to places in the world that we wouldn't think that the guide would ever have visit. 

That is both in countries that they have visited before and then taking the concession that 

they are visiting cities that tourist dont consiting come to or visiting a country for and if you 

see what has going on in the asian scene, and Japan, and restaurants being aunord with 

michelin stars and probably now the country with the most michelin stars. I can’t see how 

that can be said anymore, it was ones probably, but i believe that the guide today is probably 

as diverse and international as they could be i not saying that there are restaurants in franche 

that are awarded with stars that they should take a look at but i believe that they are stardigt 

to do that as well, so so yes.  

 

Question 4: 

How do you develop dishes? 

It’s a collaboration with myself and the headchef. The very essence on the concept on how 

we develop dishes is based on one day on the week which is called “testing tuesday” which 

is a day that we picked out of test new ideés, new servings i like to call t cause we test 
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everything from the first snack until the last pick of food that we serve with a caffe and what 

we do then is that we add on four test servings every tuesday on to either the small menu or 

the big menu for free cause all we are interesting in is having the peoples feedback on 

differents ideés that we are putting out, some idées are raw idés, some of them are a bit more 

tuned and others are things that we have tested before but have gotten new idés on how to 

improve it, and every single table which is served that test is of course as fairly as there 

geniom feedback on the dishes, from thereon if a dish gets a 10 out of 10 or at least a 9 out 

of 10 satisfaction from our guest then we continue to work with the dish until we are 

satisfied with the end result, and when an opportunity wishes for a change in the menu 

either a season or the length on how long a dish has previously been on the menu the we 

make the change from there, based on the result from “testing tuesday”. And i do that fairly 

myself with the headchef.  

 

Question 5: 

Do you feel that the feedback is the most important or is it the idé? 

Absolutely each in every step of the way possible, i mean feedback is the most important in 

the hole process, we can think of new idés, we can be creative, we can pick up new idées but 

the only important aspect is how the guest preserve our concept, absolutely.  

 

Question 6: 

What attribute is the best for a michelin chef? Is it creativity, is it disiplin? 

It’s a mixture of so many things, creativity is obviously a important factor wheterd you are 

working as a chef on one star, two star any restaurant that appreciate good food, creativity is 

very important, what's also very important in those various places including michelin-star 

restaurants is consistency and presuperanse and keepi’n on every single day, fight various 

failures that does uncured, cuz we working with humans and we are working with different 

people with different backgrounds and every single day we got to meet up just like today 

even do it’s easter we start from scratch and do the very best that we can, and that require 

some stubbiness, a big portion of that require skill gain through time and through experience 

and it require lot of repetition lot of consistency as i said and that of course through time 

depending on your experience will also on some point probably if you are consistent enough 

and have enough drive, will make space for creativity, to come along the way. The more 

you have tasted, the more dishes you have seen, the more you have worked with, the more 

inspired you are as a chef and probably then the more you are creative. 
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Question 7: 

Do you feel any difference in the service when you have a michelin star? 

I think it’s probably is a difference. The thing is thow which is an important side note, that 

the michelin star or the michelin guide keeps on saying itself that they award the first two 

micheinstar maylie for the food, i think they say for the food only. Then when you go from 

two to thehre then others criteria maer a lot and that can be anything for the decor, the setup 

station etc, and many people seems to think that in order to have one michelin star all those 

things need to be taken consolation itself when setting up the restaurant, and i donät think 

so, and judging from all the other restaurants that has reserve the michelin star is just go to 

show through the years, the more open they have gotten sociology, trying to tell the peoples 

what to concentrate on, concentrate what's on the plate, concentrate on the food, that's the 

most important, and i get it, and seeing those different restaurants in Japan it just go to 

infusach that point that they try to make so much. But it is true there is in least in europe, 

probably in USA and probably some other countries as well that there is a common 

perception both by the chefs and restaurateurs, and the restaurant managers and headchefs 

and chefs that there's a just as high expectation on the service of the restaurant as in the 

kitchen. Listening to the michelin guide over and over again, they don’t mention it, but what 

they do mention is the food. And they mention that in order to receive a michelin star you 

got different criteria than the michelin guide. Do they then mean that it's worth a visit or 

exceptional kitchen and so on that has to include the rest that going on on the restaurant, 

probably. But they keep on communicating that the food is the important criteria, at least up 

to two stars, from there on the third star, other criteria seems to make.  

  

 

Question 8: 

About how many hours does a regular employee (eg a cook) work at the restaurant? Is there 

any difference in the hours you work now when you didn't have a star? 

To many hours. We don’t have the exact hours per se but it’s at least for chefs it’s more than 

just a job. It’s a passion, it’s a hobby, for many it’s improving their talent so most of them 

on a normal week is at least 4 long days, and what i mean with long days, it’s probably the 

double the amount of a normal worker. I mean all the preparation thats go to on the mise en 

place, preparing for the evening is a normal work day for a normal human being. And from 

there on the real work start, that can go on for at least 5 or 6 hours, plus whatever close 
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down shut down from there, so it’s a thogh thogh very thogh job, from there going back to 

being stubborn, is if you really want it and you want to be successful at it, the thing is to 

repeating which is a very important and drive is at absolute the most important. And having 

that will to getting to work each day and wanting to be better. 

 

Question 9: 

Do you feel that drive to perfection fits in in a michelin star restaurant? 

I don’t think necessary all michelin star chef strive for perfection, i don’t know what drive 

all the michelin chef, you have to do that essay separately, but i guess that most of the 

people they do the best that they can on the job that they have, does who really do strive for 

perfection, whatever that may be, because perfection by definition is impossible to define, 

but does ho  do is probably does ho end up having two or three michelin stars yes. What's 

very important is that as a chef you are cooking for the guest, second thing is that making 

the best tasting food that you possibly can, and it’s a very tough subject because what is 

that, taste varies from pallet to pallet what you perceive as beautiful perhaps i perceive as 

ugly, and what you perceive as tasty i perceive as not, i mean that's why there is so many 

different michelin star restaurants with so different myany kitchen. are they striving for their 

own perfection or perceiving perfection in there own style, i guess most people are at what 

they do, and i guess most chefs do the same and so many things become important, there 

background, there experience, there personality, and chefs that are not that great on plating 

but are great on flavor and taste and you can find the opposite, and finally you can find 

chefs that master all the different aspect in the kitchen in order to achieve those very unice 

results and i guess that makes the most differents.  

 

Side question to Question 9 

What kind of kitchen is the best type of chefs to have in a kitchen, is it a creative or is it 

more these ho are good at flavors and so on? 

It’s a mixer. It must be a mixer, ,a mixer of very hard working, very consistent chefs, 

perhaps not very consistent on the creative side, others that may for some appear week and a 

little more sensitive but they have a more a different approthe to the flavors and the tasting 

and  set up. It’s really a mixer of dedicated people with differents sets of background and 

different sets of skills which combines and by the in the end create a great kitchen whatever 

the type of kitchen it is. And you may not agree with neder the guide or the revenue and 
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whatnot but as long as these guys are cooking with passion and each providing a criteria to 

the kitchen i think they can get just as great results as others. 

 

Question 10: 

How much of the feedback from the chefs do you feel is important to the restaurant? 

Oh that's vitel all the time. But the feedback is not only when a new dish is creative it's also 

when a dish has been on the menu for two or three weeks and keep on tasting the caulity on 

the meet or on the fish or the amount of salt and so on, keep on finding the origin why this 

dish  was so special three weeks ago, so it’s vital for chefs to keep on testing the dish and 

some of the time the hole dish, which can be hard to find time but i think is very important 

to get that consistency. 

 

Side question to question 10: 

How much do you process or develope a dish on the menu? 

Oh not much, when we think that the dsh is there and we don't keep on adjusting the flavor 

of it we just keep on trying at least that the flavors and the appearance of the dish is the 

same as we started when we felt that this was a great dish, and by the we have a new idé for 

the dish then we change the entire dish. We try not to keep on messing with the dish because 

then the dish becomes completely different. Everything varieties from product to product 

and that is why it is so important to keep on testing because no two pieces of celeriac taste 

the same, so all the preparation on the mise en place makes a huge difference and that is the 

big challenge. 

 

Question 11: 

Say if you get two stars tomorrow..? 

That  would be fantastic. Whe are trying to do all our best on the restaurant and thats go to 

all from the flower outside the restaurant and the decor, every single day we work on that 

and of course on the most important thing in a restaurant we develop the kitchen and trying 

to improve every day. I think that's part of evolution to always be better. I don’t think there's 

a necessarily a upside economically to go from one star to two stars no from two stars to 

three stars except that will make more people be aware of your existence and thereby 

provide you with more guest but there is also a down side and the downside is that the 

expectation that arise along with more attention and white more award that one receive and 

we are just human beings and we are not necessarily doing something today we are not 
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doing yesterday all dou we are trying to improve every day, so when people come in when 

you go from one star to two stars with bigger expectation than yesterday, should they? I 

don’t think so because we then will be have been awarded with two stars because we then 

got the two stars because of what we was doing right now hopefully so therefore i dont think 

a change i do neither in our approach nor in the guest expectation to what we are doing. 

 

Question 12: 

so do you feel that the most important that your make your food for the guest? (Not the 

michelin guide?)  

Absolutely that is what we are here for. I think when we started, to have a michelin star back 

then was huge, at that time Noma was just getting big and it was just like 4 or 5 stars in 

Denmark compared to what it is today when it is like 25 but we do cook for the guest that 

comes inside that doors, that is the most important. If the inspector also like what we are 

doing then that is fantastic because that provide that more guest coming thug but who we are 

cooking for are the guest.  
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Transkibering 2: Y 

 
Fråga 1:  

Vad anser du är den största skillnaden som har hänt på den här restaurangen efter ni har fått 

en stjärna i guide michelin? 

 

Jag skulle nog säga passionen, passionen fanns där förut när vi inte hade någon stjärna men 

man skulle kunna säga att passionen växte när vi fick en stjärna, det blev en slags 

bekräftelse på att vårt arbete ger något tillbaka. Man kan märka mer nu när vi har fått denna 

bekräftelse att personalen brinner för yrket och restaurangen eftersom vill uppnå ännu en 

stjärna. 

 

Fråga 2: 

Om ni ser på er restaurang på hur utvecklingsprossesen har sett ut från den dagen ni strävade 

efter en stjärna i guide michelin/ ni inte hade en stjärna i guide michelin till hur er 

utvecklingsprosses ser ut idag? Vad är den största skillnaden/ är det någon skillnad? 

 

Jag skulle inte påstå att det är någon direkt skillnad. Vi är väldigt organiserade och har 

briefings varje dag på gästerna som kommer och deras allergier. Vi fortsätter att utvecklas 

med restaurangen och lär oss hela tiden nya saker eftersom stjärnan vi har nästan kräver att 

vi ska använda oss av lite annorlunda tekniker. 

 

Fråga 3:  

Hur utvecklar ni nya rätter?  

 

Nya rätter utvecklas efter säsong och efter råvaror som inte används så ofta, dessa är mest 

intressanta att utforska, hela köket får ge sin input och även servisen får ge sin input på 

slutversionen av rätten vilket jag anser är viktigt. 

Fråga 4: 

Ungefär hur många timmar jobbar en vanlig anställd (t.e.x en kock) på restaurangen? Är det 

någon skillnad på timmarna man jobbar nu mot när ni inte hade en stjärna? 

Nej inte direkt, på en vanlig restaurang så jobbar man ju runt 40 h i veckan här jobbar vi 

runt 10h om dagen så det blir ju ändå en 40 timmarsvecka fast mindre utspritt. 
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Fråga 5: 

Känner ni någon stress av att ha en stjärna? 

 

Ja det är väl klart! På en bättre restaurang måste man alltid sträva efter att göra bättre än vad 

man gjort dagen innan för att nå perfektion, gästen kommer ju till oss för att vi ska bjuda på 

en upplevelse som gästen kommer ihåg. Man känner ju en stress över att inte kunna leva 

upp till gästens förväntningar. 

 

Fråga 6: 

Vilken nivå på service och mat är det ni siktar på? 

 

Den bästa som finns såklart, gäster ska kunna komma till oss och tänka ‘’wow, vilken 

upplevelse, hit vill jag gå igen’’ eller ‘’ Jag bara måste berätta för mina kompisar om detta 

stället’’ så vi siktar ju alltid på det bästa, vi fokuserar på att göra råvaran den bästa det kan 

bli för att samtidigt kunna imponera gästen men även ge respekt till den specifika råvaran. 

 

Fråga 7: 

Ser du något allmänt negativt eller positivt kring guide michelin? 

 

Positivt kring guide michelin är väl att det är ett välkänt rankingsystem där dem flesta 

vänder sig när dem letar efter en restaurangupplevelse, har en restaurang en stjärna så vet 

man nästan med säkerhet vilken kvalite det kommer vara på maten samt servicen. Negativa 

kring stjärnor är väl den stress som finns runtom, branschfolk stressar för att få sina stjärnor 

så mycket att det påverkar dem personligen mer än vad det borde. Stjärnorna formar tillsut 

kocken, oftast negativt. Man har ju flera gånger mått dåligt och haft ångest ifall man inte 

kan leva upp till förväntningarna gästen har. 

  

 

 

Fråga 8: 

Känner du att man ändrar sig i sin yrkesroll som kock/ ledare när man lagar mat på den här 

nivån? 
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Man blir ju mer ansvarsfull och känner väl att man har mer att leva upp till eftersom gästen 

förväntar sig en sak, då vill man ju såklart inte göra gästen besviken. Jag skulle väl känna 

personligen att jag blir mer seriös och allvarlig när jag lagar mat på den här nivån, vilket kan 

upplevas negativt bland mina kollegor så jag blir mer som en chef än en kollega för dem, 

men jag känner ändå att det är viktigt att man kan skilja på privatliv och branschen. 

 

Fråga 9 

Vilka attribut eller egenskaper anser du är viktigast för uppnå en stjärnstatus i guide 

Michelin?  

 

Jag skulle säga noggrannhet är nog en av de viktigaste, allt man gör måste vara perfekt. Man 

måste vara noggrann i sitt genomförande och planering för att allt ska kunna gå som 

planerat. 
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Transkibering 3: Z 

Fråga 1:  

Vad anser du är den största skillnaden som har hänt på den här restaurangen efter ni har fått 

en stjärna i guide michelin? 

 

Folk har blivit lite mer ‘’rädda’’ om det är rätt sätt att uttrycka det, dem älskar ju det dem 

gör och är säkra på hur dem ska göra det, men det blit ju lite ångestladdat när allting ska 

vara perfekt tillagat och ha en specifik färg, så man är ju alltid rädd ifall något går fel. Jag 

skulle säga att den största skillnaden är vad folk vågar och inte vågar göra. För personalen 

vill ju alltid leverera det dem lovar. 

 

Fråga 2: 

Om ni ser på er restaurang på hur utvecklingsprossesen har sett ut från den dagen ni strävade 

efter en stjärna i guide michelin/ ni inte hade en stjärna i guide michelin till hur er 

utvecklingsprosses ser ut idag? Vad är den största skillnaden/ är det någon skillnad? 

 

Organiseringen, planeringen och genomförandet skulle jag säga har ändrats. Stjärnan 

medför ju att ska kunna leverera bra till gästen. Allt blir mer noggrant, man planerar mer 

och planerar inför olika scenarion som kan tänkas uppkomma. 

 

Fråga 3:  

Hur utvecklar ni nya rätter?  

 

Vi har ett testkök där alla nya rätter testas och utvecklas. Testköket består av två fast 

anställda på restaurangen som skiftar sina arbetspass mellan restaurang och testkök. 

 

Fråga 4: 

Ungefär hur många timmar jobbar en vanlig anställd (t.e.x en kock) på restaurangen? Är det 

någon skillnad på timmarna man jobbar nu mot när ni inte hade en stjärna? 

 

Såklart det är skillnad, jag började jobba här när det redan fanns en stjärna men om jag ska 

jämföra från tidigare erfarenhet så jobbade jag 6 dagar i veckan från kanske 12 till stängning 

eller från 8 till 17, till och med hela dagar ibland från 8 till stängning vilket var tufft, nu när 
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jag jobbar på en restaurang med en stjärna så är det mer organiserat. man följer regler mer 

och jobbar 5 dagar i veckan, halvdagar, antingen prepp eller service vilket är väldigt skönt, 

det känns som man har ett privatliv utanför köket då också. 

 

Fråga 5: 

Känner ni någon stress av att ha en stjärna? 

 

Jo men det gör jag och säkert dem andra också, man har ju mera att leva upp till, stjärnan 

kommer inte bara med berömmelse och mer gäster utan ger också en hel del stress och 

prestationsångest inför många servicetillfällen. 

  

Fråga 6: 

Vilken nivå på service och mat är det ni siktar på? 

 

Hög nivå, vi vill att gästen ska trivas och att maten ska spegla vårt koncept väldigt tydligt. 

 

Fråga 7: 

Ser du något allmänt negativt eller positivt kring guide michelin? 

 

Det positiva är att guide michelin hjälper till restauranger att synas och gör att de omtalas 

mer än om dem inte skulle vara med i guide michelin, Negativiteten är väl all stress och 

ångest som finns omkring som vi förväntas leva upp till, vi kockar har inte råd eller 

förväntas inte att göra misstag när vi har en stjärna men misstag händer och när det händer 

blir oftast gästen besviken. 

 

Fråga 8: 

Känner du att man ändrar sig i sin yrkesroll som kock/ ledare när man lagar mat på den här 

nivån?  

 

Man blir mer fokuserad på arbetet och vill att det ska genomföras ordentligt och noggrant. 

Man ändrar sin personlighet har jag märkt där man blir som en annan person som man 

egentligen inte är. Man kan höja rösten till och från utan att mena något egentligen. 

 

Fråga 9 
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Vilka attribut eller egenskaper anser du är viktigast för uppnå en stjärnstatus i guide 

Michelin?  

 

Jag skulle säga passion, passionen krävs för att kunna ge gästen den perfekta upplevelsen 

och för att kocken ska fortsätta tycka yrket är roligt. 
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Transkibering 4: O 

Fråga 1:  

Vad anser du är den största skillnaden som har hänt på den här restaurangen efter ni har fått 

en stjärna i guide michelin?  

 

Jag skulle säga det är ökad uppmärksamhet, när vi kom med i michelin så vart det mer 

populärt kändes det, mera personer försökte boka bord, större sällskap kontaktade oss mer 

och mer. Det är kul med den uppmärksamheten. 

 

Fråga 2: 

Om ni ser på er restaurang på hur utvecklingsprocessen har sett ut från den dagen ni 

strävade efter en stjärna i guide michelin/ ni inte hade en stjärna i guide michelin till hur er 

utvecklingsprocess ser ut idag? Vad är den största skillnaden/ är det någon skillnad? 

 

Det skulle jag nog säga är personalen, vi ser mer varandra som en familj än kollegor på 

grund av att vi spenderar så lång tid med varandra, jag tror på att glad personal bidrar till en 

mycket bättre arbetsplats då det är dem som utgör den. 

 

Följdfråga 2: Hur tror du att personalen har bidragit till utvecklingsprocessen? 

 

Jo jag tror att i och med att personalen är glad så vill dem mer, dem blir mer engagerade i 

verksamheten, hoppas jag och vill hjälpa till att driva restaurangen framåt, jag tror att 

personalen ser positivt till att börja jobba då dem känner att det är bra stämning samt att dem 

får vara mycket delaktiga i verksamheten. 

 

Fråga 3:  

Hur utvecklar ni nya rätter?  

 

Vi utvecklar så att högsta kock formar en så kallad bas för rätten, vi utgår oftast från 

proteinet. Sedan tar köksmästaren fram tillbehör, sås osv. När detta är framtaget så kollar 

högsta kock av med resterande anställda om vad deras synpunkt är på utformningen av 

rätten och då får man inflika ifall man har några synpunkter på det. 
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Fråga 4: 

Ungefär hur många timmar jobbar en vanlig anställd (t.e.x en kock) på restaurangen? Är det 

någon skillnad på timmarna man jobbar nu mot när ni inte hade en stjärna? 

 

Inte så mycket skulle jag säga, betydligt mindre än om du skulle jobba på ala carte 6 dagar i 

veckan, men vi har öppet 5 dagar i veckan och försöker så gott vi kan dela upp i olika pass 

där vi har ett prepp team och ett serviceteam som sedan roterar varje vecka eller beroende på 

hur dem gör upp sinsemellan, jag vill även kunna göra så personalen kan byta tider med 

varandra om dem så önskar, då känner dom nog en mer frihet när det kommer till att jobba, 

det blir lite som att dem får forma sitt eget schema med vissa tider.  

 

Fråga 5: 

Känner ni någon stress av att ha en stjärna? 

 

Nej inte direkt, vi jobbar på som vi alltid har gjort och det verkar fungera, ingen idé att 

stressa upp sig om det, jag anser att stress bara leder till negativa saker, speciellt i denna 

bransch där stress är en stor del i yrket. Man ska tycka det är kul att jobba så man inte 

behöver känna en stress av att komma till jobbet. Men visst det är ju så att vi måste hålla en 

viss standard för att behålla stjärnan eller få en till men det är alla medvetna om, sen är det 

nog mycket upp till individen själv vad hen tycker. 

 

Fråga 6: 

Vilken nivå på service och mat är det ni siktar på? 

 

Närodlat och bra kvalité 

 

Följdfråga 6: Varför just dem sakerna? 

 

Jo för att närodlat ser jag bara fördelar med, det börjar komma mer i tiden att ha närodlat 

och att ha bra grönsaker då vegetariskt börjar bli mer modernt och olika dieter, så vi får 

forma oss efter tiden. Kvalitén kommer lite hand i hand med närodlat tycker jag personligen 

då närodlade grönsaker oftast håller en bra kvalitet beroende på var det kommer ifrån. 

 

Fråga 7: 
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Ser du något allmänt negativt eller positivt kring guide michelin? 

 

All stress kring guide michelin är negativt, man jobbar inte med stjärnorna utan mot, det blir 

en stor stress kring vad man vill åstadkomma och vad man kan åstadkomma vilket innebär 

att man kanske pressar sig själv så mycket att man till slut mår dåligt av det. Positivt skulle 

jag väl se från perspektiv från en gäst då en gäst kan använda sig av guide michelin för att 

hitta bra restauranger. 

 

Följdfråga: Vad tycker du om guide michelin? 

 

Ärligt talat så har jag en hatkärlek till det, mest för att den stress som finns runt om men jag 

känner lite utan den stjärna vi har så skulle vi inte alls vara lika populära som vi är nu men 

guide michelin är något som ger men också tar och detta ser vi tydligt i branschen. 

 

Fråga 8: 

Känner du att man ändrar sig i sin yrkesroll som kock/ ledare när man lagar mat på den här 

nivån?  

 

Det tycker jag, man blir mer medveten och kritisk gällande råvaror och försöker alltid att 

möta gästens behov. Har man en dålig dag så är det viktigt att man lämnar den dåliga dagen 

hemma och är glad på jobbet eftersom det är ett serviceyrke. Jag skulle säga att man blir mer 

som ett kugghjul i en maskin än ett hjul på en vagn. 

 

Följdfråga 8: Vad menar du med det? 

 

Jo att i en maskin krävs det flera saker för att det ska fungera och på en vagn krävs det 4 hjul 

för att det ska rulla. När det kommer till en michelinrestaurang anser jag att man är mer 

beroende av varandra både i genomförande, förberedelser och kommunikation. 

 

Fråga 9 

Vilka attribut eller egenskaper anser du är viktigast för uppnå en stjärnstatus i guide 

Michelin? 

 

Jag skulle säga att det är kreativitet och ett öppet sinne. 
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Följdfråga 9: Varför? 

 

Yrket kräver att man är kreativ men jag känner att när man tillagar mat på michelin nivå så 

kräver yrket att man ska vara ännu mera kreativ mestadels för att gästen förväntar sig något 

extra när du har den där stjärnan. Ett öppet sinne krävs också för att allas åsikter oavsett 

position på restaurangen betyder något på grund av det jag sa tidigare med kugghjul och 

maskiner, alla delar behöver fungera och må bra för att kunna leverera det bästa till gästen. 
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Bilaga 5 

 

 
 

 

 

 


