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Sammanfattning 

Inledning: Glass är ett populärt livsmedel och har sedan länge intagit en central roll i 

dessertmenyer på restauranger världen över. Varför i stort sett alla dessertmenyer innehåller 

någon form av glass är dock outforskat. Tillverkning, uppläggning och servering av glass på 

restaurang ställer särskilda krav hos kockar på grund av att den ska serveras iskall och är 

temperaturkänslig. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka glassens roll i dessert på restaurang samt 

undersöka vilka kritiska moment som finns vid tillverkning, menyplanering och presentation 

av desserter med glass på restaurang med fokus på gräddglass och sorbet. 

Metod och Material: En kvalitativ intervjustudie har genomförts med fyra olika respondenter 

som arbetar som kökschefer på olika restauranger. Ett strategiskt urval har utförts på 

kökschefer som jobbar på restauranger med minst god klass i restaurangguiden White Guide. 

Resultat: Alla respondenter använder sig av Pacojet vid tillverkning av glass. De menar alla 

att gräddglass och sorbet ska upplevas krämig och len. Respondenterna menar att helheten, 

bestående av smak, olika texturer och presentationen är viktig vid skapandet av en dessert 

med glass. 

Slutsats: Vid skapandet av en dessert med glass på restaurang bör glass ses som en del av 

helheten, där presentation, smak och olika texturer är viktiga beståndsdelar. Glassen bidrar 

med temperaturskillnad och krämighet, vilket uppnås genom att upprätthålla små iskristaller i 

glassen. Sorbet skiljer sig från gräddglass genom att ha högre syra och fräschör samt starkare 

smaksättning, vilket gör att den har ett mindre behov av att kompletteras med andra 

komponenter i desserten. Att ha olika desserter med sorbet respektive gräddglass är 

fördelaktigt för att kunna tillgodose gäster med allergier och behov av specialkost. Den 

tekniska utvecklingen på glassmaskiner har minimerat kritiska moment vid förberedelse, 

tillverkning och förvaring av glass på framförallt mindre restauranger.  

 

Nyckelord: Menyplanering, presentation, smak, textur, sorbet, gräddglass, Pacojet 
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1. Inledning 
Glass är ett populärt livsmedel och har sedan länge intagit en central roll i dessertmenyer på 

restauranger världen över. Desserter är en viktig del av hela måltidsupplevelsen eftersom den 

ger det sista intrycket av hela måltiden. Varför i stort sett alla dessertmenyer innehåller någon 

form av glass är relativt outforskat. Denna uppsats har därför som syfte att undersöka glassens 

roll i dessert på restaurang samt genom en kvalitativ intervjustudie undersöka vilka kritiska 

moment som finns vid skapandet av en dessert med glass på restaurang. Fokus har lagts på 

gräddglass och sorbet, för att se om det finns skillnader mellan dessa vid menyplanering, 

tillverkning och presentation. Glass på restaurang ställer även särskilda krav hos kockarna på 

grund av att den ska serveras iskall och är temperaturkänslig.  

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Inom Måltidskunskap och värdskap är det vanligt att använda sig av the Five Aspect Meal 

model för att skapa förståelse för helheten i en måltidsupplevelse. Modellen består av de fem 

aspekterna rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen (Gustafsson, Öström, 

Johansson & Mossberg, 2006). Att uppnå en god atmosfär för gästen baseras på rummet, 

mötet och produkten, för vilka styrsystemet fungerar som ett kontroll- och logistiskt verktyg 

(Gustafsson et. al., 2006). Detta arbete kommer att fokusera på produkten, som i detta fall är 

glass i dessert på restaurang. Vilka kritiska moment som finns vid menyplanering, tillverkning 

och presentation av glass på restaurang kommer också att undersökas, vilket kopplar in 

aspekten styrsystemet, som Gustafsson et. al. (2006) menar innefattar logistiken i köket. 

Dessert är en viktig del av måltiden och att med menyplanering, tillverkning och presentation 

skapa en dessert med glass krävs det kunskaper om råvaror, hantverk, ekonomi och ett sinne 

för estetiskt uttryck. Dessa kunskaper är kopplade till de tre kunskapsformerna vetenskap, 

hantverk och estetik som ligger till grund för ämnet Måltidskunskap och värdskap. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Glass 
Det finns flera olika typer av glass som varierar i ingredienser och tillverkningsmetoder 

(McGee, 2004), men det som all glass har gemensamt är att de är söta, smaksatta, innehåller 

iskristaller och äts i fruset tillstånd (Clarke, 2004). Några exempel på frusna desserter som går 

under namnet glass är gräddglass, sorbet, gelato, sherbet och frozen yoghurt (Ibid.). 

 

3.1.1 Glassens ursprung  
Det finns många historier och myter om var och när glassen har sitt ursprung. Det sägs bland 

annat att någon fick en idé att äta smaksatt snö (Migoya, 2008). En teori är att mongoliska 

ryttare förvarade mjölk i djurtarmar som frös till is under sina resor och en annan att 

mongolerna spred glassen via Kina, och att det var Marco Polo som sedan tog med sig den till 

Italien år 1296 (Clarke, 2004). En annan teori är att arabiska handelsmän i Kina förde med sig 

kunskapen vidare till Europa (Migoya, 2008). Vad som dock är känt är att kunskapen om att 

salt sänker fryspunkten, vilket kan ha möjliggjort glasstillverkning, fanns i Arabvärlden på 

1200-talet och att den kunskapen fördes vidare till Italien (McGee, 2004). Den första glassen 

gjord på frukt och is finns beskrivet från 1600-talet i Italien (Ibid.). De första skrivna recepten 

på fruset vatten och frusen mjölk kom från Frankrike och Neapel under 1680- och 1690-talet 

(Ibid.). 

 

3.1.2 Glassens beståndsdelar och kemi 
Det är tre beståndsdelar som gör det möjligt att tillverka glass, där den första består av 

iskristaller av vatten, som skapar den fasta strukturen (McGee, 2004). En annan beståndsdel 

är den koncentrerade vätskan, vilken Marshall, Goff & Hartel (2003) beskriver som en 

emulsion, som blir kvar när iskristallerna bildas. På grund av det upplösta sockret blir cirka en 

femtedel av vätskan inte fryst (McGee, 2004). Denna tjocka vätska, som består av ungefär 

lika delar vatten, mjölkfett, mjölkprotein och socker, skapar som ett hölje runt iskristallerna 

och gör att de håller ihop (Ibid.). Den tredje beståndsdelen är luftbubblor. När glassen under 

infrysning rörs om, binds luft och bildar ett skum som består av små luftbubblor spridda i 

emulsionen med stöd av fettdroppar (Marshall et. al., 2003). Denna process kallas overrun 
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och beskriver volymökningen i procent (Clarke, 2004). I en riktigt fluffig glass kan det vara 

upptill hälften glassmet och hälften luft (McGee, 2004).  

 

Sorbet och granité innehåller inte någon form av mjölkprodukter, utan istället fryses puréer 

eller juicer, oftast tillsammans med socker, och skapar en halvfast massa (McGee, 2004). 

Denna massa kan variera i konsistens, allt från isig till len, beroende på proportionerna av 

ingredienserna och hur den blir fryst (Ibid.). Sherbet tillverkas på samma sätt som sorbet men 

med undantag att cirka 3-5 viktprocent av någon mjölkprodukt tillsätts (Ibid.).  

 

3.1.3 Glasstillverkning och utrustning på restaurang 
En kritisk del för att lyckas med glass att ha tillgång till rätt maskiner och utrustning (Migoya, 

2008). Stabiliseringsmedel och emulgeringsmedel har gett möjligheten till ökad hållbarhet 

och kontroll av textur på glassen (Migoya, 2008). De vanligaste maskinerna för att tillverka 

glass är glassmaskin, så kallad batch freezer, och Pacojet. Glassmaskiner fungerar genom att 

glassbasen rörs om för att binda in luft, samtidigt som den blir fryst genom kontakt av de 

kylda väggarna i maskinen och iskristaller bildas (Migoya, 2008). Pacojet är en maskin som 

används för att bland annat tillverka glass och sorbet (Pacojet, u.å.). Maskinen består av ett 

roterande knivblad som hyvlar den frusna glassbasen genom att röra sig nedåt i bägaren och 

sedan upp igen (Migoya, 2008). Genom att använda sig av en Pacojet kan man tillverka glass 

med väldigt små iskristaller (Ivanovic, Mikinac & Perman, 2011), vilket enligt Migoya (2008) 

ger en glass som är lätt att hantera och har len konsistens. Pacojet lämpar sig bättre på något 

mindre restauranger på grund den begränsade kvantiteten som kan göras åt gången (Migoya, 

2008). Det är även viktigt att ha tillgång till bra frysar eftersom att glass bör förvaras så kallt 

som möjligt, helst -18 grader eller kallare, för att behålla sin konsistens (McGee, 2004). 

 

3.1.4 Glassens sensoriska egenskaper 
Den sensoriska kvaliteten hos en produkt är upplevelsen av hur den ser ut, luktar, smakar och 

känns (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Högkvalitativ glass ska 

upplevas krämig, len och fast med ett visst tuggmotstånd (McGee, 2004) samt ha en jämn 

munkänsla (Migoya, 2008). Många, och små, iskristaller ger en lenare munkänsla som är 

önskvärd för en ökad kundnöjdhet (Drewett & Hartell, 2007). Glass serveras oftast iskall och 

den kalla temperaturen är enligt Eccles, Du-Plessis, Dommels & Wilkinson (2013) en viktig 

del av njutningen kopplat till den här typen av produkter. På grund av att tungan upplever 
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smaker olika vid olika temperaturer bör glassen värmas upp från förvaringstemperatur (-18 °C 

eller kallare) till runt -12 °C om det fortfarande ska finnas ett visst tuggmotstånd (McGee, 

2004). Mjukglass, där hälften av vattnet är i vätskeform, serveras vanligtvis runt -6 °C (Ibid.). 

 

3.1.5 Glass i dessert 
Ordet dessert kommer från franskans desservir vilket betyder ”att ta bort det som redan blivit 

serverat” och är vanligtvis den rätt som serveras efter huvudrätten (Migoya, 2012). Desserter 

är en viktig del av hela måltidsupplevelsen eftersom den ger det sista intrycket av hela 

måltiden (McVety, Ware & Lévasque Ware, 2009). Enligt Migoya (2012) ses sällan en 

dessertmeny utan någon form av frusen komponent, så som gräddglass eller sorbet. 

Populariteten med en frusen dessert beror på att den kan bidra med en svalkande upplevelse 

efter en annars tung och fyllig måltid (Migoya, 2012). Vanliga smaksättningar på glassar som 

serveras i desserter är vanilj, choklad och olika typer av frukt och bär (Migoya, 2008). 

Komponenter som ofta finns i desserter, utöver glass, är olika typer av bakverk, maräng, frukt 

och bär, choklad, mousser, krämer och såser (Migoya, 2012).  

 

3.2 Smak 
Det vi kallar för smak är egentligen en kombination av både aromer och grundsmaker 

(Gustafsson et. al. 2014). Smak- och doftsensationer upplevs genom att smak- och 

doftmolekyler binds till de receptorer i munnen och näsan som är specifikt anpassade för olika 

stimuli (Ibid.). De fem grundsmakerna består av sött, surt, salt, bittert och umami, vilka har en 

biologisk roll för hur människan kan avgöra om mat är lämplig och ofarlig att äta (Ginane, 

Baumont, Favreau-Peigne, 2011). I glass och desserter är sötma och syra de mest 

framträdande grundsmakerna (Migoya, 2008; Migoya, 2012). 

 

3.3 Textur och konsistens 
Textur är en sensorisk egenskap hos mat som uppfattas av människans sinnen (Pascua, Koc & 

Foegeding, 2013). Exempel på sådana egenskaper är enligt Gregoire (2010) krispigt, mjukt 

och lent medan det även kan innefatta olika konsistenser i form av olika grader av fasthet, 

densitet och viskositet. Till skillnad från smak och arom, där perceptionen baseras på 

specifika molekylära strukturer, är textur en kognitiv egenskap som bygger på hur våra sinnen 

interagerar med maten med hjälp av synen, känseln och tuggandet (Pascua et. al. 2013). Ett 
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annat ord för dessa egenskaper är munkänsla, som är den upplevda konsistensen i munnen när 

vi äter något (Gustafsson et. al. 2014). 

 

3.4 Presentation 
Presentationen och utseendet på maträtten är också viktigt eftersom det är gästens första möte 

med maträtten (Johansson, 2004). En studie av Zellner, Loss, Zearfoss & Remolina (2014) 

visar att gillandet av den faktiska maten kan påverkas positivt om maten presenteras på ett 

mer attraktivt sätt, jämfört med mat som presenterades på ett visuellt mindre attraktivt sätt. 

Även gästens visuella uppfattning om kulinarisk kreativitet påverkas av de olika 

komponenternas placering på tallriken, dess färg och konstnärliga aspekter samt av gästens 

uppfattning om kockens skicklighet och tekniker (Roque, Guastavino, Lafraire & Fernandez, 

2018). Att forma glassen likt ett ägg, även kallat quenelle, är en vedertagen metod för 

presentation av bland annat glass och kan visa på kockens skicklighet och hantverkskunnande 

(Migoya, 2008). 

 
3.5 Menyplanering 
Menyplanering är en viktig del av att skapa ett lyckat restaurangkoncept (McVety et. al., 

2009). Menyn har enligt Ozdemir och Caliskan (2014) en central roll inom restauranger 

eftersom den tydligt visar vad som produceras, vilken typ av utrustning och ingredienser samt 

kvalifikationer av personalen som behövs. Likaså används menyn som kommunikation och 

säljverktyg mot gäst och restaurangen kan på så sätt även förmedla sin stil och inriktning 

(Ozdemir et al., 2014). Menyn kan således användas som ett verktyg för att uppnå målen med 

verksamheten som enligt Kivela (1994) består av de tre övergripande faktorerna: ekonomiska-

, marknadsrelaterade- samt kvalitets- och produktsmål. Dessa tre påverkas av varandra och 

bör vara förankrade av ledning och personal för att lyckas med målen. McVety et. al. (2009) 

menar att medvetenhet om menytrender och nutrition krävs för att lyckas med sin 

menyplanering, medan Ozdemir et al. (2014) även nämner menydesign och ständig utveckling 

av menyn som viktiga faktorer. Menyn kan med fördel visa var råvarorna, främst om de är 

lokala, kommer ifrån samt framhäva om de är hälsosamma (McVety et. al., 2009). Att följa 

vilka råvaror som är i säsong är enligt Lane (2014) vanligt förekommande bland kockar och 

kan på så sätt inte ses som någon större strategisk fördel, på grund av att det till viss del är en 

nödvändighet. Att arbeta med lokala råvaror och att plocka egna örter och grönsaker kan dock 
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vara ett sätt att särskilja sig från andra restauranger och på så sätt skapa konkurrenskraft 

(Lane, 2014). 

 

Variation av matlagningsmetoder samt kontraster i konsistens och temperatur är av stor 

betydelse för måltidsupplevelsen (Johansson, 2004). För detta krävs det enligt Johansson 

(2004) goda kunskaper inom livsmedelskunskap och i matlagningshantverk. Vid planering av 

desserter bör smaken vara det primära, samtidigt som den visuella presentationen också bör 

vara i fokus (Migoya, 2008). Desserter är ofta billiga att producera och bör placeras på 

menyn, eller i form av menypaket, så att försäljningen av dessa maximeras (McVety et. al. 

2009). En bra dessert bör enligt Migoya (2008) ha en bra balans av smak, textur, temperatur, 

färg och komposition. Johansson (2004) understryker att en kocks huvuduppgift i köket är att 

planera måltider och maträtter och på så sätt skapa en variation av råvaror samt balans i smak 

och doft. 

 

 

4. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka glassens roll i dessert på restaurang samt undersöka 

vilka kritiska moment som finns vid tillverkning, menyplanering och presentation av desserter 

med glass på restaurang med fokus på gräddglass och sorbet. 

 

 

5. Metod och material 

5.1 Metodval 
Arbetet baseras på kvalitativ metodik, vilket enligt Bryman (2018) innebär att vikten har lagts 

vid ett tolkande synsätt och hur individer uppfattar sin verklighet. Utgångspunkten har varit 

de huvudsakliga stegen i en kvalitativ undersökning, som består av generella frågeställningar, 

val av relevanta platser och undersökningar samt insamling av data. Därefter kommer stegen 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete samt rapport om resultat och slutsatser 

(Bryman, 2018).  
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5.1.1 Intervjustudie  
Intervjustudie valdes som insamlingsmetod av information. Intervjustudie lämpar sig väl för 

kvalitativ forskning, vilket ger forskaren fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2018). 

Intervjufrågorna utformades för att följa forskningssyftet och efter en genomgång av den 

teoretiska bakgrunden. Intervjuerna följde ett frågeschema (se bilaga 1) och var 

semistrukturella. Semistrukturella intervjuer ger en större frihet och utrymme för 

respondenten att besvara frågorna på sitt eget sätt (Bryman, 2018). Vikt har lagts vid att hålla 

frågorna öppna, vilket enligt Bryman (2018) är viktigt vid kvalitativ forskning samt för att 

undvika ledande frågor. Intervjufrågorna var standardiserade, vilket enligt Patel & Davidson 

(2011) betyder att de ställdes i samma ordning under de olika intervjuerna. Dock gavs det 

utrymme att komma med följdfrågor eller gå tillbaka till frågor för att se till att alla 

intervjuerna blir så lika som möjligt när det kommer till längd och djup i frågan. Det 

viktigaste är inte att ställa frågor, utan det är att få den respondenten att berätta, vilket på så 

sätt kan leda till att korta följdfrågor kan få längre svar än ursprungsfrågan i sig (Kaijser & 

Öhlander, 2011). Med denna metod krävs det att vara uppmärksam och följsam i svaren för att 

upptäcka mönster samt hålla sig till sina teman och forskningsmål (Bryman, 2018). 

 
5.1.2 Urval 
Respondenterna till intervjustudien har till största del valts ut enligt ett målinriktat urval, 

vilket Bryman (2018) beskriver som en urvalsmetod som går ut på att strategiskt välja ut 

respondenter så att de är relevanta för forskningsfrågan. Respondenterna har valts ut genom 

att de alla är kökschefer och arbetar på en restaurang som omnämns i restaurangguiden White 

Guide under klassificeringen god klass eller högre, vilket omfattar 420 stycken restauranger i 

Sverige (White guide, 2018). I White Guide bedöms nivån, inriktningen, och kvaliteten på 

mat, dryck, service samt miljö och stämning. Dessa urvalskriterier valdes för att säkerställa att 

respondenterna med större sannolikhet kan svara mer omfattande på frågorna. Genom att 

arbeta som kökschef har respondenterna ofta större erfarenhet än sina medarbetare samt deltar 

i arbetet kring menyplaneringen. Att respondenternas restauranger omnämns i White Guide 

ökar sannolikheten att de först och främst tillverkar sin egen glass, att de i större omfattning 

arbetar med aktiv menyplanering samt lägger större vikt vid presentationen på tallriken. En 

viss grad av bekvämlighetsurval har även funnits, då författarnas geografiska läge har legat 

till grund för vilka respondenter och restauranger som valts ut. För beskrivning av 

respondenter, se tabell 1. 
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Tabell 1. Beskrivning av respondenter 

Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D 

Arbetar som 

kökschef på en 

restaurang med 24 

sittplatser beläget i 

ett hotell i en större 

stad i Mellansverige. 

Arbetar som 

kökschef på en 

restaurang med 100 

sittplatser i en 

mindre ort i 

Mellansverige. 

Arbetar som 

köksmästare på en 

restaurang med 50 

sittplatser i en 

mindre stad i 

Mellansverige. 

Arbetar som 

kökschef på ett 

hotell med två olika 

restauranger där vårt 

fokus har lagts på 

den ena med 75 

sittplatser. Hotellet 

är beläget i en större 

stad i Mellansverige. 

 

5.1.3 Genomförande av intervju 
Alla intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats mellan den 10 och 21 

maj 2019. En av intervjuerna genomfördes på kontoret på respondentens arbetsplats. Två 

intervjuer genomfördes i respektive respondenters matsalar. Den sista intervjun genomfördes i 

lobbyn på respondentens arbetsplats. Respondenterna blev tilldelade informationsbladet innan 

intervjun började samt informerade om att intervjun kom att spelas in. Därefter gavs en 

förklaring om att termen glass i frågorna innefattar alla typer av glass men att vi i vissa frågor 

särskiljer på gräddglass och sorbet. Samtliga intervjuer genomfördes enligt ett utskrivet 

frågeschema och spelades in med en mobiltelefon av märket av märket Huawei, modell P20 

Pro. Om respondenterna inte svarade tillräckligt omfattande på frågorna användes följdfrågor 

för att få ett så bra intervjumaterial som möjligt. De fyra intervjuerna var mellan 13 och 28 

minuter långa.  

 

5.1.4 Etiska beaktanden 
Det finns fyra etiska principer att följa vid forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2018). Dessa bör 

beaktas för att skydda de personer som är direkt inblandade i forskningen (Ibid.). För att följa 

informationskravet har respondenterna blivit tilldelade ett informationsblad (se bilaga 2) där 

det framgår vad som är studiens syfte samt att respondenterna enligt samtyckeskravet ställer 

upp frivilligt och när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Respondenterna kommer 
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enligt konfidentialitetskravet att hållas anonyma med hjälp av fingerade namn på både 

respondenterna och restaurangerna och på så sätt undvika risk för identifiering. 

Nyttjandekravet har följts på så sätt att den insamlade materialet endast kommer att användas 

för studiens syfte.  

 

Studien har dessutom tagit hänsyn till dataskyddsförordningen. ”Dataskyddsförordningen 

(GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras 

rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. Den har till syfte 

att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter” (Datainspektionen, 

u.å.). 

 

5.2 Material 

5.2.1 Litteratur- och databassökning 
Databassökningar har utförts vid flera olika tillfällen och på olika databaser för att samla in 

material till den teoretiska bakgrunden och på så sätt skapa förståelse om vad som redan är 

skrivet inom området. Litteratursökningar har även utförts på Örebro universitets bibliotek i 

Grythyttan för att hitta relevant litteratur inom området.  

 

5.2.2 Dataanalys 
Efter att intervjuerna genomfördes transkriberades samtliga intervjuer genom att lyssna och 

skriva ner det som sades. Därefter utfördes en tematisk analys, som enligt Graneheim & 

Lundman (2004) kan användas för att upptäcka mönster i intervjuer. Tematisk analys är ett av 

de vanligaste angreppssätten vid kvalitativ forskning (Bryman, 2018). Tematisk analys går ut 

på att plocka ut meningsbärande enheter ur intervjuerna (Graneheim & Lundman (2004). 

Därefter kondenseras, kodas och kategoriseras dessa och placeras under olika teman (Ibid.). 

De teman som framkommit i den tematiska analysen har sedan legat till grund för rubrikerna 

och presentationen av resultatet i studien.  
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6. Resultat  

6.1 Glass i dessert  

Samtliga respondenter beskriver att någon form av glass finns med i deras dessertmeny för 

tillfället. På frågan om hur ofta det sker att de inte har någon form av glass med på 

dessertmenyn svarar samtliga att det sker väldigt sällan och att glass oftast finns med i någon 

form. Respondent A menar att det oftast är en del av desserten på grund av att det bidrar med 

ett fräscht och svalkande avslut ”[...] efter en lång rad med rätter som är ganska mäktiga. Till 

och med glass känns ju fräscht, även fast det bara är grädde och mjölk i”. Respondent B tar 

upp att gästerna förväntar sig att det ska finnas någon form av glass på menyn och anser att 

den förväntan känns lite omodern. Samtidigt menar respondent B att det finns fördelar med att 

ha glass i en dessert eftersom att man genom den kan bygga in mycket smak. Gästens 

förväntningar om glass på dessertmenyn är även något som respondent C tar upp, då han 

menar att glass uppskattas väldigt mycket och tror att det kan bero på att folk inte tillverkar 

sin egen glass hemma vilket bidrar med en exklusiv känsla. Respondent C nämner att 

anledningen till att det är så vanligt med glass i dessertmenyer på restaurang är att den 

tekniska utvecklingen har gjort det lättare att tillverka glass på restaurang och att det därför 

medvetet väljs ut av kockar som en lämplig komponent i en dessert. Respondent C tror även 

att detta kan bero på grundläggande faktorer från vår uppväxt, där vi sedan tidig ålder blivit 

lärda att gilla och uppskatta glass. Respondent D tror att det har att göra med prestige hos 

kockar att ha med glass på grund av att det är ett svårighetsmoment som visar på 

hantverksskicklighet. Respondent D nämner även att barn uppskattar glass och att det därför 

är fördelaktigt att ha glass på menyn.  

 

Respondent C säger att: ”Hela tiden är det kombinationen och sammansättningen som är det 

viktigaste”. De tre andra respondenter anser också att glassen i sig inte är det viktigaste i en 

dessert. De menar istället att helheten är det viktigaste och att desserten kompletteras av andra 

komponenter. Respondent A nämner att desserter med enbart två komponenter kan 

förekomma på deras festvåning men för att en dessert ska hamna på deras vanliga 

restaurangmeny krävs det fler komponenter och att den ska uppfattas som mer intressant för 

gästen. Respondent D beskriver glass i sig som ett komplement och menar att texturen, och att 

den är kall och krämig, gör desserten mer komplett. Respondent C menar att glassen ska vara 
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god i sig men att den aldrig är den viktigaste delen i dessert och att fokus istället läggs på 

andra råvaror så som bär och frukt. Detta anser respondent B främst gäller gräddglass, där 

sorbet istället kan serveras som en pre-dessert och då serveras utan andra komponenter med 

syfte att rensa smaklökarna. Detta är något även respondent D nämner och menar att det beror 

på att sorbet är mer komplett på grund av en mer distinkt smak än gräddglass. Respondent A 

anser att en dessert med sorbet kan skilja sig från en dessert med gräddglass genom att den 

överlag ska ha lättare smaker och upplevas fräschare. Anledningen att både gräddglass och 

sorbet finns med i dessertmenyn, vilket det gjorde på samtliga respondenters menyer för 

tillfället, är enligt respondent A och D delvis för att kunna tillgodose specialkoster och 

allergier.  

 

6.2 Menyplanering 

Respondent A beskriver att arbetet med menyplaneringen börjar lång tid innan rätterna 

hamnar på menyn. Samtliga respondenter nämner hur valet av råvaror ofta baseras på vad som 

är i säsong för tillfället. Respondent A och B beskriver hur de byter meny fyra respektive fyra 

till fem gånger per år och att det alltid ingår en provlagning av de rätter som till slut hamnar 

på menyn. På restaurangen där respondent B arbetar sker menybyten mer frekvent genom en 

veckoplanering där veckans meny bestäms beroende på vilka råvaror som finns tillgängliga 

och vilka rätter restaurangen vill byta ut från föregående vecka. Respondent B beskriver 

däremot att en maträtt inte kan bytas ut så ofta på grund av att många aspekter måste stämma i 

form av råvaror och provlagning tillsammans med viner. Tidsbrist är ett problem som 

respondent A tar upp angående provlagning av menyer och menar att mer tid till den hade 

varit önskvärt. Även respondent D tar upp vikten av att provlaga maträtter innan de hamnar på 

menyn. Respondent D nämner även vikten av att hitta rätt kombinationer och att en startpunkt 

ibland kan vara en viss smak som de sedan utgår ifrån. Både respondent A och D beskriver 

hur de ofta utgår från att maträtterna ska upplevas som spännande för gästerna, samtidigt som 

respondent D även nämner att en igenkänningsfaktor hos gästen kan vara viktig. 
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6.3 Utrustning och tillverkning av glass 

Samtliga respondenter använder sig av Pacojet vid tillverkning av glass. Respondent A, B och 

C menar att den största fördelen med Pacojet är att den är smidig att använda och underlättar 

vid förvaring. Respondent B och C menar att en annan fördel är att de kan ha nygjord glass 

hela kvällen. De menar också att det vid uppläggningstillfället är svårare att uppnå rätt 

temperatur på glass gjord i en klassisk glassmaskin. Respondent D tycker att den största 

fördelen med Pacojet är vid tillverkningen av sorbet, där smaken av färsk frukt och bär blir 

tydligare eftersom du inte behöver tillaga råvarorna innan. Respondent B ser inga nackdelar 

alls med Pacojet. Respondent A och C tycker att nackdelarna med Pacojet jämfört med en 

klassisk glassmaskin är att de är dyra samt att den ibland går sönder och då måste skickas iväg 

för lagning. Respondent A och D har löst detta problem genom att ha en extra maskin ifall en 

skulle gå sönder och att de således inte blir utan maskin medan den andra är på lagning. 

Respondent D anser att en klassisk glassmaskin ger en luftigare och krämigare gräddglass och 

funderar på att byta till en sådan maskin i framtiden. Respondent D ser dock fördelar med att 

ha Pacojet på mindre restauranger. 

 

Respondent B och C använder inte någon form av stabiliseringsmedel i sina glassar eftersom 

de anser att det inte behövs. Respondent A använder gelatin som stabiliseringsmedel men 

försöker att gå ifrån det så mycket som möjligt för att kunna tillgodose allergiker och gäster 

med krav på specialkost. Respondent D försöker också undvika gelatin av den anledningen 

men ser gelatin som en nödvändighet vid framförallt middagar med större sällskap och vid 

banketter. 

 

Respondent B, C och D anser att uppvärmningen av äggen är kritiska moment vid tillverkning 

av gräddglass. Att hitta rätt förhållande mellan vätska och sockerhalt är de kritiska moment 

som respondent A och D anser är viktigast vid tillverkning av sorbet. De kritiska momenten 

vid uppläggning och servering av glass på restaurang handlar enligt samtliga respondenter om 

glassens temperaturkänslighet, vilket enligt respondent A, C och D kan underlättas med hjälp 

av tidsplanering.   
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6.4 Smak  

Enligt respondent A kan hög syra i desserten göra att den upplevs fräsch och bidrar till ett bra 

avslut på en middag. Respondent B menar att glass som komponent i en dessert är ett sätt att 

få in mycket smak i en dessert. Respondent C jobbar generellt med hög syra i sina desserter 

och menar att många komponenter med sötma behöver brytas av med någon form av syra för 

att ge en smakmässig helhet i desserten. Enligt respondent B och C är det viktigt att få in 

smaker på olika sätt med utgångspunkt ur samma råvara, till exempel bär eller rabarber. 

Respondent A har ibland med salta glassar utan så mycket sötma i sina förrätter.  

 

Både respondent A och respondent C tycker att det är viktigt att en gräddglass smakar det som 

den utger sig för att smaka på menyn. Båda respondenterna tar upp vanilj som exempel och 

menar att den då ska ha hög smak av vanilj. Respondent A tycker dessutom att sötman i 

gräddglass är viktig och att den kan smaksättas för att göra den mer intressant. Vid planering 

av desserter med naturella gräddglassar menar samtliga respondenter att det då är viktigt att 

de andra smakerna och komponenterna blir framträdande. Respondent A nämner även att de 

ibland har desserter med gräddglass där de får in sälta och beska, vilket enligt respondenten 

gör desserten mer spännande. Respondent A, B och D tycker att sorbet bör ha högre syra och 

starkare smaksättning än gräddglass. Respondent D säger att: ”En sorbet för mig är mycket 

syrligare. Den har mer karaktär av bäret eller citrusfrukten man använder och att den är 

väldigt ren i sin smak och fräsch. Så att man har en bra balans mellan syran och sötman är 

superviktigt”. Även enligt respondent D ska sorbet ha mer karaktär av smaksättningen jämfört 

med gräddglass.  

 

6.5 Textur och konsistens  

Samtliga respondenter påpekar att det är viktigt att ha med olika typer av texturer och 

konsistenser i en dessert. Respondent A menar att något krispigt, till exempel maräng, är 

något de alltid har med i en dessert. Att ha något krispigt i en dessert tycker respondent B gör 

desserten mer intressant att äta. Respondent D tycker att en dessert bör ha något mjukt och 

något krispigt tillsammans med den krämiga glassen. Detta är något som respondent D 

framförallt tycker är viktigare när det gäller gräddglass, då sorbet klarar sig bättre på egen 

hand. 
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Alla respondenterna tycker att en gräddglass ska ha en relativt lös konsistens. Respondent A 

och B gör båda liknelser till en något fastare mjukglass. Krämighet och lenhet är egenskaper 

som respondent A, C och D tycker är särskilt viktiga i en gräddglass. Respondent D beskriver 

även att den ska smälta i munnen. På frågan om vilka egenskaper en sorbet ska ha sett till 

konsistens nämner samtliga respondenter att den inte får vara isig. Respondent A, C och D 

nämner även att den ska vara krämig och len. Respondent A och D menar att det är viktigt att 

hitta rätt förhållande mellan vätska och sockerhalt för att uppnå en bra konsistens. Sorbet är 

enligt respondent B svårare att lyckas med än gräddglass när det handlar om konsistens. 

 

6.6 Presentation 

Enligt respondent D kan dagens gastronomi skilja sig väldigt mycket när det kommer till 

presentationen på tallriken, där vissa jobbar mer artistiskt än andra. Detta är något som även 

respondent C nämner och beskriver sina upplägg som medvetet fula, där större fokus istället 

har lagts på smaken i desserterna. Dock arbetar de mycket med olika typer av porslin som 

samtliga är köpa på second hand. Respondent A beskriver ett ständigt sökande för att hitta 

nyskapande presentationer när det gäller komposition, färg och form men lägger samtidigt 

stor vikt vid att de ska vara relativt enkla att lägga upp på tallriken. Respondent B beskriver 

ett problem med att olika kockar i personalen är olika bra på att ”ägga”1 glass och väljer 

därför ofta att glassen inte ska vara i centrum genom att täcka den med andra komponenter. 

Respondent D tycker att presentationen på tallriken är viktig men att det samtidigt ska vara 

lätt att äta och att gästen i så många tuggor som möjligt ska få alla smaker och komponenter. 

Både respondent C och D anser att desserter är lätta att jobba med när det gäller färg, eftersom 

vanliga råvaror i desserter ofta är väldigt färgglada. Respondent D utgår från färgskalor i sitt 

planerande av kompositionen i desserter, framförallt när det gäller desserter med sorbet 

eftersom de oftast är mer färgglada än gräddglassar. Att sorbeter är mer färgglada är något 

respondent D menar inspirerar till mer eleganta uppläggningar jämfört med desserter med 

gräddglass. Andra komponenters form är något som respondent D även påverkar vilken form 

glassen ska ha.  

                                                
1 Köksterm, även kallat quenelle. Ett hantverksmoment där en formbar produkt formas likt ett 
ägg med hjälp av exempelvis en sked (Migoya, 2008). 
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7. Resultatdiskussion 
Samtliga respondenter beskriver att någon form av glass finns med i deras dessertmeny för 

tillfället. Dessertmenyer utan någon form av glass är något som Migoya (2012) menar är 

ovanligt. Anledningen till detta tycks bero på flera faktorer, där glassens temperatur och 

krämighet samt gästernas förväntningar på att glass ska finnas på menyn är faktorer som är 

betydande. Den kalla temperaturen på glass är också något som Eccles, Du-Plessis, Dommels 

& Wilkinson (2013) anser vara en viktig sensorisk egenskap kopplat till den här typen av 

produkter. Glassens svalkande effekt efter en annars tung och fyllig måltid är något Migoya 

(2012) anser vara en viktig faktor, vilket även är något som en av respondenterna tar upp. Att 

ha olika desserter med gräddglass respektive sorbet kan vara för att skapa variation bland 

desserterna, vilket Johansson (2004) menar är av stor vikt för måltidsupplevelse. Dessutom 

menar två av respondenterna att olika desserter med sorbet respektive gräddglass är 

fördelaktigt för att kunna tillgodose gäster med allergier och behov av specialkost. Enligt 

respondenterna skiljer sig sorbet från gräddglass genom att ha högre syra och fräschör samt 

starkare smaksättning, vilket gör att den har ett mindre behov av att kompletteras med andra 

komponenter i desserten. Samtliga respondenter tycker att en högkvalitativ gräddglass och 

sorbet ska vara krämig och len, vilket enligt Drewett & Hartell (2007) nås genom att hålla 

iskristallerna i glassen många och små. Respondenterna tycker, till skillnad från McGee 

(2004) att högkvalitativ glass ska vara relativt lös i konsistensen. Detta kan bero på att de har 

olika preferenser på vad som utgör en högkvalitativ glass. 

 

Trots att alla respondenterna använder sig av Pacojet vid tillverkning av glass på restaurang 

finns det vissa motsättningar om vilken typ av maskin som tillverkar den bästa glassen. En av 

respondenterna önskar att byta till en klassisk glassmaskin i framtiden på grund av att 

restaurangen i fråga är för stor för att använda Pacojet. Pacojet lämpar sig främst på något 

mindre restauranger på grund av den begränsade mängd som kan tillverkas med en maskin åt 

gången (Migoya, 2008). Det som respondenterna är överens om är att Pacojet till viss del 

förenklar förberedelse, tillverkning och förvaring av glass på framförallt mindre restauranger. 

Nackdelar som respondenterna tar upp angående Pacojet är pris samt underhåll och lagning av 

maskinen. Underhåll och lagning är dock något som kan lösas, likt två av respondenterna, 

med att ha en extra maskin. Alla restauranger har dock inte har råd med detta och det blir 

således en fråga om ekonomi. Angående stabiliseringsmedel vid tillverkning av glass tycks 
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det finnas en uppfattning bland respondenterna att glassen helst ska hållas så naturlig som 

möjligt. 

 

Samtliga respondenter arbetar aktivt med menyplanering och byter ut sina menyer mer eller 

mindre regelbundet. Detta menar Ozdemir et. al. (2014) är en viktig faktor för att lyckas med 

sin menyplanering. Att arbeta med råvaror som är i säsong är något som samtliga 

respondenter har med i sin menyplanering, vilket framförallt kan användas som en 

konkurrensfördel om de även är lokala råvaror (McVety et. al., 2009; Lane, 2014). Att just 

arbeta med råvaror som är i säsong, och även till viss del lokala råvaror, är något samtliga 

respondenter menar att de gör i sina desserter, och kan på så sätt bidra med 

konkurrensfördelar. 

 

Vid skapandet av en dessert med glass på restaurang är respondenterna eniga om att glass bör 

ses som en del av helheten, där presentation, smak och olika texturer är viktiga beståndsdelar. 

Trots att respondenterna lägger olika stor vikt vid presentationen på tallriken finns det 

samtidigt en medvetenhet bland samtliga att det är något som påverkar gästens 

måltidsupplevelse. Zellner, Loss, Zearfoss & Remolina (2014) visar i en studie att gillandet av 

den faktiska maten kan påverkas positivt om maten presenteras på ett mer attraktivt sätt. Med 

det i åtanke kan det vara fördelaktigt att arbeta medvetet med presentationen på tallriken och 

på så sätt påverka måltidsupplevelsen positivt. Två av respondenterna nämner hur de arbetar 

med att presentera glassen som en quenelle, vilket enligt Migoya (2008) kan visa på 

skicklighet och hantverkskunnande. Presentation, konstnärliga aspekter och gästens 

uppfattning om kockens skicklighet kan enligt en studie av Roque et. al. (2018) påverka 

gästens uppfattning om kockens kulinariska kreativitet. Detta är något som borde kunna 

påverka gästens uppfattning om måltidsupplevelsen i helhet, och ett fokus på presentation och 

hantverksmoment kan därför vara fördelaktigt vid skapandet av en dessert. Enligt Migoya 

(2008) bör dock smaken vara det primära vid skapandet av en dessert, men menar också att ett 

fokus på den visuella presentationen också bör finnas. Dessutom bör desserten ha en bra 

balans av smak, textur, temperatur, färg och komposition (Migoya, 2008). Kontraster i 

konsistens, textur och temperatur är även något Johansson (2004) menar är viktigt vid 

skapandet av en maträtt. Således bör ett helhetsperspektiv finnas vid skapandet av en dessert, 

där framförallt smak, textur och presentation är kritiska delar.  
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8. Metod- och materialdiskussion 

Kvalitativ intervjumetod valdes för att lägga vikten vid ett tolkande synsätt och hur individer 

uppfattar sin verklighet, som i detta fallet handlar om att undersöka respondenternas 

uppfattning om glassens roll i dessert samt undersöka vilka kritiska moment som finns vid 

tillverkning, menyplanering och presentation av desserter med glass på restaurang med fokus 

på gräddglass och sorbet. Den kvalitativa intervjumetoden har visat sig vara lämplig för vårt 

forskningssyfte eftersom undersökningen syftade till att få fram omfattande och 

underliggande tankar i området. 

 

Respondenterna valdes ut genom att genom att de jobbar som kökschefer på restauranger med 

minst god klass i restaurangguiden White Guide. Dessa urvalskriterier valdes för att 

säkerställa att respondenterna med större sannolikhet kan svara mer omfattande på frågorna, 

att de tillverkar sin egen glass och att de i större omfattning arbetar med aktiv menyplanering 

samt lägger större vikt vid presentationen på tallriken. Det visade sig att samtliga 

respondenter tillverkar sin egen glass på restaurangerna samt kunde svara mer eller mindre 

omfattande på frågorna. De olika respondenterna svarade olika långt och djupgående på 

frågorna, vilket krävde att följdfrågor användes som verktyg för att få bredd i samtliga 

intervjuer. Trots detta blev det en viss skillnad i längd mellan den kortaste och den längsta 

intervjun. Detta kan ha berott på faktorer så som hur pass väl pålästa de är i ämnet eller hur 

mycket tid de kunde avlägga åt intervjun. Att samtliga respondenter är män är något som kan 

ha påverkat materialet. Respondenterna valdes dock inte ut på grund av detta och i två av 

fallen var kökschefernas kön okänt innan intervjun genomfördes. En pilotstudie hade med 

fördel kunnat utföras innan intervjustudien för att testa om intervjufrågorna var korrekt 

utformade för att täcka in forskningssyftet. Intervjuerna kunde dock med hjälp av följdfrågor 

täcka in de områden som studien hade som syfte att undersöka. 

 

Valet att använda tematisk analys som dataanalysmetod visade sig vara väl lämpat för vår 

studie, då dataanalysen gav tydliga teman från våra intervjuer. Dock är sökandet av teman 

något som förekommer i de flesta typer av tillvägagångssätt vid kvalitativ analys (Bryman, 

2018). Med det i åtanke hade en annan typ av kvalitativ analys kunnat använts. Vid 
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transkribering och tematisk analys krävdes försiktighet och noggrannhet för att förstå vad 

respondenterna verkligen sa och på så sätt få ut ett trovärdigt och giltigt resultat.  

 

Ett informationsblad delades ut till samtliga respondenterna. De blev genom 

informationsbladet informerade om uppsatsens syfte och att respondenterna samt 

respondenternas arbetsplats skulle hållas anonyma. Alla respondenter gav sitt medgivande 

inför intervjun och valde att inte avbryta sin medverkan under eller efter intervjun var 

genomförd. På detta sätt kunde de fyra etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följas. Respondenterna är och 

förblir anonyma i denna studie och för att undvika risk identifiering har det transkriberade 

materialet hållits otillgängligt för obehöriga. 

 

9. Slutsatser 

Desserter, med eller utan glass, är en viktig del av hela måltidsupplevelsen eftersom den ger 

det sista intrycket av hela måltiden. Kritiska moment vid menyplanering är att med jämna 

mellanrum byta ut desserterna på menyn, arbeta efter vilka råvaror som är i säsong och till 

den grad det går arbeta med lokala råvaror. Vid menyplanering samt skapandet av en dessert 

med glass på restaurang bör glass ses som en del av helheten, där presentation, smak och olika 

texturer är viktiga beståndsdelar. Glassen bidrar med temperaturskillnad och krämighet, vilket 

uppnås genom att upprätthålla små iskristaller i glassen. Sorbet skiljer sig från gräddglass 

genom att oftare ha högre syra och fräschör samt starkare smaksättning, vilket gör att den har 

ett mindre behov av att kompletteras med andra komponenter i desserten. Att ha olika 

desserter med sorbet respektive gräddglass är fördelaktigt för att kunna tillgodose gäster med 

allergier och behov av specialkost. Den tekniska utvecklingen på glassmaskiner har minimerat 

kritiska moment vid förberedelse, tillverkning och förvaring av glass på framförallt mindre 

restauranger.  
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10. Praktisk användning och vidare forskning 

Studien kan användas för att få en bild av vilken roll glassen har i desserter samt omsättas 

praktiskt i branschen av kockar för att skapa sig en bild av vilka kritiska moment som särskilt 

behövs ha i åtanke vid skapandet av desserter med glass. Desserter är en viktig del av hela 

måltidsupplevelsen eftersom den ger det sista intrycket av hela måltiden och vikt bör därför 

läggas hos restauranger att skapa så bra desserter som möjligt. På grund av motstridiga 

uppgifter bland respondenterna och brist på tidigare forskning angående olika typer av 

glassmaskiners påverkan på glassen skulle vidare forskning i området vara lämpligt. Enligt 

studien tycks det till viss del finnas fördelar med Pacojet vid förberedelse, tillverkning och 

förvaring av glass på framförallt mindre restauranger. Denna information skulle därför kunna 

vara användbar vid restaurangers val av utrustning för glasstillverkning. Dessutom tycks det 

finnas en viss saknad av forskning om varför glass i så pass hög grad finns på dessertmenyer. 

En mer omfattande studie skulle möjligtvis kunna visa andra underliggande orsaker. 
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Bilaga 1: Frågeschema 

 

Förklaring om att termen glass innefattar alla typer av glass men att termerna gräddglass och 

sorbet även kommer nämnas. 

 

1. Finns olika typer av glass med i era desserter? Hur ofta sker det att ni inte har det? 

 

2. Varför tror du det är så vanligt med olika typer av glass i desserter på restaurang? 

 

3. Vilka egenskaper i form av konsistens tycker du en högkvalitativ gräddglass ska ha? 

 

4. Vilka egenskaper i form av smak tycker du en högkvalitativ gräddglass ska ha? 

 

5. Vilka egenskaper i form av konsistens tycker du en högkvalitativ sorbet ska ha? 

 

6. Vilka egenskaper i form av smak tycker du en högkvalitativ sorbet ska ha? 

 

7. Vilken utrustning använder ni er av när ni tillverkar glass på er restaurang? 

Varför? Vilka fördelar och nackdelar finns med Pacojet jämfört med klassisk glassmaskin?  

 

8. Använder ni er av någon form av stabiliseringsmedel i glassbasen när ni tillverkar 

gräddglass på er restaurang? Varför? 

 

9. Vilka anser du är de mest kritiska momenten när man tillverkar glass på restaurang? 
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10. Vilka anser du är de mest kritiska momenten vid uppläggning och servering av glass på 

restaurang? 

 

11. Hur går menyplaneringen till på er restaurang? Från en eventuell idé till att en rätt till slut 

hamnar på menyn? 

 

12. Vilka delar är de viktigaste vid skapandet av en dessert med gräddglass? Sett till andra 

ingredienser och komponenter, smak, konsistens och textur på dessa, samt det visuella i form 

av komposition, färg och form? (Se till att det svaras på alla aspekter (smak, textur och 

utseende/upplägg, ta annars till följdfrågor) 

 

13. Vilka delar är de viktigaste vid skapandet av en dessert med sorbet? Sett till andra 

ingredienser och komponenter, smak, konsistens och textur på dessa, samt det visuella i form 

av komposition, färg och form? (Se till att det svaras på alla aspekter (smak, textur och 

utseende/upplägg, ta annars till följdfrågor) 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
Hej! 

Vi, Fredrik Björklund och Herman Gustavsson, går tredje året på programmet Kulinarisk 

kock och måltidskreatör vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro universitet. För vårt 

examensarbete gör vi en studie om glass i dessert på restaurang med syfte att undersöka 

tillverkning, menyplanering och presentation.  

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

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

transkriberingen kommer att lagras på en lösenskyddad dator. 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. 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 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. 

Tack för att du deltar i vår undersökning! 

Kontaktinformation 
Fredrik Björklund 073-600 52 65  Herman Gustavsson 070 – 495 00 10 

Handledare 

Stefan Wennström, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 

stefan.wennström@oru.se 

019 30 20 15 

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 


