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Bakgrund: Dagens skola lägger ner mycket tid på teoretisk lärande på gymnasie- och 

högskolenivå. Förr gick man mentor-lärlingsutbildningar som nästan bara gav praktisk 

utbildning. Idag är vi nu på väg in i en ny gymnasiereform där mentor-lärlingssituationer är 

på väg tillbaka tillbaka in i den svenska gymnasieskolan. 

Syfte: Syftet med arbetet är att studera två utbildningsmodeller som finns för 

restaurangvärlden.  

Metod och material: Fyra intervjuer genomfördes till denna studie med svenska 

nuvarande/före detta köksmästare på fine dining-restauranger. Dessa intervjuer var utformade 

efter metoden halvstrukturerade intervjuer.  

Resultat: Det viktiga om man går en utbildning eller mentor-lärlingssituationer att man har 

har intresset, viljan och motivationen. För att nå de högre positionerna i ett restaurangkök är 

det viktigt att du gått någon form av utbildning.  

Diskussion: Utbildning värderas högt i dagens samhälle men i restaurangvärlden kan det 

anses att bara för att man har något, skrivet på papper överensstämmer det inte alltid med den 

egentliga kunskapen personen besitter. 

Slutsats: Som kock i framtiden måste man kunna erbjuda ett ”paketerbjudande”. Det 

innebär att man först gått en mentor-lärlingsutbildning och att man efter det vidareutbildat sig 

för att få en djupare kunskap och ett mer analyserande tänk. 
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1 Inledning 

Att som ung och relativt oerfaren komma in i ett restaurangkök är inte alla gånger det 

enklaste. Hur man blir mottagen kan bero på en rad olika ting, t.ex. vilken bakgrund man har, 

vilken kunskap om hantverket man besitter och hur man fått kunskapen kan vara avgörande. 

De unga kockar som kommer till restaurangköken har oftast gått en gymnasieutbildning eller 

en högre utbildning. Har de inte gått en utbildning kan de då alternativt varit lärling under en 

tid i ett kök hos en mentor/mästare som skolat lärlingen i hantverket. Kan det vara lättare att 

som lärling komma in i ett kök och ta en plats bland de andra kockarna? Kan de som gått en 

gymnasieutbildning eller högre med inriktning mot kök ha vissa fördelar av att man 

eventuellt fått en djupare förståelse för hantverket.  

 

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden som följer kommer olika former av skolutbildningar, relationen mellan mentor 

och lärling, vilka problem som kan uppstå och vilken betydelse genus har att redovisas.  

 

2.1 Utbildning 

Länge har det ansetts att skolutbildning inom hotell och restaurang är en utbildningsform som 

kan verka överflödig. På grund av att kraven på anställda inom branschen var att man hade 

yrkeserfarenhet samt att praktik utomlands vägde tungt (Airey & Tribe, 2000). Innan år 1950 

fanns det bara ett fåtal skolor som utbildade i ämnet, under 60-talet skedde emellertid en 

förändring, efterfrågan för studier på högre nivå ökade och för att möta efterfrågan grundades 

flertalet skolor (Airey & Tribe, 2000). För att ge möjlighet till de som önskade en anställning 

inom hotell- och restaurangbranschen, en anställning som inte bara baserades på 

yrkeserfarenhet (Airey & Tribe, 2000).  
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2.1.1 Gymnasieutbildning 

Gymnasieskolan är det första steget till den vuxna världen för en tonåring, första chansen att 

få göra egna val inom skolan och själv få välja vilka kurser man ska läsa eller som Sveriges 

kommun och landsting skriver: Gymnasieskolan är en frivillig skolform som ungdomar kan 

välja att genomföra efter avslutad grundskola. Den kommun där eleven är folkbokförd 

bekostar utbildningen oavsett var eleven får sin utbildning (Skolverket, 2009). Dock finns det 

vissa krav som ställs på eleverna för att kunna ta sin gymnasieexamen, som tydligt visat i 

skollagen 1985:1100 kapitel 5, paragraf 18 (Skolverket, 2009). 

 

2.1.1.1 Hotell- och restauranggymnasium 

I Sverige finns det ett stort intresse för utbildning inom hotell och restaurang på 

gymnasienivå. Etthundratrettiosex utbildningar finns räknade inom de olika avdelningar som 

restaurangbranschen består av (Gymnasium, 2011). På gymnasienivå lägger man relativt stor 

vikt på den arbetsplatsförlagda praktiken då det krävs 15 veckors praktik för att få slutlig 

gymnasieexamen. Denna form av gymnasieutbildning klassas av skollagen 1985:1000 som  

yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och utbildningen på högskoleförberedande program 

syftar till en högskoleförberedande examen.  Till skillnad från de mer klassiska 

utbildningarna på gymnasienivå; samhälle, natur etc., krävs en stor del praktisk utbildning 

och lärande genom arbete. Uppdelningen på gymnasienivå för hotell- och 

restaurangutbildning redovisas i figur 1; 

 

Figur 1. Uppdelning av ämnen inom restaurangutbildning på gymnasienivå (Gymnasium, 

2011)  
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Figur 1 visar att genom denna form av uppdelning kan man tydligt se att man väljer att lägga 

stor vikt på den yrkesinriktade delen i utbildningen för programmet i jämförelse med en mer 

konventionell gymnasieutbildning som t.ex. samhälls- eller det naturvetenskapliga 

programmet. 

 

2.1.1.2 Lärlingsutbildning på gymnasienivå   

Ett pågående försök att utveckla en lärlingsutbildning på gymnasienivå är samtidigt också 

igång nu efter reformen som skedde den 13 december 2007, förordning 2007:1349. Den 

gymnasiala lärlingsutbildning som är under en testperiod nu kommer att granskas hösten 

2011, utbildningen har inriktning på det skollagen 1985:1000 kallar för yrkesinriktade 

utbildningar och går ut på att koppla samman utbildningen med näringslivet för att ge 

möjlighet till de som gör en yrkesinriktad utbildning att få se hur hantverket inom yrket 

utförs. Förordning 2007:1349 avser att ge möjlighet till ungdomar att välja en yrkesinriktad 

utbildning, en utbildning som de sedan kan förbinda med en anställning efter avslutad 

gymnasieutbildning, dock finns det krav från förordningen 1985:1000 kapitel 16 kvar, kraven 

på en examen av en yrkesinriktad utbildning.  

 

Lärlingsutbildningen är enbart aktuell för gymnasiala utbildningar som är yrkesprogram. 

Hälften av gymnasieutbildningen studerar eleven på skolan och under den andra halvan av 

studietiden går eleven som lärling på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Eleven måste 

varje vecka uppfylla 23 timmar på arbetsplatsen och dessa räknas som garanterad 

undervisningstid i skolan. För att lärlingsutbildningen ska hålla en god kvalité och att eleven 

ska få ut så mycket som möjligt är det en nödvändighet att arbetsplatsen och skolan 

samarbetar väl. Två nyckelpersoner i elevens utbildning är läraren som är ansvarig för 

lärlingsutbildningen på yrkesprogrammet och handledaren på arbetsplatsen. Den ansvarige 

läraren måste se till att innan utbildningen kan påbörjas att handledaren besitter tillräcklig 

kompetens för att kunna utbilda lärlingen i hantverket. Handledaren måste vara insatt i 

utbildningens utformning och vilka förutsättningar som finns, t.ex. de kunskapskrav och de 

mål som finns för utbildningen (Skolverket, 2011). 
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2.1.2 Högskoleutbildning 

Som tidigare nämnts fanns det ett begränsat intresse av utbildning på högskolenivå inom 

rhotell och restaurang. Innan år 1950 fanns det bara ett fåtal högskolor som utbildade 

studenter inom kökshantverk och hotellmanagement (Airey & Tribe, 2000). En av dessa var 

Westminster Technical College som grundades år 1910, samt världens första hotellskola den 

Schweiziska hotellskolan i Lausanne som grundades år 1893 (Ehl.ch, 2009). Under 1960-talet 

började dock en förändring att ske, efterfrågan för studier inom hotell och restaurang ökade 

vilket ledde till att mängden utbildningar som blev tillgängliga också ökade. 

 

Efter en rapport som presenterades av Her Majestys Inspectorate of education (HMI) år 1992 

utvecklades utbildningen inom hotell och restaurang för att bättre anpassa de som arbetar 

inom relaterade yrken till den sociala normen som krävs av en högskoleutbildad person 

(Airey & Tribe, 2000). Utbildningen gjorde att man inte bara blev utbildad inom sitt yrke, 

utan man fick en bredare utbildning inom ekonomi och marknadsföring vilket resulterade i att 

man ofta blev placerad på ledande positioner då man ansågs ha en högre grad av kompetens 

(Airey & Tribe, 2000).  

 

Varje år anslås ca 45 miljarder kronor från statliga medel till högre utbildning och forskning i 

Sverige. Trots den stora summan pengar existerar inte något lektorat i hantverk som ett eget 

ämne. Ett hantverksmässigt eller hantverkligt ämne anses av någon anledning inte som 

egenvärdigt och tillräckligt kvalificerat. I Sverige verkar det som att högre utbildning ska vila 

på konstnärlig eller vetenskaplig grund (Almevik, 2003). 

 

I forskningen som har framtagits av Håkan Jönsson och Richard Tellström (2007) har det 

framkommit en rad olika fakta om just fördelar och nackdelar med en högre 

restaurangutbildning vid Restauranghögskolan i Grythyttan och Umeå. Författarna gjorde en 

studie där de intervjuade gamla elever som hade gått på de nämnda utbildningarna mellan 

åren 1993 - 2007. Den generella bilden från elever som har gått i grythyttan är att de åker dit 

för att få den teoretiska kunskapen medan man senare samlar på sig eller redan innan 

studierna påbörjats fått in den praktiska delen i yrket. I Grythyttan lär man sig helhet och att 
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tänka utanför boxen, man lär sig även att vara kritisk och hur man gör för att få tag på den 

information man behöver. En annan fördel med skolan är det stora kontaktnät man knyter till 

sig genom bland annat klasskamrater och lärare, de man studerar med, de är dem som är 

”Matsveriges” framtid (Jönsson & Tellström, 2007).  

 

De undersökningar som genomfördes gjordes med hjälp av enkäter och 25 intervjuer. Även 

om det finns en del kritik mot utbildningarna i svaren är det övergripande omdömet att 

studenterna har blivit väl förberedda för livet efter högskolan. Studenterna menar att 

utbildningen givit dem ett försprång genom sin breda kunskap och de därmed också känt sig 

väl förberedda på att driva en verksamhet (Jönsson & Tellström, 2007). I undersökningen de 

gjorde kom de även fram till att ungefär 80% tror att man fick sitt nuvarande arbete tack vare 

sin högskoleutbildning, det är även 75% av studenterna som tycker att man har stor 

användning av sin restaurangutbildning i sitt yrkesliv (Jönsson & Tellström, 2007).  

 

2.1.3 KY-utbildning 

År 2002 skedde en reform i utbildningssystemet och då grundades en kvalificerad 

yrkesutbildning, KY-utbildningen (KY-utbildningar, 2011). KY-utbildningen är en 

eftergymnasial utbildning som sker på högskolenivå. Det som är unikt med denna form av 

utbildning är att den är i nära kontakt med näringslivet, vilket leder till att utbildningen 

konstant utvecklas för att kunna anpassa sig till näringslivet (KY-utbildningar, 2011). Till 

skillnad från högskoleutbildningar arbetar KY-utbildningar med något de kallar för lärande i 

arbete, LIA.  Under dessa utbildningar krävs det att en tredjedel av utbildningen ska ske ute 

på fältet genom praktik (KY-utbildningar, 2011).  

 

Emellertid skedde en ny reform 2009, reformen behandlad området yrkeshögskolor och var 

en påbyggnad på den tidigare grundade KY-utbildningen (yhmyndigheten, 2011b). YH-

utbildningar trädde fram för att anpassa yrkes utbildningar till den efterfråga av personal som 

krävs på alla håll av arbetsmarknaden(yhmyndigheten, 2011b).  Yhmyndigheten som 

kontrollerar utbildningarnas framfart samt uppsyn på marknadens personal behov och ser till 

att snabbare kunna tillgodose utbildade individer och på så sätt förminska 
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arbetslösheten(yhmyndighetet, 2011b). I förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan så 

definieras skillnaden på Yh-utbildning och en Ky-utbildning endast genom den mängd 

yrkeshögskolepoäng som krävs för att få en examen. KY-utbildningarna kommer att finnas 

kvar fram till år 2013, de kommer efter hand att ersättas med yrkeshögskoleutbildningar som 

fungerar på ett likvärdigt sätt som KY-utbildningarna (yhmyndigheten, 2011a). 

 

2.1.4 Privatutbildning 

År 1985 etablerades Restaurangakademin i Stockholm. Restaurangakademin öppnades inte 

som en akademisk utbildning, dock erbjuder de nu en yrkeshögskoleutbildning på 40 veckor. 

Fakulteten anser själva att deras utbildning går ut på att lära allmänheten om mat och dryck, 

inte bara till människor inom restaurangvärlden. Vi erbjuder kurser som matchar det ständigt 

ökande intresset för mat och dryck och vänder oss till restauratörer, kockar, företag och 

privatpersoner. Mycket har förändrats under åren och kunskapen och kärleken till måltiden 

betyder allt för oss. Det är med stolthet vi driver svensk gastronomi framåt! 

(Restaurangakademin, 2011). Akademin är en privat skola som bedriver sin verksamhet 

genom yrkeshögskoleutbildningar samt deras kvällskurser.  

 

2.2 Mentor/Lärling 

Mentor/lärling är en utbildningsform som använts i århundraden, ända sedan grekernas 

storhetstid då utbildningen grundlades kan man se att äldre lärda män utbildat ynglingar och 

de tog dem under sina vingar (Hunt & Michael, 1983). For centuries wise men have offered 

counsel to the young.  In ancient Greece, Odysseus entrusted the education of his son 

Telemachus to a trusted counselor and friend (Hunt & Michael, 1983, s. 475). Principen 

bakom mentor-lärling–filosofin är just av denna form, de äldre männen ska ta hand om 

ungdomarna och utbilda dem i allt som de själva har vetskap om. Formen av att lära ut på det 

här sättet kan man tydligt se i andra situationer exempelvis hur en far skall lära upp sin son, 

och det är just från dessa fall denna form av utbildning eller utlärning har vuxit fram (Hunt & 

Michael, 1983).   
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År 2002 uppdagades det rapporter från Svenskt Näringsliv och Företagarna att det råder brist 

på utbildad arbetskraft inom hantverksområdet, vilket hämmar tillväxten hos småföretagarna. 

Bristen på arbetskraft som är utbildad beror till stor del på att många av Sveriges 

hantverksbranscher står inför en omfattande generationväxling (Hantverkarna, 2011). För att 

kompensera 40-talisternas pensionsavgångar måste det inom en tioårsperiod tillkomma ca 

100.000 nya hantverkare. Problemet är emellertid i Sverige att det finns få yrkesutbildningar 

som fungerar. Då lärlingsprogrammen lyser med sin frånvaro finns det heller inte många 

lärlingar, enbart ca 3000 lärlingar det att jämföra med Tysklands nära 600.000 lärlingar 

(Hantverkarna, 2011).  

 

Det svenska EU-projektet Handkraft har därför tagit fram en modell som ska kunna främja 

framfarten för lärlingsutbildningar: 

 

Ur utbildningsperspektiv 

 Komplement till rådande 

utbildningssystem 

 Unik pedagogisk metod hålls 

levande 

 Lika stor möjlighet för individen 

till praktisk utbildning som 

akademisk 

 

Ur miljöperspektiv 

 Produkterna är gjorda för att 

kunna repareras 

 Hantverket ger stora möjligheter 

till materialåtervinning 

 

 

Ur näringslivsperspektiv 

 Utbildade hantverkare är en 

grundläggande tillväxtfaktor för 

småföretagen 

 Överlevnad för den enskilde 

näringsidkaren 

 

Ur konsumentperspektiv 

 Tillgång till kvalitativ 

hantverksservice säkerställs 

 Kundtrygghet avseende kvalitet 

 

Ur arbetsmarknadsperspektiv 

 Sysselsättningsskäl, det behövs fler 

hantverkare 
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 Validering av t.ex. invandrande 

hantverkare  

 Omskolningsmöjligheter, t.ex. vid 

företagsnedläggningar 

Ur kulturperspektiv 

 Möjlighet att kunna bevara, 

reparera och restaurera vårt 

kulturarv 

 Hinder mot att ovärdeliga 

hantverksyrken dör ut 

 Nya innovationer kan födas ur 

tradition 

Figur 2. Nyttan med att ordna lärlingsutbildningar(Hantverkarna, 2011) 

 

I Tyskland råder det fortfarande en form av obligatorisk lärlingsutbildning som en del av den 

skolbaserade utbildningen, då inom industriell utbildning. Att ha lärlingsutbildning som en 

del av skolundervisning kan ge tydliga motiverande effekter på lärandet (Smits, 2006). 

Genom att låta industrin vara en del av undervisningen från början ger man också en chans för 

ungdomarna att tidigare komma ut på arbetsmarknaden vilket skulle minimera arbetslösheten 

bland ungdomar (Smits, 2006).  

 

Relationen mellan en mentor och dennes lärling har stor påverkan på lärlingens framtid inom 

det yrket som relationen tar form i. Enligt Scandura och Ethylns studie (2001) kan man 

urskilja att en mentors roll i utbildningen av en lärling är det som sedan lägger grunden till en 

lyckad karriär för lärlingen. I samma natur är det också mentorn som bedömer när lärlingen är 

redo för att komma ut i arbetslivet. Bevisligen kan man också se att personer som genomgått 

en mentor/lärlingsperiod har kommit längre i arbetskedjan än personer som saknat en mentor. 

 

2.2.1 Mentor 

Mentorn är en mycket stor del i det yrkesliv som en lärling ska komma in i. I många fall får 

mentorn en föräldralik roll i lärlingens liv (Hunt & Michael, 1983) och leder lärlingen in i 

rollen för yrket. Den person som tar rollen som mentor ska för att kunna agera som mentor 

vara ledande inom sitt fält. Det är av stor vikt för både mentorn, lärlingen samt yrket att 
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mentorn har expertis inom området för att kunna vara en bättre lärare samt att kunna ge det 

stöd och utbildning som behövs till den lärling som valts (Hunt & Michael, 1983).    

 

2.2.2 Lärling 

I åtskilliga av dagens yrken används benämningen ”lärling” alternativt ”protegé” som 

definition till en yngre arbetande som är under starten av sin karriär och arbetar under en 

mentor. Begreppet ”protegé” uppkom i slutet av 1700-talet och innebär att vara skyddsling 

(NEO, 1996). Gamble (2001) säger att traditionell lärlingsutbildning grundas på starka teorier 

om hur man överför kunskap. Pedagogiken i sig behöver inte vara verbal utan den kan 

överföras till lärlingen från mentorn via en ”tyst undervisning”. I den ”tysta undervisning” 

visar mentorn för lärlingen hur hantverket ska utföras på bästa möjliga sätt (Gamble, 2001).  

  

Som tidigare nämnts har man i Tyskland stadgat en form av obligatorisk lärlingsperiod inom 

skolutbildningen. I Holland har man dock ett väldigt unikt system över upplägget på 

lärlingsutbildningen. De placerar inte lärlingen i en åldersgrupp, det man istället gör är att 

man lägger mer fokus på vilken och hur mycket kunskap som lärlingen besitter.  Man har fyra 

nivåer som man anser att utbildningen bör innehålla för att ge lärlingen den bästa möjlighet att 

bli en mentor själv, dessa fyra är: 

 

 Nivå 1 – Assistent  

 Nivå 2 – Nybörjare näringsidkare  

 Nivå 3 – Duglig arbetare  

 Nivå 4 – Specialist eller mästare (W. Smits, 2006) 

 

Denna form av kategorisering av individer som är i upplärningssituationer är dock inte något 

nytt förekommande. Sedan medeltiden har det funnits former av lärlingsutbildningar då man 

arbetade under en mästare. Det som dock var väldigt unikt för medeltiden var att man var 

oerhört begränsad inom sina yrken, p.g.a. att de flesta var materialbundna. Det som skedde 

var att man fick en möjlighet att upprätthålla gränser för färdigheter inom yrkena vilket ledde 
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till att de som var klassade som mästare var erkända och kunde ta på sig ett flertal lärlingar att 

lära upp (J. Gamble, 2001). 

 

2.2.3 Könets betydelse 

Situationen som är i dagsläget på restauranger är att den är väldigt mansdominerad. I artikeln 

Mapping men onto the menu diskuterar Julier och Lindfield (2005) om varför kockyrket varit 

ett mansdominerat yrke. Enligt dem är det inte utan orsak att det blivit på det viset, det är på 

grund av samhällets normer och uppfostran som lett till att yrket är mansdominerat. 

Matlagning har alltid setts som att det har varit frun i huset som står vid spisen och lagar mat. 

När matlagningen skulle ses som mer proffesionell och inte som en kvinnosyssla var man 

tvungen att ändra på denna bild. Man kunde inte låta ett yrke som skulle ses som 

proffesionellt och fint ut förknippas med mamman i familjen som står och lagar mat vid 

spisen (Julier & Lindfield, 2005). För att motverka det målades en bild upp av att kockyrket 

var ett manligt yrke där det krävdes blod, svett och tårar. Nu när man gav kockyrket ett 

”ansiktslyft” och lyckades få bort allt som hade med hemmets matlagning att göra blev det 

med automatik inte många kvinnor som började arbeta som kock. Med det menar man inte att 

kvinnor inte kan arbeta som kockar utan tvärtom. Det man ville uppnå var att man inte skulle 

se kocken som frun som står framför spisen utan som en proffesionell artist som skapar 

smakupplevelser (Julier & Lindfield, 2005). 

 

Det är ungefär 115 000 människor i Sverige som arbetar inom hotell- och 

restaurangbranschen och uppdelningen ligger på ca. 40% för män och ca. 60% för kvinnor 

(Jonsson, Nygren, Pipping Ekström, 2006). Genus är av stor betydelse inom mentor-

lärlingsutbildning och trots ovan nämnda uppdelningen av kvinnor och män är det konstaterat 

att män har en högre närvaro i verkställande nivåer inom företag och organisationer vilket 

leder till att det är naturligt att det finns mer manliga mentorer än kvinnliga (Scandura & 

Williams, 2001). Det leder till att relationer mellan mentor och lärling kan vara anspända och 

komplicerade om de båda är av olika kön. Jonsson m.fl. (2006) säger att homosocialitet är 

vanligt förekommande i dagens samhälle vilket innebär människor av samma kön lierar sig 

varandra, det är i och med det vanligare att mentorn och lärlingen är av samma kön. Jonsson 

m.fl. (2006) menar att det skulle var fördelaktigt med bredare könsblandning i 
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projektgrupperna. På så vis kan man få fram fler kvinnliga förebilder och fler kvinnor i högre 

positioner. 

 

Det har diskuterats att kön spelar en stor roll kring relationen mellan mentorn och lärlingen 

och särskilt i situationer där mentorn är man och lärlingen är kvinna. Dock är det samtidigt 

bevisat att kvinnorna visar sig vara mer nödvändiga för sin mentor än vad män gör vilket 

leder till att kvinnan har högre närvaro kring sin mentor än vad mannen har (Scandura & 

Williams, 2001). Scandura och Williams (2001) går vidare med att konstatera att de kvinnor 

som haft mentorer oavsett kön är de som fått kämpa hårdast. För att klättra på karriärstegen då 

den oftast är mansdominerad, men kommer oftast längre än de flesta män då de oftast har lärt 

sig mer än sina manliga rivaler.  

 

2.2.4 Problemställningar med mentorer 

Även ifall det finns tydliga bevis på att en mentor-lärlingssituation är bland det, karriär 

mässigt, bästa valet finns det samtidigt påtagliga nackdelar. Relationen mellan en mentor och 

hans lärling är på många sätt av prestationskaraktär, mentorn förväntar sig att den lärling han 

tar på sig ska kunna prestera och hantera det som mentorn lär ut (Hunt & Michael, 1983).  I 

fall då mentorn inte ansett sig imponerad av sin lärling har det resulterat att mentorn klippt 

alla sina band med sin lärling. Om det blir utfallet förlorar lärlingen sin föräldrabild och leder 

ofta till att lärlingen får bristande självförtroende och blir frustrerad över att ha förlorat sin 

möjlighet till att stiga i karriären med hjälp av sin mentor (Hunt & Michael, 1983). Det finns 

även fall som är av den andra karaktären där mentorn inte presterar det lärlingen förväntar och 

kräver, dock är dessa fall väldigt sällsynta (Hunt & Michael, 1983). Ett annat problem med 

mentor-lärlingssituationer är att det inte främjar den individuella individens tänkande. 

Mentor-lärlingssituationer har därför starkt kritiserats då man menar på att det enbart främjar 

ett mekaniskt reproduktivt lärande utan att lärling får en chans till att kritiskt reflektera över 

vad hen har åstakommit (Nielsen & Kvale, 2003). 
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3 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera två olika utbildningsmodeller som finns för 

restaurangvärlden. Modellerna som gruppen har valt att studera är som följande; 

 Skolutbildning med inriktning mot kök från gymnasienivå och högre. 

 Mentor-lärlingssituationer. 

 

3.1 Frågeställningar 

 Vilka fördelar/nackdelar finns det med skolutbildningar från gymnasienivå och högre 

med inriktning mot kök? 

 Vilka fördelar/nackdelar finns det med mentor-lärlingssituationer?  

 

 

4 Metod och material 

I det här arbetet har gruppen valt att studera två olika utbildningsmodeller som finns för 

restaurangvärlden. Resultatet baseras på fyra intervjuer för att se hur restaurangmänniskor 

inom fine dining ser på dessa modeller. För att ge stöd åt intervjuerna byggs även arbetet upp 

av vetenskapliga artiklar, men även information från uppsatser och andra texter. Svaren från 

intervjuerna och den funna informationen användes till studien för att svara på dess syfte och 

frågeställningar. 

 

4.1 Urval  

Innan intervjuerna till arbetet började utföras var författarna tvungna att bestämma sig för 

vilka personer som skulle intervjuas. Först bestämde gruppen vilken position kockarna skulle 

ha som intervjuades. Beslutet föll på att det var köksmästare som skulle intervjuas, då de 
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troligtvis har en relativt lång bakgrund i branschen. Att de arbetat länge var av vikt på grund 

av att de då med hög sannolikhet sett båda utbildningsmodellerna som jämförs i denna studie. 

Köksmästare valdes även ut därför att de också har mest översyn över de som jobbar i köket 

då författarna ställde frågor som rörde utformningen av kökets personal. Köksmästarna som 

sedan valdes var tvungen att jobba/ha jobbat i ett visst skikt av restauranger. Fine dining var 

det skikt som valdes ut och det för att det som ansågs vara mest relevant till studiens syfte och 

dessa köksmästare skulle kunna ge relevanta svar.  

 

4.2 Redovisande av intervjuobjekt 

Personerna som intervjuats kommer att anonymiseras i arbetet för att skydda objektens 

identitet. Trost (2005) säger att det är av stor vikt då respondenterna har rätt till sin egen 

integritet och värdighet. Meningen med att anonymisera respondenterna är för att ingen ska 

kunna identifiera, utifrån det material som redovisas, personen ifråga. Respondenten fick ge 

ett informerat samtycke vilket innebär att hen frivilligt ställt upp på att blivit intervjuad (Trost, 

2005). Informerat samtycke bygger också på att man som intervjuare redogör och förtydligar 

för respondenten vad intervjun kommer att handla om och i vilket syfte den görs. För att 

kunna visa vilka personer som författarna refererar till har objekten tillgivits fiktiva namn. 

Intervjuobjektet fick också veta innan intervjun påbörjades att de när som helst kunde avbryta 

intervjun om de kände sig otrygga med situationen (Trost, 2005).  Nedan följer en kortare 

förklaring om köksmästarna som har intervjuats för att man ska få en inblick i hur de är som 

person och vilken bakgrund de har; 

 

4.2.1 Köksmästare Martin 

Är född i början på 1970-talet, och är uppväxt i Småland.  Han har jobbat i branschen mellan 

16-17 år och säger att han jobbat på cirka 30 olika restauranger av skiftande kvalité. Han 

anser att det roligaste med branschen är att det är en bransch med tempo och att det är en 

direkt verksamhet där man får feedback med detsamma. Det svåraste i köket för Martin är att 

kunna förutse vad som kommer hända, och att man kan aldrig riktigt förutse hur arbetet 

kommer se ut. Utbildningen som Martin har genomgått för att bli en kock är en KY-
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utbildning med fortsatta studier på restaurang högskola. Han anser att han fastnade i yrket när 

han jobbade som grillkock samt praktikant på en lunchrestaurang efter sin gymnasietid. 

 

4.2.2 Köksmästare Bosse 

Är född i slutet av 1970-talet och är uppväxt i Södermanland. Han har jobbat på fyra olika 

restauranger av hög kvalité de senaste elva åren. Anledningen till att Bosse blev kock var för 

att han hade ett otroligt intresse för matlagning och passion för jakt och fiske. Bosse anser att 

det roligaste med restaurangbranschen är att kunna vara kreativ och att laga mat under service 

då det är ett högt tempo. Svårast för Bosse är den mänskliga biten, att ta hand om sin personal 

och hur man ska styra sin personals kreativitet. Utbildningen som Bosse genomgått är en 

vuxenutbildning i Nyköping med inriktning på restaurang. 

 

4.2.3 Köksmästare Wilhelm 

Född i mitten av 1970-talet och uppväxt i Småland. Wilhelm har arbetat inom yrket i 18 år, 

han började arbeta som kock för FN och efter det gick han Restauranghögskolan i Grythyttan. 

Efter grythyttan arbete han på en rad olika restauranger bland annat Atlantic hotell i Jersey, 

USA. Samt att han har varit köksmästare för två nobelmiddagar. Anledningen varför Wilhelm 

blev kock var för att han hade ett brinnande matintresse sedan barnsben. Roligast med att vara 

kock enligt Wilhelm är att det är ett impulsivt arbete och man vet aldrig vad som kommer 

hända under arbetsdagen. Det absolut svåraste för Wilhelm är att inte ta med sig arbetet hem. 

 

4.2.4 Köksmästare Thomas 

Är född i mitten av 1950-talet och är uppväxt i Halland. Han har arbetat som kock i 36 år men 

han inledde sin kockkarriär med en gammaldags mentor-lärlingsutbildning. Han har arbetat på 

en rad olika kända restauranger bland annat Park Avenue, La Scala, hotell Tylösand m.fl., han 

har varit köksmästare för tre nobelmiddagar, vunnit årets kock en gång och varit medlem i 

svenska kocklandslaget i 10 år. Det var tack vare en väldigt matgladfamilj som gjorde att 

Thomas blev kock. Det roligaste med att vara kock enligt Thomas är att laga mat och den 

stora variationen av råvaror som man kan tillaga. Enligt Thomas är stressen, de tuffa 



19 

 

arbetstiderna och timingen att få allt färdigt och perfekt samtidigt det svåraste med att vara 

kock.  

 

4.3 Intervju 

För att få en bättre förståelse för hur man arbetar med kvalitativa intervjuer söktes information 

i metodböcker om ämnet. Gruppen kom fram till att man skulle få ut mest av en intervju om 

man arbetade med en halvstrukturerad intervju. En halvstrukturerad intervju är ett mellanting 

av den fokuserade och den strukturerade intervjumetoden då den använder tekniker från båda 

dessa (May, 1997). Den halvstrukturerade intervjun ansågs som en bra metod tack vare att 

den rymmer flexibilitet som balanseras med struktur och det ska i sin tur ge data av god 

kvalité (Gillham, 2008). Den metoden användes för att intervjuobjektet skulle kunna få en 

chans att fördjupa svaren och att man kan lyckas få igång en dialog mellan intervjuaren och 

den intervjuade (May, 1997). En halvstrukturerad intervju bygger man utifrån olika teman 

som kommer att beröra arbetet (Jonsson, 2010). För att få ett bra flöde i intervjuguiden 

strukturerades den så att varje tema och fråga leder in på nästa tema eller fråga. För att 

sammankoppla frågorna anpassades de enligt att en fråga leder vidare från en föregående 

(Gillham, 2008; se bilaga).   

 

Teman för intervjuerna: 

 Allmänna frågor 

 Dåtid 

 Nutid 

 Framtid 

 

För att sedan kunna skapa frågor till dessa teman behövdes en grundlig litteraturgenomgång 

utföras. Litteratur som var relevant till syftet och som sedan även kom att användas i 

bakgrunden. Därifrån hämtades inspiration till frågorna som sedan sammanställdes i 

intervjuguiden (Gillham, 2008). 
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4.4 Genomförande 

De frågor som utformades till intervjuguiden diskuterades successivt under arbetets gång med 

studiens handledare för att författarna sedan skulle kunna ställa väl genomarbetade frågor och 

som vara relevanta till studiens syfte. Efter att intervjuguiden blivit godkänd av handledaren 

gjordes en pilotstudie på en kock som har några år bakom sig i branschen. Efter pilotstudien 

kom gruppen till insikten att några frågor måste förflyttas för att få ett bättre flöde i intervjun. 

Enstaka frågor valdes att ta bort på grund av att de hade fel fokus och de ledde bort från 

syftet. Under pilotstudien uppkom det även att någon fråga var tvungen att läggas till för att få 

mer tyngd i intervjun och till själva studien (Gillham, 2008). 

 

De fyra intervjuerna som genomfördes valdes att spelas in, korta anteckningar gjordes också 

för att snabbt och enkelt kunna gå igenom svaren i efterhand. Intervjuerna tog mellan 20 – 45 

minuter och till dessa användes samma intervjuguide till alla där förvalda teman och frågor 

som gruppen kommit överens om (Gillham, 2008).  

 

En första kontakt togs med respondenterna för att se om var villiga att ställa upp. Då 

berättades studiens syfte och kort information om vad intervjun skulle avhandla. När intervjun 

sedan inleddes återberättades studiens syfte och bakgrunden till vad det är författarna gör och 

vad de vill få ut av att intervjua dem. Den fasen är av stor vikt för att kunna leda in 

respondenten på ämnet som intervjun kommer att avhandla (Gillham, 2008). 

 

Intervjun med Thomas gjordes i en avgränsad del i restaurangen, utan störningsmoment som 

andra gäster eller personal. Det enda som blev ett störande moment under intervjun var en 

mobiltelefon som ringde. Thomas kunde svara på alla frågor och intervjun pågick i ca. 45 

minuter. Martins intervju genomfördes på Grythytte akademi i ett allrum som alla har tillgång 

till. Det gjorde att det blev en del störande moment med lärare och elever på skolan. Intervjun 

i sig blev tämligen stressad då den intervjuade hade en till intervju direkt efter vilket gjorde att 

tiden var knapp. Trots detta gav Martin väldigt utförliga svar med bra reflektioner. Tredje 

intervjun som var med Bosse genomfördes på restaurangen där han arbetar, precis efter lunch. 

Vilket gjorde att intervjun blev väldigt stressad och det fanns gott om störande moment som 
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andra personer som ställde frågor till köksmästaren. Han lyckades till trots svara på alla frågor 

dock med blandad kvalité, längden på intervjun blev i denna stressade miljö enbart 15 

minuter. Sista intervjun som gjordes var även den på Grythytte akademi. Den genomfördes i 

ett slutet sammanträdesrum där inga störningsmoment fanns som avbröt intervjun. Intervjun 

gjordes i bästa möjliga miljö och genomfördes på ungefär 30 minuter med väldigt bra svar.  

 

4.5 Analys 

För att kunna analysera intervjuerna var gruppen tvungen att transkribera, vilket innebär att 

man gör en skriftlig version av intervjun (Gillham, 2008). När gruppen transkriberat 

intervjuerna plockades det mest väsentliga, sett till studiens syftet, ut från dessa. 

Respondenternas svar ställdes sedan mot varandra för att jämföra hur de olika personerna 

svarat (Jonsson, 2010). Svaren från respondenterna användes sedan till resultatet i denna 

studie. I resultatdiskussionen ställs intervjuerna mot den redan befintliga information som 

behandlar ämnet och som använts till bakgrunden för se om och ev. hur väl de 

överrensstämmer.  

 

4.6 Vetenskaplig insamling 

Den vetenskapliga informationen söktes i databasen googlescholar, men även i journal of 

foodservice and research of business. De sökord som valdes ut till arbetet användes i urvalet 

vid sökningarna som gjordes för att hitta data. Sökorden kunde även kombineras för att få en 

mer precis sökning. När en artikel återfanns med en rubrik som lät relevant för gruppens 

arbete lästes sammanfattningen igenom. Om sammanfattningen stämde överens med det som 

gruppen ville få ut av arbetet lästes hela artikeln igenom.Annan information har sökts efter på 

hemsidorna skolverket, google och SHR m.fl. Böcker som användes till arbetet var 

nationalencyklopedin och Airey & Tribes bok In search of hospitality. Utifrån den 

information som hittades sökte personerna i gruppen igenom de referenser som fanns 

befintliga där för att driva vidare sökningen och hitta ytterligare information.  
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För att avgränsa sökningarna i databaser och på hemsidor togs vissa sökord fram för att 

underlätta arbetet med informationssökandet. Dessa sökord var: mentorship, apprentice, 

training, education och kitchen. 

 

4.7 Källkritik 

Tre av fyra vetenskapliga artiklar är granskade och är enligt författarna tillförlitliga. Artikeln 

som inte är granskad är publicerad av academy of management review som anses vara en 

tillförlitlig journal. Den artikeln är väl genomarbetad och är noggrant undersökt av författarna. 

Utöver dessa artiklar har gruppen även använt sig av skolverkets hemsida som anses som en 

pålitlig källa då det är ett statligt verk som utför noggranna analyser av allt de offentliggör.  

 

 

5 Resultat 

Efter att ha intervjuat fyra köksmästare har det framgått ett resultat som tydligt visar att vilken 

utbildningsmetod som ynglingen gått är avgörande för vilka kunskaper den sedan kommer att 

besitta. Utbildning är emellertid inte det som värderas högst, grundläggande kompetens är 

viktigt, var och hur man har fått det är i princip oväsentligt. Det framgår också tydligt att man 

kan se en klar skillnad på om en person har gått en utbildning eller om den bara gått i en 

mentor-lärlingssituation. Hantverket i köket kan läras ut på arbetsplatsen, men eftertanke och 

kunskapen om att kunna reflektera över vad man gjort är dock något som bara en utbildning 

kan ge.  

 

5.1 Skolutbildning 

Under samtliga intervjuer visades det en tydlig ståndpunkt i att det ligger vikt i att ha en 

utbildning, även i de fall där de själva inte gått en restaurangutbildning på gymnasienivå eller 

högre. Samtliga av de som intervjuades hade haft lärlingar, eller de som de kan kalla för sina 

lärlingar, har generellt varit gymnasielever eller högre. I synnerhet kan man se att alla hoppas 

och tror på att utbildning ska ge elever möjlighet till att öka sin kompetens och att de ska 
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kunna förstå sig på yrket bättre än om de bara arbetar. Wilhelm säger att under den tid han var 

ansvarig för köket anställdes endast personer som har gått en utbildning på antingen 

Grythyttans restaurang högskola eller Umeås gastronomiprogram till de högre positionerna. 

Det tyder på att det finns ett otroligt förtroende för personer som har gått en utbildning, och 

att de som varit deltagande av en restaurang utbildning på högre nivå anses i stor utsträckning 

som oerhört kompetenta och kreativa. Wilhelm tycker också att det underlättar att arbeta med 

personer som gått på restauranghögskola därför att de tänker ungefär likadant, då han själv 

också gått en sådan typ av utbildning.  

 

5.1.1 Dåtid 

Respondenterna fick efter att svarat på de allmänna frågorna besvara vilken utbildning de har, 

om de gått en gymnasieinriktning mot kök eller om de har någon högre form av utbildning i 

köket. Om de inte utbildat sig till kock via en skolutbildning blev de tillfrågade hur de då fått 

kunskapen, om de ev. gått som lärling hos en mentor.  

 

Utbildningsmässigt kan man där se en klar trend hos de intervjuade köksmästarna av det 

faktum att av alla de intervjuade var det inte någon av dem som gått en gymnasieutbildning 

med inriktning på kök. Att inte ens Bosse som är den yngste av de intervjuade gått en 

gymnasieutbildning kan visa att skolutbildning inom restaurang på gymnasienivå inte hade 

utvecklats än, och stod inte högt status. Samtidigt kan man också se att 70-talisterna såg en 

vikt av att fortsätta utbilda sig. Thomas som är den äldste gick även han först en 

gymnasieutbildning för att sedan börja som lärling i ett restaurangkök där han var en del i en 

tydligt utpekad mentor-lärlingssituation. Thomas lärde sig på så sätt hantverket som krävs för 

yrket och kunde därefter fortsätta inom branschen utan vidare utbildning. De andra tre har gått 

andra vägar för att lära sig hantverket gällande yrket. Både Wilhelm och Martin började sin 

karriär i köket efter gymnasiet och fick på så vis kunskaper inom hantverket, de ingick där 

emellertid inte i en tydligt uttalad mentor-lärlingssituation. Efter en tid i dessa restaurangkök 

insåg de att de behövde utbilda sig för att få en högre förståelse för matlagning. Martin valde 

att gå en KY-utbildning först för att få en bredare bas att stå på då han endast arbetade i 

restaurangkök i ett halvår efter avslutad gymnasietid. Wilhelm menar på att han klarade sig 

bra utan någon yrkesförberedande utbildning då han under tiden han arbetade i restaurangkök 



24 

 

läste mycket kokböcker, speciellt de böcker som behandlade grunderna för det franska köket. 

De båda valde senare i sina karriärer att utbilda sig vid Grythytte Akademi på det då befintliga 

kockprogrammet.  

 

5.1.2 Nutid 

Vilka fördelar och nackdelar köksmästarna ser på utbildning varierar mellan respondenterna. 

De är dock ense om att utbildning ändå är något som värderas högt när de anställer kockar. 

Utav alla köksmästare som intervjuades hade de alla medarbetare som samtliga gått en 

utbildning med inriktning mot kök. Av alla kockar i köksmästarnas team var det endast en 

kock som saknade utbildning för restaurangkök. Köksmästarnas åsikter om 

gymnasieutbildning och utbildning på högre nivå är av liknande karaktär. De menar på att 

under gymnasieutbildningen får eleverna läsa mycket teori vilket ger dem en bred bas att stå 

på och att de även får prova på yrket via sin praktik. En gymnasieutbildning kan ge eleverna 

en större möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden tack vare sin breda kunskapsbas. Har 

man gått en gymnasieutbildning kommer man lättare in i köket och man lär sig hantverket 

snabbare då man redan besitter den teoretiska kunskapen. Både Martin och Wilhelm är 

tveksamma till gymnasieutbildning och anser att högre utbildning är att föredra, det för att 

man blir bättre på att granska saker och fråga mer. Utbildning på högre nivå anser de däremot 

att man lär sig att förstå mat på ett djupare sätt. Thomas menar dock att ett problem med 

utbildning är att man blir mer teoretiker än praktiker i ett praktiskt arbete. Bevisligen kan 

man se att köksmästarnas åsikter om utbildningen betraktas som att i gymnasiet lär man sig 

grunderna och får en möjlighet att möta den branschen man valt att gå in i. På högre nivå 

kommer man in i en miljö där man ställer frågor och analyserar. Det blir mer djupgående än 

vad man får läsa under en gymnasieutbildning och man får en högre förståelse för mat och 

livsmedel som gör att man kan definiera matlagning på ett helt annat sätt. Problemet 

köksmästarna ser med utbildning på gymnasienivå eller högre är att lärarkåren som är 

befintlig behöver uppdatera sig med jämna mellanrum. Köksmästarnas syn är att det finns en 

lärarkår som i många fall inte är engagerad. Wilhelm säger också att bara för att man gått en 

utbildning är inte det ett bevis på att man är tillräckligt kompetent. Kompetensen eleven 

besitter efter examen beror på utbildning, vilken standard den håller. Det beror självfallet 



25 

 

också på hur engagerad eleven är, Wilhelm -  Hälften av de som går i klassen vill inte ens 

vara där.  

 

5.1.3 Framtid 

Att man just nu håller på att utvecklar ett lärlingsprogram på gymnasienivå är alla 

respondenter relativt positiva till. De anser att lärlingsprogrammet ger en stor möjlighet till att 

man under starten av sina karriärer kan lära sig metoder, tempo och kvalité. Det gör att de kan 

forma eleverna och att de kan ge trygghet till restaurangerna genom att de sedan efter 

lärlingsperioden kan anställa eleven som redan kan det restaurangköket. Det blir även lättare 

att plocka in en yngre person som gått som lärling i ett kök då den har fått en bra grund till 

yrket. En viktig del som Thomas också påpekar är att de som går lärlingsprogrammet 

troligtvis kommer att vara mer intresserade av det yrket de väljer. En mer intresserad elev är 

också mer engagerad vilket är väldigt positivt för förhållandet mellan mentor och lärling. 

Martin och Wilhelm som båda har gått en utbildning på högskolenivå anser att de kockar som 

kommer vara mest attraktiva i framtiden är de som har gått ett lärlingsprogram, men som även 

vidareutbildat sig efter sin lärlingstid. men det måste läggas till en högskoleutbildning, för att 

kunna reflektera, analysera och diskutera det man har gjort.  

 

5.2 Mentor 

Frågorna rörande för- och nackdelar med en mentor-lärlingssituation visar att det ligger ett 

stort ansvar hos både mentor och lärling för att det efter avslutad utbildning ses som en lyckad 

situation. Under intervjuerna framgick det en svårighet för respondenterna att peka ut en 

mentor som de kan säga tydligt har varit deras mentor och att de befunnits sig i en tydlig 

mentor-lärlingssituation. I tre av intervjuerna framgick det att det hade haft någon form av 

mentor, men bara i ett fall hade det funnits en tydlig mentor. Wilhelm säger att som det ser ut 

i dagens samhälle behöver man inte alltid ha träffat sin mentor. Genom att läsa en bok gjord 

av en annan kock som är en förebild inom yrket kan man få inspiration och recept, han menar 

att den personen kan också ses som en mentor. 
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5.2.1 Dåtid 

I samtliga av intervjuerna syns det att köksmästarna har medverkat i någon form av mentor-

lärlingssituation, även om det vid alla tillfällen inte varit en tydligt uttalad mentor-

lärlingssituation. De har däremot lärt upp elever som gått en restaurangutbildning på 

gymnasienivå. Alla intervjuobjekt har upplevt mentor-lärlingssituationer som positiva även 

om det inte varit en tydligt utpekad mentor-lärlingssituation utan bara en praktikant som de 

lärt upp. För att de ska ha upplevt det som positivt skulle eleven varit intresserad och 

engagerad, se mer under 5.2.2. Om eleven varit intresserad och den har velat ta till sig det som 

de försökt lär ut har de varit givande. Wilhelm säger att det varit kul att se elever som han lärt 

upp lyckas efter det att de har arbetat i hans kök. Bosse fortsätter med att bestämt konstatera 

att det framförallt beror på eleven. Elevens intresse i lärandet utgör en stor frågeställning 

kring den mängd tid som vardera köksmästare tänker lägga ner på sin elev. 

 

5.2.2 Nutid 

I samtliga intervjuer betonas det hur viktig en mentor är i en lärlings utveckling. En mentor 

behöver inte alltid vara lärlingens chef men oftast är mentorn någon som är äldre och har mer 

kunskap om yrket. Intervjuobjekt berättar att dem under någon period i sitt yrkesverksamma 

liv har varit mer eller mindre en mentor för en elev i ett restaurangkök. Alla fyra tyckte att det 

var givande för dem om deras elever var intresserade, ambitiösa och ställt frågor. Alla 

respondenter säger i intervjuerna att om en mentor möter en elev som inte visar något intresse 

och inte vet om den vill bli kock eller inte anstränger sig inte heller mentorn för att utbilda 

eleven i hantverket. Det har även framgått att om en mentor är för hård och skriker och skäller 

för att försöka visa någon slags makt över eleven, en elev som verkligen brinner för 

matlagning. En sådan typ av mentor hämmar lärlingens utveckling och dess vilja att bli kock 

och lärlingen kan bilda sig en uppfattning om att hela restaurangbranschen ser ut på det sättet 

och det gör att den börjar tveka om den verkligen vill bli kock. 

 

Utifrån intervjuerna kan man urskilja att för en mentor-lärlingssituation ska kunna fungera bra 

måste det finnas intresse från eleven och en viss ödmjukhet över att göra de ”tråkiga” 

uppgifterna i köket som att hacka morötter och sedan gå vidare för att lära sig de övriga 



27 

 

kökssysslorna. En elev som visar ett stort intresse vinner väldigt mycket på det i slutet genom 

att mentorn visar en ödmjukhet och respekt tillbaka till eleven och ger honom fler tips rörande 

hantverket. En mentor och en lärling vinner i längden om båda är ödmjuka och visar respekt 

och lär sig av varandra. Det bör dock endast vara en yrkesmässig relation, ingen av de 

intervjuade har någon gång haft en mentor som varit mer än en yrkesmässig förebild. En av 

kockarna tror att om man även träffas utanför arbetet kan en viss respekt för varandra gå 

förlorad och på så sätt förstöra relationen i köket.  

 

Alla köksmästare har relativt lika attribut som de gärna ser att en ny kock som de anställer 

innehar. De är alla överens om att det bör finnas stor drivenhet och hängivenhet till yrket för 

att de ska anställa kocken. De tycker även att det är viktigt att man passar bra in med 

resterande kockar som redan arbetar i köket. Ett genuint matintresse, en känsla för hantverket 

och viljan att lära sig mer är också av vikt. Om de skulle anställa en ny kock är det inte 

nödvändigt att man har en utbildning med inriktning mot kök. De menar att om man har goda 

erfarenheter och referenser sedan tidigare i sin karriär behöver inte en utbildning vara 

nödvändig, det ger bara den personen ett mervärde.  

 

5.2.3 Framtid 

Alla köksmästarna var väldigt positiva till det nya lärlingsprogrammet som håller på att 

utvecklas. De ansåg att den utbildningsformen kommer göra att man kan utveckla eleverna på 

ett tidigare stadium vilket kommer leda till att man enklare kommer kunna forma dem efter 

branschen. Restaurangen måste däremot inse att det kommer att ligga ett oerhört stort ansvar 

på dem. Då eleverna fortfarande är unga måste den ansvarige för lärlingen ta på sig rollen som 

lärare och den måste även uppfostra eleven. Alla respondenter tror att det kommer vara till 

fördel att ha gått ett lärlingsprogram för att de anser, som tidigare nämnt, att det kommer vara 

lättare att få in dem i restaurangen, samt att de inte behöver formas på samma sätt. Wilhelm 

och Martin anser för att dessa unga kockar ska uppnå sin fulla potential som kock och för att 

utvecklas ytterligare är det till fördel för dem om de väljer att vidareutbilda sig efter sin 

lärlingstid. Det för att kunna få den djupare förståelsen och det analyserande tänket inom 

matlagning.  
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5.3 Framtidens krav 

Framtidens krav på kockar kommer att förändras i takt med att branschen utvecklas och 

genom det att utbildningen kommer förändras. Av de intervjuade köksmästarna ansåg 

samtliga att kraven på kockarna kommer att höjas i takt med att även gästernas kunskaper om 

matlagning kommer att öka. Kvalitén på utbildningarna som finns tillgängliga måste därför 

höjas för att kunna möta branschen och gästernas krav. Martin säger att han hoppas på 

skolutbildning då han själv arbetat som lärare för en restaurangutbildning och kan se en rad 

fördelar med att utbilda sig. Den utbildning som i Restauranghögskolan i Grythyttan och den i 

Umeå erbjuder tycker han är väldigt viktig för branschen. Han anser emellertid att man ska 

kunna erbjuda ett ”paketerbjudande” där man besitter både de praktiska kunskaperna som 

man kan utvinna av en lärlingsperiod, men även att man utbildat sig på högre nivå för att få 

det analyserande tänkandet som kan behövas för att utveckla branschen och höja dess kvalité. 

 

 

6 Diskussion 

I följande avsnitt återberättas de resultat som framkommit i denna studie. De resultaten ställs 

mot den redan befintliga forskningen inom området som till viss del behandlats i detta arbete. 

Studiens metoder och material granskas kritiskt i de två avslutande diskussionsavsnitten. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I enlighet med de resultat som har framkommit tyder det att utbildning värderas väldigt högt i 

jämförelse med arbetserfarenhet. I helhet kan man se att skolutbildning definieras som mer 

eftertraktat än mentor-lärlingssituationer, man kan likväl uppleva svårigheter med att 

bestämma vilket utbildningsätt som kvalificeras som den mest eftertraktade, då vi i Sverige 

inte har någon tydlig mentor-lärlingsutbildning. En frågeställning skulle kunna vara 

utbildningen egentligen ger, möter utbildningen branschens krav och blir man verkligen den 

kock man betraktas vara.   
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6.1.1 Dåtid 

Inledningsvis i bakgrunden, kapitel 2.1 utbildning, framställdes den markanta utbredningen på 

möjligheten att utbilda sig på högre nivå, inom hotell och restaurang. Då förändringen skedde 

under 60-talet kan man se att av de köksmästarna, som har haft möjlighet att genomgå en 

utbildning på högre nivå, har prioriterat en utbildning för att ge grund till deras kompetens.  

Man kan då också se av köksmästaren Thomas, född på 1950-talet inte hade samma möjlighet 

att utbilda sig inom hotell och restaurang på högre nivå. Det hade heller inte samma betydelse 

att vidareutbilda sig som senare årtionde. Det som betraktades som den korrekta 

utbildningsmetoden inom hotell och restaurang var av mentor-lärlingskaraktär. Airey och 

Tribe (2000) bevisar emellertid att förändringen som skedde var ett skäl att man skulle 

anpassa branschen till den sociala normen, och inte för att förbättra utbildningsmetoden inom 

hotell och restaurang.  

 

Innan utbildning fanns i hotell och restaurang branschen så var normen att det krävdes 

mentor-lärlingssituationer och dessa var i fördel genomförda utomlands exempelvis Frankrike 

(Airey & Tribe, 2000). Det är värt att ta i beaktning att också se om mentor-lärlingsideologin 

inte har försvunnit från restaurangmiljön. I resultatet framgår det att samtliga av de 

intervjuade köksmästarna har i viss form varit mentorer i en, om inte allt så tydlig, mentor-

lärlingssituation. Hur än det har skett en ökning i att vilja utbilda sig inom hotell- och 

restaurangbranschen finns det ändå kvar en tydlig form av mentor-lärlingsutbildning inbäddad 

i ryggmärgen av branschen.    

 

6.1.2 Nutid 

Utbildning är emellertid något som i nuläget värderas väldigt högt i den svenska 

restaurangvärlden. Samtliga intervjuer betonar en vikt av att ens kökslag gynnas av att ha   

kockar som är utbildade. Dock finns det ingen betoning på vilken form av utbildning som är 

den väsentliga, gymnasienivå eller en högre nivå. Det man med klarhet kan tyda från 

resultatet är att utbildning oavsett nivå ger nybörjaren eller ynglingen inte bara en möjlighet 

att få en inblick, i restaurangvärlden utan också en bra grund att stå på. Utbildningen skall 

leverera en plattform som gör att branschen inte behöver lära upp ynglingen från grunden och 

därav leder det till att när ynglingen är klar för marknaden minskar tiden som krävs för att 
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acklimatisera sig till branschen. Likväl finns det frågor som har kommit upp kring 

intervjuerna kring det faktum att de lärare som eleverna har tillgång till inte alltid är av bästa 

kvalité eller att de brister i engagemanget. Martin anser att bristen på engagemang leder till 

frågeställningar beaktande värdet av utbildning i form av gymnasienivå, det är där bristen 

främst verkar finnas. På högre nivå kan bristen ej betraktas på ett likvärdigt sätt för på högre 

utbildningsnivå ansvarar gemene man för sin egen utbildning. Frågeställningarna kring bristen 

på engagemang hos lärarna på gymnasienivå leder naturligt till vilket värde utbildningen av 

denna form har. Vikten av utbildningen, som tidigare nämnts, väger främst inte på var den 

kommer ifrån utan att man besitter den, i en annan aspekt skulle man kunna dra en parallell 

mellan gymnasieutbildning och den mentor-lärlingsutbildning som Smits (2006) diskuterar. 

Av de fyra intervjuerna konstaterades det att den märkbara skillnaden framstår först vid en 

utbildning på en högre nivå.   

 

Den parallell som begrundar tankesättet att gymnasieutbildningen liknar mentor-

lärlingsutbildningen är av den principen att man i båda situationer fastställer att det är ett 

stadium där eleverna får lära sig grunderna, oavsett i en skolbänk eller i ett restaurangkök 

(Gamble, 2001). Liknelsen påpekas i intervjuerna då köksmästarna har elever som måste 

jobba sig uppåt, genom att göra de enklaste arbetsuppgifterna för att sedan avancera och ta sig 

an uppgifter med högre svårighetsgrad efter det att mentorn anser att dem kompetenta till det. 

På samma sätt kan man se på gymnasieutbildning där man år för år avancerar i svårighetsgrad 

och om man inte har klarat av det som står i den angivna mallen får man fortsätta med 

uppgiften till dess att man har klarat av den och den godkänts. 

 

6.1.3 Framtid 

Framtidens krav på branschen är något som utgjort en bas för sammansättningen av de 

skollagar och reformer som har skett, se bakgrund 2.1. I takt med ökad arbetslöshet har man 

valt att ge ungdomen en chans att tidigt få en inblick i hur den bransch de kan tänka sig jobba 

med fungerar (Smits, 2006). Aspekten är som följande; desto tidigare de kommer in desto 

större chans är det för dem att lyckas. Likväl finns det olika åsikter om hur framtiden kommer 

att utveckla sig då man kommer utbilda en större mängd med branschanpassade kockar. 

Oavsett hur framtiden kommer se ut menar en stor del att branschen måste förstå vilket 
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oerhört ansvar restaurangerna tar på sig. Viss kritik från intervjuerna är riktad mot den nya 

utbildningsformen av lärlingsprogrammet. Kritiken grundar sig, enligt Martin, i den mening 

att till viss del kan eleverna ses som gratis arbetskraft. Risken finns i tydlig bemärkelse att 

dessa elever kan utnyttjas som billig arbetskraft men det är beroende av vem man får som sin 

mentor. Ovissheten kring den allmänna kvalitetsnivån som kommer att levereras av de 

mentorer som väljs ut är stor då det idag inte finns några krav på att mentorn ska ha 

genomgått en pedagogisk utbildning (Skolverket, 2009).  

 

Av intervjuerna att döma kommer lärlingsutbildning inom restaurang att gynna eleverna på 

grund av att eleven kommer in i branschen tidigare än de flesta andra gymnasieelever.  

Lärlingsprogrammet ger eleverna en chans att verkligen lära sig grunderna och att man kan 

snabbt få se insidan av branschen. Dock var det tydligt att de intervjuade köksmästarna ansåg 

att en lärlingsutbildning inte är det som kommer slutligen vara det mest eftertraktade. 

 

6.1.4 Framtidens krav 

I synnerhet fanns det en icke självklar frågeställning kring vad branschen skulle ha för krav på 

ens personals akademiska utbildningar och de förutsättningar som kan krävas för att få en 

anställning. Att förutse vad som kommer krävas av den allmänna kocken är nästintill 

omöjligt, om man däremot ser på den historiska förändringen som har skett finns det en 

möjlig hypotes. Om man definierar hur förändringen har skett, genom intervjuerna begränsat 

till 70-talisterna finns det ett ökat intresse av krav på utbildning. Det syns tydligast i intervjun 

med Wilhelm, han krävde att hans ansvariga personal ska ha deltagit i en utbildning på högre 

nivå. Även Martin fastställde en tydlig skillnad på hur en kock som har gått en högre 

utbildning agerar. Enligt Martin har en kock som har gått en högre utbildning en djupare 

kunskap, en förmåga att analysera och reflektera som man troligtvis inte besitter om man inte 

har gått en högre utbildning och den kommer först vid det stadiet. Det var också i samma 

intervju som begreppet ”paketerbjudande” kom upp, vilket innebär att framtidens kockar bör 

ha genomgått en grund utbildning och en högre utbildning. I det sammanhanget kan man få en 

inblick i vad kravet på framtidens kockar kommer att bli.   
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I framtiden måste man kunna definiera vilka krav man ska ha på en kock, vilken kunskap den 

ska besitta, hantverksmässig kunskap, teoretisk kunskap eller båda. Den som anställer en ny 

kock måste veta vad den vill få ut av den nye kocken. Naturligtvis kan man inte ställa samma 

krav på en kock som arbetar på restauranger som håller olika standard. Det är omöjligt att 

jämföra en vägkrog med en stjärnrestaurang i storstad då de olika typerna av restauranger 

ställer olika krav på de kockar som arbetar där. Den begränsningen som gjorts till detta arbete 

är som tidigare nämnts fine dining restauranger, då de köksmästare som intervjuades, se urval 

4.2, har arbetat på dessa typer av restauranger, opera källaren, vassa eggen o.s.v.. 

Köksmästarna på dessa typer av restauranger måste därför kunna definiera vilken typ av 

restaurang de arbetar på, vilken kvalité de håller och vilken kvalité de vill leverera.  

 

Kraven på de kockar som söker sig till positioner som ställer högre krav på hen, kommer då 

ha likgiltiga krav och förutsättningar. Det s.k. ”paketerbjudandet” kommer relatera till att man 

har gått en gymnasieutbildning/en lärlingsutbildning (Skolverket, 2009), och fortsatt med en 

utbildning på högre nivå (Airey & Tribe, 2000). Genom de förutsättningarna kan det antas att 

den allmänna kunskapen hos kockar, på restauranger av en högre karaktär, kommer öka och 

inte bara vara relaterad till hantverksskicklighet. Teoretiskt kan det menas att den svenska 

restaurangkulturen kommer förbättras och öka i kvalité, men detta bara i teorin. Likväl som 

det förefaller sig en ökad kvalité och kunskap i den högre svenska restaurangkulturen kommer 

det emellertid bli att med ökat intresse för högre utbildning. Den mängd kockar av liknande 

kvalité och kunskap kommer att öka och det leder till svårigheter att bedöma vad som i 

synnerhet kan ses som den mest kvalificerande erfarenheten. När den ökningen sker kommer 

det leda till att man ställer nya krav i sökandet efter perfektionen, och de kockar som i nuläget 

utbildar sig eller som arbetar måste vara medvetna om att inom en snar framtid kommer 

kraven att öka och det kommer leda till ökad konkurens på arbetsmarknaden.  

 

6.1.5 Utbildning 

I frågeställningar kring utbildning kan det bevisligen synas att Jönssons och Tellströms studie 

(2007) förhåller sig korrekt baserat på de svar som har framkommit under intervjuerna. 

Jönsson och Tellström (2007) hävdade att efter deras studie kom det fram att 80 % av 

eleverna har utbildningen att tacka för deras nuvarande arbetsposition. Förhållandevis kan 
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man då koppla samman denna forskning med de svar som har framkommit av vikten av 

utbildning. I intervjun med Wilhelm konstaterades det att i anställningssynpunkt så värderas 

utbildningen på högre nivå högt. Airey och Tribe (2000) diskuterar också hur utbildningen 

inom hotell- och restaurangbranschen har förändrat förutsättningarna inom branschen. De 

påvisar det faktum att utbildning börjar bli en av de punkter som värderas högre än 

exempelvis utlandspraktik. I intervjun med köksmästaren Martin antas en viss generalisering, 

men likväl en som kan belysa det som Airey och Tribe (2000) försöker påvisa angående 

utbildning. Martin anser att man kan se en stor skillnad från kock till kock beroende på ens 

utbildnings historia, osv., men det en kock lär sig av att jobba kan alla kockar lära sig, de som 

inte har gått en utbildning kan emellertid inte lära sig att reflektera. I Martins anda kan man 

konstatera att den forskning som Airey och Tribe (2000) publicerat är korrekt, då de 

poängterar det akademiska erövrandet som har skett inom restaurangbranschen sedan 60-talet.   

 

6.2 Metoddiskussion 

När arbetet påbörjades övervägdes metoderna enkätundersökning och kvalitativa intervjuer 

för att ge svar till syftet. Gruppen kom dock fram till att metoden intervju skulle vara bäst att 

arbeta med. En enkätundersökning hade enbart gett korta och enkla svar och gruppen hade 

blivit tvungen att tillfråga fler personer, då bortfallet brukar vara relativt stort vid 

enkätundersökningar (May, 1997). Som May (1997) också säger att vid en intervju kan en 

dialog skapas och respondenten kan fördjupa sina svar, på så vis skulle författarna få mer 

utförliga svar. Den intervjumetod som valdes var halvstrukturerad intervjuer, den metoden 

ansågs skulle vara mest givande för arbetet då man med den metoden kan hålla en öppen 

dialog, men den är samtidigt strukturerad (Gillham, 2008). Ett problem med metoden kan vara 

att den är relativt svår att bemästra, då den kräver viss skicklighet och att man har arbetat med 

den förr (Gillham, 2008). Pilotstudien som gjordes gav inte enbart en chans för författarna att 

se om frågorna var av relevans eller inte, det gjorde även att författarna fick en känsla för hur 

man arbetar med metoden. Gillham (2008) säger också att metoden kan vara tidskrävande då 

utvecklingsfasen av teman och frågor är relativt lång, det går även åt mycket tid till att 

transkribera och analysera intervjuerna efteråt. Metodens struktur underlättar emellertid 

arbetet med analys (Gillham, 2008) och det gjorde det enkelt för författarna ställa 

respondenternas svar mot varandra.  
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6.3 Materialdiskussion 

För att ge ett mer djup och tyngd till arbetet utfördes sökningar efter vetenskapliga artiklar 

som kunde vara relevant till arbetet. Sökord togs fram för att underlätta sökandet efter artiklar 

och för att precisera sökningarna (se vetenskaplig insamling). I de artiklar som återfanns 

genomsöktes också den befintliga referenslistan igenom för att ev. hitta andra artiklar som 

kunde leda författarna vidare till ny information. Gruppen ville helst använda sig av fakta som 

berörde Sverige främst, om det inte var möjligt vidgades sökningarna till andra länder. Det 

fanns även vissa svårigheter med att hitta artiklar som enbart behandlade restaurangbranschen 

och som var relevanta för arbetet. Sökningarna breddades på grund av detta för att se hur det 

såg ut i andra branscher om hur man lärde upp lärlingar. Artiklarna som återfanns och som 

godkändes av författarna behandlar inte Sverige och inte restaurangbranschen allt för mycket. 

Sättet att utbilda yngre kockar i mentor-lärlingssituationer är emellertid i grund och botten 

likvärdigt med andra branscher och hur de utbildar yngre personer. Utbildningsmetoden är 

också relativt lika i jämförelse med andra länder, en del länder har säkerligen ett bättre och 

mer utvecklat sätt att lära upp lärlingar, men det är ändå relativt likvärdigt.  

 

För att få insyn hur det ser ut gällande utbildning från gymnasienivå eller högre söktes data 

hos skolverket. Där fann författarna enbart data gällande utbildningar på gymnasienivå. Fakta 

om högskoleutbildning återfanns i en bok som behandlar utbildningar på högre nivå än 

gymnasienivå. Den behandlar dock högre utbildning för hela världen med tyngdpunkt på 

England. Den var dock tillräckligt relevant för att användas till arbetet. Data om övriga 

utbildningar efter gymnasiet som t.ex. KY-utbildningar eller restaurangakademin hittades på 

respektive hemsida.  

 

I urvalet till studien bestämde gruppen att de skulle intervjua kockar som varit eller är 

köksmästare på fine dining-restauranger. Det för att de troligtvis har lång bakgrund i 

branschen och att de med hög sannolikhet sett de båda utbildningsmetoderna som denna 

studie behandlar. Författarna trodde dock fel med att de skulle sett båda utbildningsätten, då 

tydliga mentor-lärlingssituationer inte verkar vara något som är vanligt förekommande i 

svenska restaurangkök.  
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De fyra personerna som blev intervjuade gav väldigt bra svar och mycket material som kunde 

användas till studien. Det kan dock tyckas att fler personer skulle ha intervjuats, men 

intervjuerna som gjordes gav tillräckligt mycket material. Som Gillham (2008) säger ger 

metoden halvstrukturerad intervju mycket material som tar lång tid att bearbeta. Gruppen har 

därför kunnat fokusera mycket på det befintliga materialet som då analyserats och bearbetats 

på ett grundligt sätt.  

 

 

7 Slutsats 

Gäster som besöker restauranger blir alltmer medvetna och får en ökad kunskap när det gäller 

maten de blir serverad och allt som hör därtill. Då gästens kunskapsspektra blir större måste 

även restaurangerna förändra sin syn på utbildning av framtidens kockar för att kunna 

utveckla branschen. Det kommer därmed inte vara tillräckligt att man bara går en mentor-

lärlingsutbildning eller enbart en högskoleutbildning med inriktning mot kök. Man tjänar på 

att först gå en mentor-lärlingsutbildning i tre år för att lära sig grunderna och hantverket i 

köket. Direkt efter den utbildningen är avslutad bör man vidareutbilda sig på högskola för att 

lära sig att kritiskt granska, reflektera och analysera receptur, tillagningsmetoder, måltider 

man gjort, m.m. Den ultimata kocken som gått en kombination av den klassiska mentor-

lärlingsutbildningen samt tillsammans med en skolutbildning, de som kan erbjuda ett s.k. 

”paketerbjudande”, är vad branschen kommer att tjäna på i framtiden och på så vis utvecklas. 

En elev som genomgått båda dessa utbildningar är efter att de är avslutade bäst förberedd för 

livet i restaurangvärlden.  

 

 

8 Vidare forskning 

Vidare forskning som kan ske inom området är oerhört brett. Mentor-lärlingsutbildningen 

som kommit till Sverige är än så länge endast på prov och det fram tills hösten 2011 då den 

ska utvärderas. I den aspekten kan en studie på eleverna som har gått mentor-

lärlingsutbildningen betraktas som oerhört väsentlig och vara av högt värde i detta arbetes 
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frågeställning. Man kan också betrakta en mer världslig studie på frågeställningen då det 

utomlands kan finnas fler och bättre utformade mentor-lärlingsutbildningar inbäddade inom 

restaurangbranschen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Syfte: Syftet med arbetet är att studera de två olika utbildningsmodellerna som finns för 

restaurangvärlden. Modellerna som gruppen har valt att studera är som följande 

Utbildning med inriktning mot kök från gymnasienivå och uppåt. 

Mentor-lärlingsutbildning. 

Frågor 

Allmänna 

  När är du född? 

  Var är du uppväxt? 

  Vilka restauranger har du arbetat på? 

  Hur länge har du arbetat som kock? 

  Varför blev du kock? 

  Var det någon i din familj eller släkt som arbetade inom restaurangbranschen?  

  Hade du någon/några förebild från restaurangbranschen när du började som 

kock? 

  Vad är det roligaste med att vara kock? 

  Vad är det svåraste med att vara kock?  

  Vilken position har du i köket? 

  Vad betyder mentor - lärling för dig? 
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Förr 

  Har du gått en gymnasieutbildning och/ eller en högskoleutbildning med 

inriktning på kök innan du började arbeta som kock? 

  Om du inte gick en utbildning hur har du då fått dina kökskunskaper? 

  Är det någon mentor/mentorer som har varit mer än hantverksmässig förebild 

för dig? 

  Har du fungerat som mentor i en tydlig Mentor – lärlingsituation eller 

situationer?  

  Om ja hur upplevde du den situationen? 

  Tyckte du den var givande för dig? 

  Vilken bakgrund hade lärlingen/lärlingar innan den började hos dig? 

 

Nutid 

 ur många kockar finns det anställda på din nuvarande arbetsplats?  

  Hur många av dina medarbetare gått någon form av kockutbildning på 

gymnasienivå eller högre? 

  Hur många av dina medarbetare har utbildats genom en mentor-

lärlingsituation? 

  Vilka fördelar ser du med en mentor - lärlingsituation?  

  Vilka nackdelar ser du? 

  Vilka fördelar ser du med gymnasial- eller högre restaurangutbildning? 

  Vilka nackdelar ser du? 

   Kan du se några tydliga skillnader mellan dessa personer hantverksmässigt 

(tempo, mise en place, noggrannhet)? 

  Om du anställer en kock vilka egenskaper betraktar du är viktiga? 
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  Hur viktig är gymnasial eller högre restaurang utbildning om du anställer en 

kock? 

 

Framtid 

  Vad kan det innebära för branschen att det blir fler studenter som går 

lärlingsprogrammet?  

  Vilka tror du kommer vara mest attraktiva i framtiden, personer som gått 

mentor-lärlingutbildning eller personer med gymnasial restaurangutbildning eller 

högre? 

  Vilka krav kommer det att ställas på framtidens kockar? 

 


