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Sammanfattning 
 

Inledning  

Intresset för mat, måltider och hälsa är större än på länge. Regeringen har avsatt medel för en 

vision om Sverige som det nya Matlandet. Bland forskare och i media betonas vikten av en 

god hälsa. Råvaruursprung, mat, olika dieters vara eller inte vara diskuteras varvat med recept 

och skildringar av matupplevelser. Vilka tankar kring medvetenhet finns bakom all denna 

mat- och måltidsfokusering? 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad begreppet ”medveten måltid” betyder för kockar idag, 

med frågeställningarna: Hur väljer kockar sina råvaror till en ”medveten måltid”? Hur jobbar 

kockar idag med hälsa/näringsperspektiv? Vad innefattas i ”den medvetna måltidens” 

helhetstänkande.  

Metod och material 

Studien är baserad på tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer som analyserats tillsammans 

med vetenskapliga artiklar, publicerad litteratur, tidningsartiklar, avhandlingar samt Internet 

för att besvara studiens syfte.  

Resultat 

De tre kockar som intervjuats tolkar utifrån egna erfarenheter en ”medveten måltid” på olika 

sätt. Det finns tre huvudsakliga gemensamma nämnare: råvaror, hälsa/näringsperspektiv och 

helhetstänkande. 

Slutsats 

Egna erfarenheter spelar in och ofta är det en kombination av de gemensamma nämnarna 

råvaror, hälsa/näringsperspektiv och helhetstänkande som läggs in i begreppet ”medveten 

måltid”. Idag innefattar begreppet en större helhet än för 23 år sedan. Främst när det gäller 

råvaruursprung, ekologiska och närproducerade livsmedel, näring, hälsa, menykomposition 

och estetisk gestaltning.  

Nyckelord kockyrket, helhetstänkande, hälsa, näring, råvaror 



Förord 

 
Jag vill rikta ett stort tack till dem som gjort denna studie möjlig.  

 

Till mina handledare Inger M Jonsson och Cecilia Magnusson Sporre för engagemang, bra 

handledning, tålamod, uppmuntran och trevligt samarbete. 

 

Till intervjupersonerna som delat med sig av sin tid, sina tankar, kunskaper och erfarenheter.  

 

Till min familj som gjort det möjligt att överhuvudtaget genomföra hela denna utbildning, 

Peter, Lina och Olle, mamma, pappa, Annelie, May-Britt. Sist men inte minst vill jag tacka 

mig själv för att jag vågade hoppa på detta 3-åriga äventyr.  

 

 

Annika Bergman 

Stockholm 7 juni 2012    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Innehåll 

 

INLEDNING ......................................................................................................................................................... 5 

BAKGRUND ......................................................................................................................................................... 5 

MÅLTID ............................................................................................................................................................... 5 
MÅLTIDENS FEM ASPEKTER ................................................................................................................................ 6 
MEDVETEN MÅLTID ............................................................................................................................................ 7 

Näring ............................................................................................................................................................ 9 
Smak och menykomposition ......................................................................................................................... 10 
Måltidens estetiska gestaltning .................................................................................................................... 12 
Ekologi och etik ........................................................................................................................................... 12 

KOCKYRKET ..................................................................................................................................................... 13 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................................................................ 14 

FRÅGESTÄLLNINGAR......................................................................................................................................... 14 

METOD OCH MATERIAL............................................................................................................................... 14 

SEMISTRUKTURERAD INTERVJU ........................................................................................................................ 15 
UNDERSÖKNINGSINSTRUMENT .......................................................................................................................... 15 
MATERIALINSAMLING ....................................................................................................................................... 15 
URVAL .............................................................................................................................................................. 16 

Fakta om intervjupersoner .......................................................................................................................... 16 
FORSKNINGSETISKA REGLER ............................................................................................................................. 16 
GENOMFÖRANDE .............................................................................................................................................. 17 
ANALYS AV DATA ............................................................................................................................................. 17 

RESULTAT ......................................................................................................................................................... 17 

MEDVETEN MÅLTID .......................................................................................................................................... 17 
SMAK OCH MENYKOMPOSITION......................................................................................................................... 20 
NÄRING ............................................................................................................................................................. 21 
MÅLTIDENS ESTETISKA GESTALTNING .............................................................................................................. 23 
EKOLOGI OCH ETIK............................................................................................................................................ 25 
KOCKYRKET ..................................................................................................................................................... 27 

DISKUSSION ...................................................................................................................................................... 28 

RESULTATDISKUSSION ...................................................................................................................................... 28 
Råvaror ........................................................................................................................................................ 29 
Hälsa/näringsperspektiv .............................................................................................................................. 32 
Helhetstänkande .......................................................................................................................................... 34 

METOD OCH MATERIALDISKUSSION .................................................................................................................. 37 
Forskningsetiska överväganden .................................................................................................................. 37 

SLUTSATS .......................................................................................................................................................... 38 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ........................................................................................................... 38 

REFERENSER .................................................................................................................................................... 40 

 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 

Bilaga 2: Mejl till intervjupersoner 

 



5 

 

Inledning 

 
Upplevelsen av en måltid kan för mig jämföras med upplevelsen av ett musikstycke eller 

ett för mig attraktivt konstverk, som har något att berätta (Gustafsson, 2002). 

 

Intresset för mat, måltider och hälsa har ökat kraftigt de senaste åren. Regeringen har avsatt 

medel för att visionen om Svergie som det nya Matlandet ska premieras, med god mat och 

upplevelser i världsklass, där svenska råvaror, traditioner och framstående kokkonst står i 

centrum (Jordbruksverket, 2011). I media diskuteras mat, råvarors ursprung och olika dieters 

vara eller inte vara, varvat med recept och skildringar av olika matupplevelser. Nya 

kokböcker ges ut i Sverige så gott som varje dag. Kockyrket håller på att få högre status och 

mat- och måltidsvanor har blivit ett sätt för var och en att framhäva sitt personliga varumärke 

(Tellström, 2012). Bland många forskare, politiker och i media betonas vikten av en god 

hälsa. Övervikt och fetma framställs ofta som ett växande folkhälsoproblem. De allra flesta 

forskare är överens om att mat och måltider påverkar hälsan i stor utsträckning.  

Ofta nämns betydelsen av att mat ska smaka bra, se aptitlig ut och ätas i en trivsam miljö. 

Intresset har dessutom blivit större för att maten ska vara hälsosam och att både råvarorna och 

produktionen ska vara miljömässiga och etiskt försvarbara. Vilka tankar kring medvetenhet 

finns bakom denna mat- och måltidsfokusering? 

  

 

Bakgrund  
Enligt Nationalencyklopedin betyder en måltid ett tillfälle för intagande av mättande mängd 

föda (Nationalencyklopedin, 2012). Måltid är enligt Fjellström (2003) en eller fler olika 

kombinationer av livsmedel, som produceras, tillagas, presenteras och konsumeras vid olika 

tidpunkter och i olika sociala miljöer och kontexter. En mer kulturell definition ger sociologen 

Mäkelä som anser att hänsyn måste tas till innehållet i en måltid, ätmönster och den sociala 

aspekten av en måltid (Mäkelä, 2000).  

 

Måltid 

Redan 1910 skrev filosofen och sociologen Georg Simmel (Simmel, 1993) om begreppet 

måltid. Bland annat att det mest gemensamma för alla människor är att äta och dricka, och att 

måltiden har en socialiserande kraft (Ibid.). Det du själv äter kan ingen annan under några 
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omständligheter äta eftersom det är det mest personliga, omedelbart förbehållet dig som 

individ menar Simmel. Måltider är mer än näring och fysiologi, eftersom den form maten 

konsumeras i kommer i blickpunkten, som något mer stiliserat, estetiskt och 

överdimensionellt (Simmel, 1993). Meiselman (2008) fördjupar resonemanget och menar att 

begreppet måltid är vad som äts, medan den mat som äts i ett socialt sammanhang är en 

måltidshändelse Dessa måltidshändelser ger mening både till maten som äts och även till hela 

situationen kring ätandet, social kommunikation och symboler (Meiselman, 2008). Det är 

meningsfullt även när det gäller uppförande som symboliserar människors identitet och känsla 

av tillhörighet skriver Mattson Sydner och Fjellström (2006) i en artikel om äldre människors 

måltider. På Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet har måltiden beforskats 

utifrån flera olika perspektiv i doktorsavhandlingar. Jonsson (2004) skriver om 

familjemåltiden med perspektiv på praktisk kunskap, lärande och kultur. Prim (2007) har en 

inriktning mot färdigmåltider ur ett konsumentperspektiv. Både Hansen (2005) och Walter 

(2011) har studerat restaurangmåltiden och service. Rapp (2008) har studerat 

måltidsupplevelser med fokus på acceptans och belåtenhet. 

 

I en undersökning som ingår i avhandlingen Sensory, attitudinal and contextual aspects of the 

meal - Health implications and connections with risk factors for coronary heart disease and 

obesity (Rapp, Jonsson & Öström 2008) ställs en öppen fråga i en enkätstudie om vad 

essensen i en god måltid är. Deltagarna i studien, 358 respondenter mellan 41-65 år skulle 

med egna ord beskriva vad som ska innefattas i en god måltid. Svaren visade att en god måltid 

innefattade krav både på maten, exempelvis råvaror, sensoriska egenskaper, näring och 

mättnad och krav på sammanhanget, exempelvis estetik, sinnesstämning och lugn och ro. 

Rapp, Jonsson och Öström (2008) menar att identifiering av individers olika anspråk på en 

god måltid kan vara till komplementär hjälp vid förändring av mat- och måltidsvanor. I 

studien framkom också att en god måltid ska vara tillfredställande och närande, den ska mätta 

hunger, den ska vara hälsosam och den ska uppfylla fysisk belåtenhet likväl som den ska 

uppfylla individuella önskemål om att göra rätta val (Ibid.). 

Måltidens fem aspekter  

Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) beskriver fem aspekter som viktiga vid 

måltider och vid service på restaurang. Dessa aspekter bildar FAMM, Five Aspects Meal 

Model, och innefattar Rummet, måltider konsumeras alltid i ett rum. Det kan vara på 

restaurang, på sjukhus, i skolan, på hotell, utomhus eller hemma. Mötet, i rummet där 
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måltiden äger rum möter gäster serveringspersonal och andra gäster. Produkten, den mat och 

dryck eller en kombination av dessa som serveras i rummet. Styrsystemet, innefattar ett flertal 

olika administrativa system, så som ekonomiska och rättsliga aspekter och ledarskap och 

Stämningen, gästens uppfattning av hela situationen. Stämningen skapas av de fyra ovan 

nämnda aspekterna tillsammans. Dessa behövs för att göra en måltid möjlig och för att göra 

den till en helhetsupplevelse (Gustafsson et al., 2006). Författarna menar att FAMM kan 

användas av kockar och andra som ett planerings- och analysverktyg för måltider på 

restaurang eller offentliga måltider. Modellen kan också användas som pedagogiskt verktyg 

vid utbildning eller till att utveckla redan befintliga rätter eller måltider. Sammanfattningsvis 

kan FAMM vara ett verktyg för att skapa en helhetsupplevelse, som kan hjälpa till för att få 

belåtna gäster (Gustafsson et al., 2006).  

Medveten måltid  

Historiskt sett har flera betydelsefulla personer kopplat ihop näring, hälsa och njutning 

(Gustafsson, 2004). Platina, påve Sixtus IV sekreterare, skrev redan 1480 världens första 

tryckta kokbok, Om rättfärdig njutning och god hälsa (Platina, [1480], 1999). Boken är inte 

bara en kokbok utan även en filosofisk handledning i god levnadskonst samt ett uppslagsverk 

om de flesta livsmedel som åts vid den tiden (Magnusson, 2003). Jean Anthelme Brillat 

Savarin, advokat i Frankrike skriver i sin bok Smakens fysiologi (Brillat-Savarin, 1825, 1924) 

om vikten av måttlighet och att de som äter så att magen råkar i olag, eller dricker så att de 

blir yra förstår varken att äta eller att dricka (Ibid.). Den svenske botanikern Carl von Linné 

hävdade måttlighet som den viktigaste vägen till hälsa och ansåg att det var lyx och överflöd 

som fördärvade det romerska riket (Gustafsson, 2004). Matens hälsoaspekter diskuterades 

även av Charles Emil Hagdahl på 1800-talet, han var bland annat läkare, botanist och 

fångvårdsspecialist som sedan blev kokboksförfattare (Gustafsson, 2004).   

 

Begreppet ”det medvetna köket” skapades 1989 när dietisten och kocken möttes, förstod 

varandra och tog del av varandras kunskaper på ett kreativt sätt (Gustafsson, 2004). Begreppet 

utvecklades och ändrades senare till ”den medvetna kokkonsten” i samband med att 

författarna gav ut en kokbok med samma namn (Ibid.). Inga-Britt Gustafsson är dietist och 

professor i Måltidskunskap, numer emerita. Hon har i sin tidigare forskning berört kost och 

hälsa och arbetat med betydelsen av det vi äter, som näring och mat (Tellström, Mossberg & 

Jonsson, 2007). Gustafsson har än mer lyft fram innebörden av att näringsintaget äger rum i 

form av en måltid och vikten av måltidens helhet. Gustafsson menar att det finns en 
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njutningsfylld aspekt på ätande där mötet med andra människor och rumslig gestaltning är 

viktiga komponenter för måltidens förståelse (Ibid.). Örjan Klein är matkreatör, livsstilskock, 

universitetslärare, föreläsare, författare och var bland de första krögarna i Sverige att få en 

stjärna i Guide Michelin, 1991, för sin nya matfilosofi (Klein & Gustafsson, 1989). 1989 gav 

de ut Akademiens kokbok – 35 kloka festmenyer (Klein & Gustafsson, 1989). Boken var ett 

samarbete mellan kockar från Restaurangakademien i Stockholm och forskare från Uppsala 

universitet. Ambitionen var att lära ut näringsmässiga grundprinciper genom att introducera 

dem i gourmetmatlagning (Klein & Gustafsson, 1989).  

 

1997 kom en uppföljare till boken med titeln Den medvetna kokkonsten. Klein och Gustafsson 

har bland annat inspirerats av läkaren och gastronomen Charles Emil Hagdahls idéer om 

matlagning som vetenskap och matens hälsofrämjande aspekter (Gustafsson & Klein, 1997). 

Författarnas målsättning med boken var att tillfredsställa gastronomiska och hälsomässiga 

behov. De menade att för detta krävs en kokkonst präglad av kunskap, finess och punktlighet 

förenad med ett klokt val av råvaror och en bra sammansättning av måltiden. Författarna 

citerar Hagdahls (1879) hundra år gamla kokbok Kokkonsten som vetenskap och konst med 

särskildt afseende på helsolärans och ekonomiens fordringar apropå att han tycker att 

kokkonsten är en passande sysselsättning för ”tänkande personer”  

         

Vi anse kokkonsten icke endast som mekanisk handling, passande för arbetande kockar, 

utan som en sysselsättning varken olämplig eller ovärdig tänkande personer, även av de 

högsta klasser, ty endast sådana kunna fatta dess vikt, vilken består icke allenast i 

beredandet av ögonblickets njutning, utan fastmer i den ännu högre av hälsans bevarande 

och livets förlängande (Hagdahl, 1879). 

 

 

I kokboken Den medvetna kokkonsten förenas en medveten, hälsofrämjande, komposition av 

måltiden med en kokkonst som bygger på både vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Gustafsson & Klein, 1997). Författarna vill lyfta fram kokkonstens betydelse för en fulländad 

måltid, njutbar både för kropp och för själ (Ibid.). Jonsson (2008) menar att gastronomiska 

budskap ofta kan beskrivas med ordet njutning medan hälsobudskap ofta sammankopplas 

med ordet risk och tillägger ”kanske behöver en hälsoinformation som påverkar människor i 

vardagen innehålla budskap som förmedlar vikten av välbefinnande, ett möte mellan njutning 

och risk?”   
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I en nyutkommen bok beskriver också etnologen Håkan Jönsson (2012) den gastronomiska 

utvecklingen i Sverige från 1970-talet fram till idag. Jönsson menar att det finns en spänning 

som ofta uppstår mellan att se på mat som njutning eller som hälsa. Traditionella recept med 

mycket grädde och smör som var grunden i det klassiska restaurangkökets rätter gjorde att 

gastronomi och hälsa länge framstod som olika livsstilar (Jönsson, 2012). Det fanns olika 

tidskrifter och tv-program för de olika grupperna, efterhand har grupperna kommit att närma 

sig varandra (Jönsson, 2012). En hälsotrend började växa fram i England på 1990-talet, med 

mycket fokus på grönsaker. Den var till skillnad från tidigare inte en asketisk 

hälsokosttradition utan en del av ett allmänt intresse för ett gott och rikt liv. Vid denna tid 

började grönsaker också ta större plats på restauranger. Tidningar som Må Bra i Sverige 

började därmed få större matfokus, där måltiderna skulle vara både lätta och njutningsfyllda 

(Ibid.).  

 

Betonandet av säsonger och en lätt, ”naturlig” tillagning, med målet att få fram de naturliga 

smakerna i råvarorna, var några av det nya franska kökets grundstenar (Jönsson, 2012). Tunna 

såser baserade på fonder ersatte tjocka och feta såser och tekniker som ångkokning och 

lågtemperaturstekning favoriserades framför grytstekning och grillning (Jönsson, 2012). 

Svenska restauranggäster var vana vid att äta max tre rätter, medan många kockar nu ville 

servera fem till sex rätter i sina menyer och de hade olika uppfattning om hur stor varje 

portion borde vara. Gästerna var inte vana vid de små portionerna. Dessutom var frånvaron av 

mjöl i såserna (som gjorde de ”tunna” i många gästers ögon) och inte minst nedtonandet av 

potatisens roll i rätterna något som ledde till spänningar mellan kockar och gäster. Kockar 

ville ha förnyelse, både estetiskt och innehållsmässigt (Ibid.).   

Näring  

De näringsmässiga målen i Den medvetna kokkonsten grundar sig på de svenska 

näringsrekommendationerna (SNR). Rekommendationerna, är framtagna med utgångspunkt i 

de nordiska näringsrekommendationerna (NNR), som utarbetas av en nordisk expertgrupp, för 

att ge underlag för planering av en kost som tillfredsställer primära näringsbehov 

(Livsmedelsverket, 2012). Det vill säga att de tillgodoser individers fysiologiska behov för 

tillväxt och funktion. De ska också ge förutsättningar för en generellt god hälsa och minska 

risken för kostrelaterade sjukdomar (Livsmedelsverket, 2012). SNR ses regelbundet över och 

revideras och utvidgas eventuellt när nya kunskaper så kräver. I juni 2012 kommer nya, 

uppdaterade rekommendationer (Livsmedelsverket, 2012). Livsmedelsverket koordinerar 
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SNR nationellt och ger ut råd om kost, liksom om fysisk aktivitet, i linje med SNR. I 

rekommendationerna råder man människor att byta ut hårda fetter mot flytande och att öka 

mängden fibrer i maten genom att äta mer fullkorn, baljväxter, rotfrukter och grönsaker. Man 

bör även äta mer av fisk och det kött man äter bör vara rent kött (Livsmedelsverket, 2012). 

Grönsaker, bär och frukt bör inte vara garnityr utan utgöra huvudingrediens tillsammans med 

fisk eller kött (Gustafsson, 2004). Att begränsa mängden energirika, feta och söta livsmedel, 

samt att minska saltintaget är också centralt (Livsmedelsverket, 2012). 

 

Gustafsson, Öström och Annett (2009) menar att restauranger idag bör ha kunskap om hur 

man komponerar menyer som uppmuntrar till hälsosamt ätande. Man bör kunna servera mat 

enligt olika dieter, dels till människor som av speciella hälsoskäl går på någon diet, men även 

till gemene man som idag exempelvis kan vilja äta mindre kolhydrater. Trenden går mot att 

människor äter allt fler måltider på restaurang, därför är det en viktig uppgift för restauranger 

att uppmuntra människors önskemål om hälsosamma alternativ (Gustafsson et al., 2009).  

Smak och menykomposition 

Huvuduppgiften för en kock i ett kök är att planera och laga välbalanserade maträtter och 

måltider (Johansson, 2004). Detta innefattar också att balansera olika smaker och dofter samt 

att variera olika typer av råvaror, gärna efter säsong och med tanke på priset. Variation av 

olika matlagningsmetoder och tekniker samt konstraster i konsistens är av stor betydelse för 

hur gästen kommer att uppleva en maträtt eller en meny (Johansson, 2004). Annat som ska 

balanseras är näringsinnehåll och mängden mat på tallriken, som spelar stor roll för hur man 

känner sig efter måltiden. En gäst ska känna sig behagligt mätt och inte trött och sömning för 

att maten varit för mäktig eller tung (Ibid.).  

 

Enligt Tore Wretman (1988), legendarisk svensk restaurangman (1916-2003), i boken Om 

den ätbara vällusten är det den fulländade sammansättningen av smak, konsistens och 

presentation som höjer en maträtt eller måltid till en njutning. Johansson (2004) som också är 

kock menar att kunskap om råvarors innehåll och smak är ovärderlig. En meny bör enligt 

Johansson vara varierad och innehålla kontraster mellan råvaror, smaker, näring, 

matlagningsmetoder, temperatur, konsistens, känsel, färg och form (Johansson, 2004). Alla 

fem sinnen används för att få en maximal måltidupplevelse (Gustafsson et al., 2006). Syn när 

det kommer till matens utseende på tallrik, de olika komponenternas färger, glans, storlek, 

form och struktur. Hörsel när det gäller hur maten låter när man tuggar. Doft när det kommer 
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till aromen eller doften av rätten. Smak när det gäller de olika smakkombinationerna på 

tallriken och känsel när det gäller kontraster mellan olika texturer i rätten. Alla fem sinnen 

måste vara i harmoni för att kunna skapa en enighet i vad som är en god måltidsupplevelse. 

Även kulturell och social kontext är viktiga faktorer vid beslut om vad som är bra eller dåligt 

(Gustafsson et al., 2006). Synen är det sinne vi mest bedömer presentation av mat med och 

det är också synintrycket som är gästens första möte med en maträtt (Johansson, 2004). 

Matens färg och form ska harmoniera med porslin och utformningen av bordet i övrigt. Maten 

får inte vara vackrare än god. Dessa aspekter kan varieras genom att arbeta med 

gastronomiska variabler, som är ett verktyg eller en mall som kan användas vid komponering 

av maträtter och menyer. Det innebär att man först skriver upp olika variabler och sedan 

lägger till råvaror och tillagningsmetoder till dessa variabler (Johansson, 2004).  

 

Klosse, Riga, Cramwinckel och Saris (2004) har i en undersökning intervjuat 18 

Michelinstjärnebelönade kockar i Nederländerna, om deras mest lyckade maträtter. Sex 

stycken utmärkande egenskaper fanns med i minst 80 % av de beskrivna rätterna. Dessa sex 

egenskaper benämner Klosse et al. (2004) som “Culinary Success Factors”(CSF):  

a) namn och presentation ska stämma överens med gästens förväntningar  

b) aptitlig doft som passar maten  

c) bra balans av smakkomponenter i relation till maten 

d) närvaro av umami  

e) för munkänslan en blandning av hårda och mjuka texturer  

 f) smakrika rätter  

Man antog att smaklighet (eng. palatability) bestäms av närvaron av varje sådan CSF och att 

rätter baserade på dessa ”Culinary Success Factors” föredrogs framför andra rätter. De rätter 

där flest CSFs ingick uppskattades mest. Smak är en viktig byggsten när det gäller att 

bestämma hur väl något smakar (palatability) (Klosse et al., 2004). Doft bidrar potentiellt 

mest till upplevelsen av mat som behaglig och välsmakande. Krispighet är viktig för 

munkänslan och fett en viktig faktor för mjuka texturer. Fett har smak- och texturegenskaper 

som bidrar till upplevelsen av att något är välsmakande, vilket visade sig i överflöd och 

popularitet för fet mat. Situationen är också viktig för hur smak upplevs, därför kan en 

avslappnad miljö, som ofta på toppkrogar, vara en viktig ingrediens för att man ska kunna 

njuta av maten (Klosse et al., 2004). Författarna framhåller att de föreslagna faktorerna kan 

hjälpa kockar i utvecklingen av nya rätter och i förbättring av redan existerande rätter (Ibid.).  



12 

 

Måltidens estetiska gestaltning 

Vikten av att äta i lugn och ro och i en avslappnad miljö anses vara en viktig del av en god 

måltid (Gustafsson et al., 2006). Den estetiska upplevelsen av en måltid har betonats, då 

inkluderat rummet, bordet, dekorationer, dukning, porslin, hur maten serveras och om det 

spelas musik eller inte (Ibid.). I Rapps (2008a) studie om måltider med fokus på acceptans 

och belåtenhet framkommer att omgivningen man intar sina måltider i har betydelse för en 

god hälsa. Birgitta Watz, professor och konstnär, har arbetat med kreativa måltider där hon 

överför sin designpedagogik från konsten till att omfatta även måltiden (Watz, 2007). Inte 

bara ur föremåls- och rumsliga aspekter, utan ur måltidens helhetsperspektiv (Ibid.). 

Ekologi och etik 

Ekologi och etik för idag tanken till medvetenhet även om begreppen inte från början var en 

del i Inga-Britt Gustafssons och Örjan Kleins idé om medvetenhet. Efterfrågan på ekologisk 

mat har ökat och är idag en angelägenhet för många konsumenter, producenter och andra som 

på något sätt arbetar med livsmedel (Björklund, Holmgren & Johansson, 2008). Ekologisk 

mat är ofta dyrare än konventionellt producerad och finns ofta i mindre kvantiteter, vilket ger 

högre kostnader för hantering, transport och distribution. När det gäller förädling av produkter 

finns regler för vilka tillsatser som får användas och för hur processerna ska gå till (Ibid.). 

Märkningar som kan förekomma när det gäller ekologi och etik är exempelvis: 

• Krav – Kravmärket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Endast 

företag och producenter med kravcertifiering får använda Kravmärket på sina ekologiska 

produkter. Även restauranger kan vara kravcertifierade (Krav, 2012).  

• MSC – står för Marine Stewardship Council, på svenska Certifierat hållbart fiske, och är en 

miljömärkning av fisk och skaldjur som gynnar ett hållbart fiske och garanterar att fisken inte 

kommer från ett överfiskat bestånd (MSC, 2012).  

 

Andra begrepp som används när det gäller ursprungsmärkning av livsmedel är till exempel 

småskaligt och betyder enligt organisationen och webbplatsen Livsmedelssverige (2012), en 

del av institutionen för livsmedelsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), att det i 

de flesta fall handlar om att livsmedelsråvaror säljs med en tydlig lokal identitet. Gårdens 

namn eller eventuellt den samarbetsorganisation som gården ingår i är ofta också ett 

varumärke (Livsmedelssverige, 2012). Produkterna kan avsättas på en lokal marknad, 

regional marknad eller till och med gå på export, fortfarande med en tydlig geografisk 

avsändare (Livsmedelssverige, 2012). Enligt en rapport från Jordbruksverket (2010) finns 
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ingen enhetlig definition av begreppet närproducerat. Livsmedelssverige definierar 

exempelvis närproducerat som mat där såväl produktion, förädling och distribution till 

konsumenter sker inom ett visst avgränsat område. Enligt organisationen inbegriper 

närproducerat ingen avståndsmässig definition (Jordbruksverket, 2010). 

 

En studie gjord av Poulston och Yau Kwong Yiu på Nya Zeeland (2011) visar att det där 

finns främst tre anledningar till att ekologisk mat serveras på restaurang: ekonomiskt 

vinstsyfte, att minska miljöpåverkan och att främja god hälsa. Andra argument är, enligt en 

undersökning gjord av den ideella föreningen Ekomatcentrum (2011), att ekologiska råvaror 

håller en högre kvalitet. Undersökningen visade även att det ekologiska är godare, 

hälsosammare samt att det är fritt från GMO (genetiskt modifierade organismer) spelar en 

viktig roll (Ekomatcentrum, 2011). När det gäller naturligt ursprung spelar 

produktionsförhållanden en allt större roll för dagens konsumenter (Jönsson, 2012). 

Ekologiska råvaror har blivit ett närmast självklart inslag på många restauranger i Sverige. 

Vad framstående restaurangkockar med engagemang för ekologiskt och närproducerat har 

lyckats med är enligt Jönsson (2012) att förena trygghet med ”spännande upplevelser i 

gommen”. Medan 1980-talets första ekologivåg hade en ideologisk prägel har 2000-talets en 

gastronomisk prägel, menar han (Ibid.). 

Kockyrket 

Den medvetna kokkonstens mål att göra mat som både tilltalar sinnena och är nyttig för 

kroppens optimala funktion kräver att man kan sammansätta måltider på ett vetenskapligt 

grundat sätt och att man är en skicklig kock menar Gustafsson (2004). Hon beskriver att på de 

kurser hon höll i under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet i ”medveten kokkonst” 

var de flesta deltagarna kockar som behövde lära sig om måltidens sammansättning men som 

var skickliga i matlagningshantverket (Gustafsson, 2004).  

 

Jönson (2012) har genom att följa restaurangkökets praktiker fått en bild av yrket som kock 

som ett som ständigt pendlar mellan rutin och innovation, det fasta och gränsöverskridande, 

det hierarkiska och jämställda. Jönsson menar vidare att den ”riktiga” kocken i allmänhet är 

en man, men att det finns kvinnliga kockar som kvalar in i kategorin ”riktiga” kockar. De 

kvinnor som arbetat i kök har i första hand gjort det i den kvinnodominerade kallskänken och 

är då kallskänkor inte kockar. Separata kallskänksavdelningar har blivet mer och mer 

sällsynta i många kök och därmed har det även blivit något vanligare med kvinnliga kockar 



14 

 

menar Jönsson (2012). I ett examensarbete vid Karlstads universitet har Ekdahl (2012) 

intervjuat lärare vid restaurangskolor och kockar som arbetsgivare. Intervjuade lärare och 

kockar är överens om att kockyrket andas mansdomination och att ordet kock ofta förknippas 

med män. Vidare menar intervjupersonerna att yrkesutvecklingen som kock har likheter med 

en ständigt pågående tävling där det är viktigt att prestera (Ekdahl, 2012). Detta menar de 

gynnar män eftersom de vanligtvis är mer tävlingsinriktade. Vid rekrytering av kockar spelar 

också privatliv och kön en viktig roll (Ekdahl, 2012). 

 

Generalen för Årets Kock, Hanna Halpern, menar att det finns mycket fördomar om att 

kockyrket är för jobbigt för kvinnor och att kvinnor inte gillar att tävla (Matlandet, 2012). 

Med bidrag från Jordbruksverket och Matlandet Sverige vill Restaurangakademien, där 

Halpern är VD, i ett projekt locka fler kvinnliga kockar att tävla (Jordbruksverket, 2012).  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad begreppet ”medveten måltid” betyder för kockar 

idag.  

Frågeställningar 

 Hur väljer kockar sina råvaror till en ” medveten måltid”?  

 Hur arbetar kockar idag med hälsa/näringsperspektiv? 

 Vad innefattas i ”den medvetna måltidens” helhetstänkande? 

 

Metod och material 
Studien bygger på material som är insamlat med hjälp av kvalitativ forskning. I kvalitativ 

forskning används till exempel kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & 

Davidsson, 2003). En kvalitativ forskningsintervju söker förstå världen ur de intervjuades 

synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter och att frilägga deras livsvärld för 

de vetenskapliga förklaringarna (Kvale, 1997). I den kvalitativa forskningsintervjun handlar 

det om ett samspel, ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av 

gemensamt intresse (Ibid.).  
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Bland många kvalitativa forskare diskuteras relevansen av validitet och reliabilitet för 

kvalitativa undersökningar (Bryman 2011). Istället föreslås tillförlitlighet och äkthet som två 

grundläggande kriterier för kvalitativa undersökningar (Guba & Lincoln, 1994 i Bryman, 

2011). Tillförlitlighet innebär att undersökningen ska vara överförbar till liknande 

omständigheter. Äkthet innebär främst att undersökningen ska ge en rättvis bild av 

intervjupersonernas åsikter och uppfattningar (Guba & Lincoln, 1994 i Bryman, 2011). 

Kvalitativa intervjuer kan inte betraktas som generaliserbara, vilket kan påverka äktheten. 

Men intervjupersonerna i denna studie anses som trovärdiga i sina yrkeskunskaper och har 

gett en inblick i hur kockar idag arbetar med medvetenhet i måltiden. Tillförlitligheten får 

anses som god då de intervjuade kan betraktas som representanter för kockar som är 

engagerade i denna typ av frågor och är erkända inom måltidsbranschen.  

Semistrukturerad intervju 

Studien baseras på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med tre kvinnliga framstående 

kockar. Intervjuaren har följt en guide vid intervjutillfällena (Bryman, 2011). Eftersom syftet 

med undersökningen är att ge en fördjupad förståelse av ett fenomen, ”den medvetna 

måltiden” valdes en öppen intervjuform (Lantz, 2007). Ett mindre antal personer har deltagigt 

i undersökningen och intervjuerna har delvis olika innehåll beroende på vad 

intervjupersonerna svarat och vad de valt att fördjupa sig i (Ibid.).  

Undersökningsinstrument 

Intervjuguiden i studien har formats som sex stycken teman som kopplar till 

bakgrundsmaterialet. Eftersom frågorna huvudsakligen var formulerade som teman har de 

varit av allmän karaktär och gett intervjupersonen frihet att utforma egna svar (Bryman, 

2011). Dessa teman togs upp i den ordning intervjuguiden angav (Kvale, 1997) (se 

intervjuguide, bilaga 1). Frågor och frågeställningar som berörts har gjort det möjligt att få 

information om hur de intervjuade personerna upplever sin värld och har gett utrymme för 

flexibilitet i intervjun (Bryman, 2011). Frågeställningar och områden som skulle täckas eller 

borde beröras har funnits som underkategorier till de sex temana. Har intervjupersonen inte 

berört dessa områden eller frågeställningar i första skedet, vid temafrågan, har frågorna ställts 

av intervjuaren.  

Materialinsamling 

Övrigt material och information har inhämtats från vetenskapliga artiklar, publicerad 

litteratur, tidningsartiklar, avhandlingar samt Internet.  
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Urval 

Studien är ett uppdrag med utgångspunkt i Cecilia Magnusson Sporres avhandlingsarbete, 

med underlag till sin doktorsavhandling med arbetsnamnet Den medvetna måltiden, vid 

Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. De medverkande personerna i studien är 

valda genom ett målinriktat urval, detta för att personerna varit relevanta för att kunna besvara 

syftet med studien (Bryman, 2011). Alla tre tilltänkta personer svarade ja till att medverka. 

Dessa tre valdes ut då de är kvinnor i en mansdominerad bransch och bryter mot traditionella 

mönster (Jönsson, 2012). Det kanske även kan avspegla sig i synen på den medvetna måltiden 

och bidra med nya perspektiv på dess innebörd. Dessutom kan det vara en fördel att lyfta fram 

kvinnliga kockar, då ökad jämställdhet är något att eftersträva inom restaurangbranschen 

(Jordbruksverket, 2012).  

Fakta om intervjupersoner  

Intervjuperson 1, Karin Fransson, Hotell Borgholm, är 61 år och har haft sin restaurang i över 

30 år. Hon räknas som en av Sveriges mest framstående kockar. Hon har ända från början av 

sin karriär tänkt och arbetat mycket med grönsaker, örter och näringsriktig mat. Hon är 

jurymedlem i Årets Kock. Intervjuperson 2, Malin Söderström, Moderna Museets restaurang 

och restaurang Hjerta, är 43 år och blev som första kvinna medlem i Svenska Kocklandslaget. 

Hon har arbetat på Michelinstjärnebelönad restaurang, varit ansvarig för Nobelmiddagen och 

driver idag två större restauranger i Stockholm. Hon är jurymedlem i Årets Kock. 

Intervjuperson 3, Frida Nilsson, Gastrologik är 28 år och medlem i Skåne Kulinar som bland 

annat ska tävla i Mat-OS 2012. Hon brinner för grönsaker, kärlek till råvaror och enkelhet. I 

studien benämns de med förnamn.  

Forskningsetiska regler 

Vid forskning som rör människor finns fyra grundläggande etiska principer att hänsyn till 

(Bryman, 2011). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2012). Intervjupersonerna har innan 

intervjun informerats om dessa principer och därmed sina rättigheter för medverkande i 

studien. Informationskravet innebär att deltagarna ska veta att deras deltagande är frivilligt, att 

de har möjlighet att hoppa av om de skulle vilja och att de ska få information om vilka 

moment som ingår i undersökningen (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2012). I denna studie 

har deltagarna godkänt att deras intervju spelas in på band. Samtyckeskravet betyder att 

deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

2012). Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna har rätt att vara anonyma om de så 
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önskar och att uppgifter om de deltagande personerna förvaras så att ingen obehörig kan ta del 

av dessa (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2012). Ingen av de tre deltagarna önskade vara 

anonym. Nyttjandekravet betyder att materialet som samlats in endast får användas för 

forskningsändamål (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2012). 

Genomförande 

Första kontakten med de tre tilltänkta intervjupersonerna togs genom att skicka ett mejl med 

information om syftet med främst Cecilia Magnusson Sporres avhandling, men även syftet 

med denna studie (se bilaga 2). Alla tre tackade ja till att medverka i studien. Genom 

telefonkontakt bestämdes sedan möte med intervjupersonerna. Därefter har tre 

semistrukturerade intervjuer gjorts på allmän plats, restaurang/kafé och hotell, men ändå 

avskilt och i lugn miljö. Dels för att undvika alltför mycket ljud från omgivningen men även 

för att intervjupersonerna skulle slippa oroa sig över att någon hörde vad de sa (Bryman, 

2011). Intervjuerna har varat mellan cirka 45 minuter och 1 timme och 45 minuter. 

Intervjuerna har spelats in både med bandspelare och Iphone. Detta för att säkra eventuella 

tekniska problem.  

Analys av data 

De tre inspelade intervjuerna har transkriberats ordagrant till papper (Bryman, 2012). 

Materialet har därefter sammanställts i teman för att försöka hitta citat, förankra i befintliga 

texter och pröva teorier, i detta fall bakgrundsmaterialet, som specificerats innan 

datainsamlingen börjat (Jonsson, 2012, muntlig uppgift).  

 

Resultat 
Efter att ha sammanställt och analyserat det insamlade materialet framträder kockarnas syn på 

vad en medveten måltid kan vara. Resultatet presenteras under samma sex teman som 

användes i intervjuunderlaget: Medveten måltid, Smak och menykomposition, Näring, 

Måltidens estetiska gestaltning, Ekologi och etik och Kockyrket. 

Medveten måltid 

”Medveten måltid” är ett begrepp som kan innebära flera olika saker. För de intervjuade är det 

ibland råvaran som står i fokus, och ibland ”helhetstänk” som ledord och för det mesta 

innefattar det även ”hälsobiten/hälsa”. Ofta är det en kombination av de tre som kommer på 

tal när man frågar vad medvetenhet och ”en medveten måltid” står för (Karin, Malin & Frida).  



18 

 

 

Många restauranger har sedan några år tillbaka satt råvaran i fokus (Frida). Främst när det 

gällt närodlat och ekologiskt. Denna trend har spridit sig till privatpersoner i hemmen där man 

nu intresserar sig mer och mer för matens ursprung, hur djuren har blivit behandlade, om 

grönsakerna har blivit besprutade och så vidare. Enligt Frida är det detta som känns mest 

aktuellt just nu i diskussionerna om mat  

 

Det är ju upp till betraktarens ögon hur begreppet tolkas. Alla brinner för olika saker. 

Vissa brinner mer för hälsobiten och vissa brinner mer för där råvaror ligger i fokus. 

Just begreppet medveten måltid är väl kanske splittrat för många (Frida). 

 

Medvetenhet kan vara säsongsanpassad mat. En grönsaksleverantör har erbjudit restaurangen 

där Frida jobbar årets första svenska sparris ”Då känns det ju väldigt medvetet att använda 

den i helgen på menyn. Det är så vi jobbar och det är det roligaste” (Frida). Medvetenheten 

kommer att accelerera i framtiden, särskilt när det gäller råvaran i fokus (Frida). Det finns en 

förhoppning om att gamla svenska grödor kommer att användas mer och en återgång till 

användning av sådant man tidigare kastat, alltifrån ogräs till mossor till lavar och liknande 

(Frida). Mer förädling och bevarande av grönsaker är något framtiden kommer att bjuda, 

särskilt då grönsaker kommer att bli en allt viktigare del i måltiden. Att konservera och återgå 

till det våra förfäder höll på med kommer också mer tror Frida.  

 

Det är stor skillnad i vad som anses som medvetet idag jämfört med för tio eller tjugo år sedan 

både för Malin men även för konsumenter och allmänhet tror hon. Medvetenhet idag handlar 

mycket om själva råvaran (Malin). Kanske inte exakt vad som finns på tallriken, även om det 

är viktigt. Nu finns ett djupare ”tänk”, till exempel frågar man sig vilka råvaror man använder, 

varifrån kycklingen kommer, om grönsakerna är ekologiska eller om äggen kommer från 

frigående höns. Gäster är också mer vetgiriga och har större kunskap idag (Malin). När 

begreppet ”den medvetna kokkonsten” kom i och med Örjan Kleins bok var det ett nytänk 

anser Malin. Innan dess tänkte kockar sällan på hur man skulle må som gäst. Man skulle få en 

upplevelse. Det skulle vara gott och det skulle vara bra på alla sätt och vis. Numera har tanken 

även nått in i köket ”man måste må bra när man äter, man ska känna sig lätt och orka” 

(Malin). Att man innan boken och begreppet kom inte åt på restaurang särskilt ofta kan ha 

haft en del i att man då inte tänkte särskilt medvetet. Ett restaurangbesök var förknippat med 

kalas. Idag äter många människor många måltider på restaurang. Då måste det finnas en 
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möjlighet att kunna leva på den kosten. Intresset för att själv må bra har ökat bland kockar. 

Det kan bli svårt att orka med om man som kock med 30 kilos övervikt ska göra sitt jobb 

(Malin).  

 

Även hur måltiden är sammansatt har sin plats i ”den medvetna måltiden” (Malin). När 

begreppet ”den medvetna kokkonsten” kom handlade det till stor del om att byta ut grädden 

mot lättare alternativ. Idag ser det annorlunda ut, när kolhydrater är det som byts ut. Snarare 

använder man sig av ren grädde och riktigt smör än att ha alternativ eller substitut för det. 

Substitutet kan göra att tankegången blir annorlunda. Kanske gör man en krämig sås med 

hjälp av grönsaker och lite grädde hellre än att ha en oäkta vara i såsen (Malin). 

 

Jag tycker det är smart. Jag gillar uttrycket. Just att det inte är så fast. Idag pratar man LCHF och 

så är det GI och så är det Atkinson. Det är en massa trender som har varit. Begreppet kan stämma 

överens lite överallt (Malin).  

 

Att tänka på helheten är en viktig del i medvetenheten. Detta anses särskilt viktigt i den högre 

gastronomin och när man skapat sig ett namn (Karin). En viktig del i helheten är förutom 

maten, att gästen ska känna sig välkommen. En helhetsstil måste skapas i att utgå ifrån sig 

själv. Maten som skapas i ”helhetstänket” måste vara någorlunda välgörande. Människor 

måste känna sig väl när de går från restaurangen. Det är viktigt att tänka på att maten inte blir 

för fet och att det finns en modernitet i den (Karin). Något annat som hör till helheten är enligt 

Karin att hela tiden skapa något förväntansfullt, något som överraskar. Man vill att gästen ska 

känna igen stilen men inte maträtterna. Vinupplevelsen har också stor plats i helheten. Det är 

inte tillräckligt att endast fokusera på maten (Karin). Kleins och Gustafssons begrepp ”den 

medvetna kokkonsten” har funnits med naturligt hos Karin som menar att hon alltid lagat mat 

som inte varit för fet och som innehåller mycket grönsaker. 

 

När det gäller framtiden kommer medvetenheten till råvaran att bestå och bli ännu bättre 

(Malin). Den finns redan nu och förmodligen kommer ett ännu större värde av närproducerade 

råvaror att finnas. Att ha det som norm kan däremot bli svårt tror Malin. Det är viktigt att alla 

lär sig tankesättet om ett medvetet kök. Det har blivit en annan medvetenhet i 

restaurangbranschen idag jämfört med för några år sedan. I och med stor medial 

uppmärksamhet på mat och hälsa har fler blivit intresserade, såväl konsumenter som kockar 

själva (Malin). Enligt Karin lagar restauranger i den högre gastronomin med egen stil väldigt 
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medvetet idag. Medvetenheten kommer att slå igenom till hushållen. Mycket tack vare det 

stora medieintresset kommer människor att vilja äta just det som finns där de befinner sig. 

Gårdsbutiker och odlare kommer att bli fler. Det kommer att förändras redan i år anser Karin. 

Folk frågar enormt mycket vad det är de äter, var det kommer ifrån, var det växer. 

Medvetenhet om att det finns goda grönsaker och goda råvaror kommer att göra att även den 

lilla pizzerian vill ha exempelvis vitkål eller sallad som växt intill. Det är just den här 

spridningen som är viktig menar Karin. Dock är vägen dit lång och det har ingen riktigt 

förstått förrän nu menar hon. ”Medveten måltid” har olika betydelse för de intervjuade men 

det finns även flera gemensamma tankegångar kring innebörden i begreppet.  

Smak och menykomposition 

Smak kan vara alla sinnen, ögon, mun, näsa och öron (Karin). Ögon för att när maten kommer 

ska synen öppna snålvattnet, den ska öppna munnen. Doften sedan ska bidra med att man 

verkligen blir sugen. Konsistenser är viktigt och örat tar upp konsistenser, till exempel när 

maten i munnen knakar eller knastrar. När maten sedan sväljs ska den fylla hela munnen 

”smaken ska följa med ända ner till stortån” (Karin). Smakerna måste också gifta sig i 

munnen. Det ska inte kännas som att det sticker åt alla håll. Kombination av smak är en konst. 

Det är väldigt viktigt. Alla har enligt Karin inte den konsten. Det är med mat som med tavlor, 

alla kan inte måla tavlor även om man målar. Smak betyder mycket och är man duktigt på 

smak kan det behövas någon annan som är duktigt på andra bitar i restaurangköket (Karin).  

 

Enligt Malin är smak bland det viktigaste instrumentet kockar har att jobba med för att det ska 

smaka gott. Hon kopplar ihop smak med harmoni och det är vikigt med harmoni i smak, i 

måltiden och på tallriken. Många kan tycka om att chocka när det handlar om smak (Malin). 

En fråga som bör ställas när det handlar om smak är vem det är som bedömer att det smakar 

gott (Malin). 

 

Smak är för Frida nummer ett i en maträtt. Smaken måste finnas där annars blir det 

ointressant att äta rätten (Frida). Det är viktigast att inte krångla till maten med för mycket 

smaker och att inte använda för många smaker i samma anrättning. Det måste finnas en 

harmoni. Med smak följer också vikten av olika texturer på tallriken. Frida har en stark 

förkärlek för syra och ser helst att varje rätt måste ha något med syra men ”smak är väldigt 

mycket en smaksak” (Frida). 
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För Frida står råvaran i fokus vid menykomponering. I restaurangen jobbar man med att fråga 

sina leverantörer vad de kan erbjuda som är bäst just nu. Utifrån det komponeras sedan 

rätterna och då utgår man oftast från grönsaker. Grönsaker är mer säsongsbetonade än det 

mesta köttet och fisken ”därför är grönsakerna intressanta, plus att det är det som är oväntat, 

vad man gör med grönsaker” (Frida).  

 

Texturer är viktiga i menykomponering. Det ska gärna finnas ett överraskningsmoment och 

det gäller att inte krångla till det. Enkelhet är viktigt ”har man fyra perfekta ingredienser som 

passar bra tillsammans räcker det, det behöver inte finnas 27 olika grejor på tallriken”(Frida). 

Enligt Malin är harmoni det viktigaste när det handlar om menykomposition. Karin tänker 

främst på säsong, vad finns där ute, hos de svenska odlarna eller i den egna örtträdgården? Att 

själv vistas ute i naturen gör att man där ser vad som kommer. Att gå ut och plocka vad 

naturen har att erbjuda har blivit populärt. Det har varit en självklarhet för Karin i 30 år.  

 

Att erbjuda gäster en ”amuse bouche” är idag en självklarhet i menykomponering och i 

”helhetstänket”. En korg med doftande, nybakat hembakat bröd gör att gästen känner sig 

hemma och känner sig väl (Karin). En annan självklarhet idag är att bjuda på en liten ”vad vi 

gör för”, medan gästen väntar på sina rätter. Där är det av stor vikt att skapa något nytt, just 

till den dagen, inte ta något som fanns kvar från gårdagen  

         

En liten grej jag hittar, mina första nässlor. De räcker inte till en soppa men jag kan göra en 

amuse bouche, någon lite kräm som man kanske serverar med stekt snigel till. Nässlor, snigel, så 

går tankarna. Vad passar till det? Lite dill. Och så serverar vi det till det goda brödet. Då får man 

första kicken. Där börjar helheten. Så tänker jag när skapar mina kombinationer (Karin). 

 

Trots att smak är något subjektivt strävar alla tre intervjupersoner efter att komponera 

menyer i enkelhet och harmoni där smaken står i centrum och som tilltalar alla sinnen.   

Näring 

”Näringstänk” finns med hela tiden hos Karin. Det gäller att anpassa till exempel förrätter så 

att gäster klarar av att njuta av hela varmrätten. Matlagningstekniker kan förenkla tillagning 

av näringsriktig mat. Feta krämer kan bli luftigare genom att ta bort fett och göra ett skum. 

Att tänka på näring och hälsa är extra viktigt om man som restaurang serverar 

avsmakningsmenyer som kan betyda att gästen äter ibland tio rätter. Gästen måste orka med 

det och kunna gå och lägga sig och känna sig väl (Karin). Karin poängterar ändå vikten av att 
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bli mätt och menar att det är en balans att hitta rätt. En fräsch dessert är viktigt, den kan 

komma i form av någon sorbet och sedan en liten knaperkaka. Choklad blir för tungt i en stor 

avsmakningsmeny idag (Karin).  

 

Något uttalat ”näringstänk” finns enligt Frida inte på hennes restaurang. Men det är naturligt 

att använda mycket grönsaker. Man använder inte alltid klassiska kolhydrattillbehör som 

potatis, ris och pasta då man serverar en avsmakningsmeny. Hon anser att det genom hela 

måltiden känns välbalanserat och att det är viktigt vid avsmakningsmenyer. Gästen får inte 

känna sig däst (Frida). Näring varierar, beroende på vem man vänder sig till anser Malin. 

Näring blir extra viktigt om man som kock har en målgrupp som alltid äter där, till exempel i 

skolmatsalen eller i äldrevården, när gästen inte har något alternativ. ”Jag tror inte 

näringstänket på krogen generellt kanske står så väldigt högt” (Malin). Måttstocken på krogen 

är ofta en så bra produkt som möjligt och om till exempel en vitkål är bättre lättblancherad 

men har mer näring när den är rå, väljer många den lättblancherade. Gästen betalar mycket 

pengar. Det kan då bli svårt att få näringen att stå i fokus tror Malin. Hos henne läggs vikten 

vid kompositionen på tallriken och man tänker inte på näring i första hand. Det bör finnas en 

bra balans mellan kolhydrater, fett och protein anser Malin. Detta har visat sig mer och mer i 

mattävlingar där balansen mellan grönsak och kött blir allt viktigare. Tidigare har tallriken 

bestått av kött, potatis och sås. I ett modernt ”tänk” ingår mycket näringsriktigt (Malin).  

 

Det finns ett ansvar mot gästen att servera näringsriktig mat. Det är viktigt idag att ha som 

måttstock att gästen inte ska känna sig övermätt när den går från bordet (Malin). Det finns ett 

intresse för de många olika dieter som är aktuella idag. Man försöker med största respekt att 

bemöta gästers önskemål om att få äta mat enligt någon diet eller specialkost. Något som inte 

alltid är helt enkelt under service och stress (Malin). Det är önskvärt att innan dagens början 

ha tänkt på hur man kan lösa olika frågor och önskemål som kan dyka upp. Vissa gäster som 

går på någon diet, exempelvis GI, ser förbi dieten under restaurangbesök, då det ses som ett 

festligt tillfälle (Karin & Frida). Förutom i konferensverksamheten där gästerna äter ute ofta 

(Karin).  

 

Frida upplever att allergier blir allt vanligare men även olika dieter. Det kan vara svårt att 

hålla koll på alla olika dieter, exempelvis när det kommer till kolhydrater som vissa vill äta 

lite av men andra mycket. Det viktigaste är att ha en bra dialog med gästen så hittar man 

lösningar tillsammans (Frida). Karin har inte märkt av att mat enligt olika dieter efterfrågas i 
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någon större utsträckning. I sådana fall har man mestadels känt av GI. Hon anser sig vara 

påläst när det gäller GI och menar att fler kockar måste lära sig mer. Hon tror också att 

kolhydratfrågan alltid kommer att finnas med oss. Något hon tycker är rätt, då kolhydrater 

inte passar in i våra liv. Det blir en överenergi som man inte kan göra sig av med eftersom 

ingen arbetar som förr menar Karin. Man försöker möta gästernas önskemål, men inte till 

vilket pris som helst 

 

Jag går med på det så länge det känns rätt. Känns det inte rätt tar jag mig friheten och säger att 

det här gör jag inte. Jag kan inte ändra hela min matsedel bara för att någon inte äter fem olika 

saker (Karin). 

 

Det kan upplevas som stress och ge aggressioner om man i stunden måste ändra i någon 

maträtt. Man vill att gästen ska kunna äta samma måltid ihop med sitt sällskap och då behövs 

tid (Karin). Tankar om näring och hälsa är viktiga för alla tre intervjupersoner men de tar sig 

olika uttryck i det praktiska arbetet. 

Måltidens estetiska gestaltning 

När det handlar om vad man vill förmedla till gästen och visa vem man vill vara är rummet 

där maten äts och miljön viktig (Karin & Malin). Njutningen försvinner om man inte kan sitta 

och prata med varandra på ett behagligt sätt. Det jobb som lagts ner i köket kan försvinna där. 

Inredningen har blivit mer spartansk, man vill fokusera gästens ögon på vad som finns på 

tallriken (Karin). Enligt Karin kommer det att bli mer och mer avskalat. Att sitta bekvämt och 

känna sig allmänt behaglig är viktigt. Detta ingår i medvetenheten. Inredning och mat måste 

gå hand i hand, har du en spektakulär inredning kan det fungera om maten är lika spektakulär.  

 

Det måste också finnas en medvetenhet mellan din mat och hur personalen ser ut och vad de 

har på sig. Något av det första man som gäst läser in är hur det känns och hur man blir 

mottagen (Karin). Porslin och dylikt spelar roll men det kan vara svårt att göra det man önskar 

sig kunna genomföra, det man drömmer om tycker Malin. Mycket går inte att uppfylla på 

grund av ett det inte är hållbart, att det kan stjälas eller att det inte fungerar i stordrift menar 

Malin som önskar kunna vara mer föränderlig. Hos Frida är matsalen väldigt avskalad, för att 

det som ligger på tallriken ska spela huvudrollen. Material som använts är svenska 

naturmaterial och koppar (Frida). Köket är öppet och ute i matsalen, därmed är det liv och 
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rörelse trots det avskalade. Restaurangen har specialritat porslin och en glasblåserska har gjort 

vaser och vissa glas (Frida).  

 

Upplägg av maten och kreativitet är en viktig drift (Malin). En stor del av verksamheten är 

dagens lunch, då är kreativiteten och uppläggen begränsade. Det är viktigt att försöka vara 

realistisk. Vid festvåningsservering finns mer tid och då kan en mer kreativ sida få komma 

fram. Många är kreativa i köket och det är viktigt att inte hämma någon kreativ sida (Malin). 

Kreativiteten måste ske på ett ansvarsfullt sätt. Balans är viktigt för att det inte ska bli 

överarbetat anser Malin. Uppläggen är svåra att beskriva tycker Frida. När det gäller desserter 

till exempel läggs de så att de ska ätas tillsammans. Det är ingen stor tallrik där allt ligger 

snyggt utspretat. Det finns en tanke med hur man ska äta desserten och att de olika delarna 

ska smaka bra tillsammans. De byggs ofta i en djup tallrik med olika konsistenser och texturer 

som äts tillsammans.  

 

När det handlar om varmrätter och förrätter ska det vara naturligt och logiskt hos Frida. Det 

finns inga kuber på tallriken utan grönsaken bestämmer formen. Mycket behålls i så naturlig 

form som möjligt. Det genomsyrar hela uppläggsfilosofin att det ska se naturligt och enkelt ut. 

Den tanken har funnits med från början. Logik är viktigt och det känns logiskt att använda 

hela grönsaken och hela fisken menar Frida. I ett sällskap får exempelvis inte alla gäster 

samma del på en torsk. Man behöver inte lägga alla tallrikar likadant. Detta är inget som 

gästen tänker på (Frida). Menyn kan ändras från dag till dag och eftersom man jobbar 

menylöst kan det naturligt ske små förändringar under måltiden (Frida). Det ger utlopp för att 

vara väldigt kreativ, något som Frida uppskattar.  

 

En rätt kan enligt Karin vara hur god som helst men kan upplevas helt olika beroende på hur 

den läggs på tallriken och vilken tallrik den läggs på. När en meny är ny är rätterna kanske 

inte hundra procent lagda ”maten smakar som den ska, men sen hur den ska ligga, det är så 

viktigt. Var de här dropparna hamnar som du jobbat så mycket med, som ska matcha det ena 

eller det andra” (Karin). Det måste finnas en wow-känsla på tallriken och för det krävs en 

konstnärs syn menar Karin. Hos henne ritar man upp alla rätter, för att alla som byter av 

varandra ska veta hur tallrikarna ska läggas. Formspråk är viktigt vid skapandet av maträtter. 

Maträtten måste ha en form som motsvarar det lilla konstverket man vill bjuda då matlagning 

är konst och konsten ska finnas på tallriken, annars uppfattas den inte som sådan, anser Karin. 
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Det finns stor variation i hur intervjupersonerna väljer att gestalta sina måltider estetiskt. Det 

ger utrymme för att visa på kreativitet och personlighet.  

Ekologi och etik  

Karin väljer så mycket ekologiskt det går. Det ekologiska ”tänket” har funnits där sedan 

restaurangen startade för 30 år sedan. Restaurangen ger sig inte ut för att vara en ekologisk 

restaurang. Det skulle bli för kämpigt. Det kräver en hel del pappersarbete och att alltihop ska 

vara ekologiskt. Maten ska vara så ekologisk som möjlig för helhetens skull och för Karins 

egen skull. Det handlar om vilken mat hon själv vill äta och att det är viktigt med ekologiskt. 

Då är det också viktigt att kunna bjuda sina gäster på det. Att fler gäster får smaka på saker 

som de ska smaka. Enligt Karin är ekologiska grönsaker godare, de håller längre och smakar 

mer.  

 

I möjligaste mån försöker man även använda närproducerat och tänka i säsong (Karin). Det 

får dock inte bli slaviskt, det måste finnas ett sunt förnuft i allt detta, då menar Karin att man 

får det bästa istället för allt extremt. När det gäller ekologiskt eller Kravmärkt har inte alla 

pengar att få det certifikatet (Karin). Det är viktigare med småskalighet och kärlek, att det 

finns kärlek från åker till bord tycker Frida. Att använda ekologiskt är en omtvistad fråga. 

Frida använder mer än gärna ekologiska produkter. Men inte bara för att det är ekologiskt. 

Det kan gå att få en råvara från en gård två mil bort som är minst lika bra 

 

  Har man förtroende för personen som odlat fram eller fött upp produkten och kvaliteten finns 

där, då känner jag att det inte behöver stå en ekologisk stämpel på den. Det är inte det viktigaste 

tycker jag. Det är inte där jag väjer råvaran (Frida).  

 

Hos Malin jobbar man inte ekologiskt. Man har provat att lägga om till helt ekologiskt men 

det fungerade inte ekonomiskt. Enligt Malin var man dålig på att förmedla detta till gästen. 

Det blev svårt att få en lönsamhet. Mjölk är en vara som går åt i stora mängder hos Malin, 

runt 400 liter på en helg. Om varje liter är någon krona dyrare känns det av. De som jobbar 

ekologiskt helt och fullt ut är beundransvärda tycker hon. Medvetna val känns viktigare än 

ekologiska val och hon köper hellre en morot från Gotland än en som är ekologisk och från 

långt bort ”det är nästan så man skäms när man säger att man inte har ekologiska produkter” 

(Malin). Man tänker mer på säsong och försöker noggrant jobba med vad som finns här och 

nu. Vad som finns att tillgå är viktigare än att bara vara ekologisk (Malin).  
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Fisk är väldigt viktig hos Karin och att man håller sig till MSC-märkning. Många kan 

missuppfatta och är beredda att gå från bordet när det serveras en MSC-märkt torsk till 

exempel. Karin hoppas att de flesta kockar håller sig till dessa märkningar. För att förändra 

tänket hos fler behövs det att restauranger håller sig till dessa märkningar och inte serverar 

fisk som inte är MSC-märkt. Det måste gynna miljön också, det är tankar som finns i 

restaurangen. Att man tar vara på och inte slösar och kastar i onödan (Karin). Hos Frida 

jobbar man aktivt för att hela tiden få de bästa råvarorna och så färskt som möjligt. Fisken 

direktimporteras från Norge och är fortfarande färskare än om den skulle köpas från Göteborg 

(Frida). Det finns ett stort förtroende för fiskhandlaren när det gäller att arbeta med 

exempelvis MSC-märkt fisk ”det är viktigt att bara jobba med MSC-märkt fisk, det är nästan 

en självklarhet att man checkar listorna. Det minskar dock utbudet något” (Frida). 

 

Karin arbetar och har alltid arbetat med mer grönsaker än kött, det har varit något av ett 

signum för henne och hennes restaurang. Här finns alla grönsaker i säsong i menyn, det är 

viktigt för Karin ”idag äter folk upp grönsakerna och lämnar en liten köttbit” (Karin). Malin 

upplever att gäster snarar frågar efter mer kött och mindre grönsaker i och med LCHF (Low 

Carb High Fat) och hon föredrar helt vegetariska dagar för att andra dagar kunna servera och 

äta kött och fisk som man vill (Malin).  

 

Vissa råvaror eller uppfödare blir populära och då blir det lätt en massproduktion tycker 

Frida. Sådana produkter försöker Frida undvika att använda. Mjöl till bageriet är en sådan 

produkt. Här har stora Saltå Kvarn valts bort till förmån för den mindre Warbo kvarn, det lilla 

företaget som vill hålla sig småskaliga för att inte tumma på kvaliteten. Om sedan produkten 

är Kravmärkt eller ekologisk spelar ingen roll (Frida). Ursprunget på råvarorna presenteras 

näst intill alltid för gästen hos Frida. Man har gjort en bok som varje gäst får med sig hem. I 

boken finns en liten text om restaurangens koncept och en karta över Sverige med prickar där 

man plockat olika råvaror ifrån. Man kan läsa en liten text om varje producent. Boken är 

viktig för restaurangen. Man vill visa upp de som står bakom de fina råvaror man jobbar med 

(Frida). Någon enhetlig definition av vad ekologisk och etisk mat finns inte idag. De tre 

intervjupersonerna arbetar på olika sätt för att kunna servera så miljö- och klimatsmart mat 

som möjligt, där pris är en del som har stor inverkan.  
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Kockyrket 

Alla tre intervjupersoner talar om att det finns en skillnad i kvinnlig och manlig matlagning 

(Karin, Malin & Frida). Män intresserar sig mer för teknik, att det ska ligga rakt på tallriken 

eller att göra så fyrkantiga bitar som möjligt tycker Karin. Den kvinnliga tekniken ligger mer i 

att skapa detaljer, lite vackrare små saker. Kvinnor är mer nyanstänkande och ”känner ut mer 

i munnen”. Ofta vill kvinnor bygga in mer grönsaker än vad män vill och gör (Karin). 

Skillnader i näringstänk finns enligt alla tre intervjupersoner idag mellan män och kvinnor 

(Karin, Malin & Frida). Kvinnor tänker mer på näring men männen är ”ganska” bra på det. 

Intervjupersonerna menar att det också finns skillnader i hur man själv äter. Generellt äter 

kvinnor mer grönsaker än män och mindre pasta, ris och potatis. Kvinnor tänker oftare på att 

det är viktigt med mer grönsaker på tallriken (Karin, Malin & Frida). 

 

På min nuvarande arbetsplats märker jag inte någon större skillnad. Tidigare har jag  

märkt det. Då har jag tänkt mest på att jag tänkte grönsak först för att sedan bygga rätten kring 

det. Männen då tänkte ofta köttet eller fisken först och sedan tillbehör (Frida).  

 

Frida vill ändå inte påstå att kvinnor skulle vara mer medvetna i sin matlagning. Könet spelar 

liten roll, det är erfarenheter i yrkeslivet och i livet i allmänhet som gör att man tar till sig det 

medvetna eller inte. De som är duktiga tänker rätt ”det är mer vad man brinner för och vad 

man tycker är viktigt, sedan spelar det nog ingen roll om du är man eller kvinna” (Frida). Det 

maskulina ”tänket” kan ofta bli tungt och det kan bli mycket fett(Frida). Medveten matlagning 

är ett brett begrepp men generellt finns en större medvetenhet hos kvinnor tror Malin. Det 

finns samtidigt många olika typer av manliga och kvinnliga kockar säger hon. Malin menar 

att hon har manliga kollegor som är fantastiska i sitt tänk, sammansättning, helhet och 

medvetenhet. Eftersom de flesta restaurangkök är mansdominerade har kvinnorna fått gå 

undan mycket anser Karin. De vill inte göra fel och har en benägenhet att inte blanda sig med 

andra 

 

Jag håller på att hjälpa kvinnorna att ta sig fram lite, att pusha dem. De måste också 

säga nej och så. De blir rädda och vill inte göra bort sig och tar hellre ett steg tillbaka. 

Men killar kan göra bort sig. Det vill jag ändra på (Karin).  

 

Länge har kallköket varit kvinnornas plats (Karin). Enligt Karin håller kvinnor mer och mer 

på att ta plats i det varma köket. Frida menar att om kvinnor bara visar sig intresserade och 

vågar, kan de få göra i princip vad de vill i köket och att det inte alls är en självklarhet att 
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kvinnor skulle ha sin plats i kallköket. Fler och fler unga killar är idag intresserade av att 

jobba med desserter till exempel, mycket tack vare Daniel Roos 
1
 tror Frida. Daniel Roos har 

blivit framgångsrik och medial ”då plötsligt är det helt okej att killar står i kallköket. Skulle 

man få en liknande tjej i det varma köket, kanske det plötsligt är mer legitimt att tjejer tänker 

på det redan från restaurangskolan” (Frida). Många har en bild av att det är svårare att stå i 

varmköket. Det handlar bara om två olika sätt att jobba. I varmköket finns fler kritiska 

moment för stunden, under service medan det i kallköket är under ”preppen” 

(förberedelserna) de kritiska momenten finns (Frida).  

 

Den senaste tiden har debatten om att det finns för få kvinnliga, framstående, kockar varit stor 

”just i ett framstående restaurangkök, på topprestauranger i Sverige tror jag att det kan jobba 

max 20 kvinnor, om ens så många” (Frida). Det som saknas för att få fram fler kvinnor är 

förebilder tror Frida. Yrket är svårt att kombinera med familjeliv och därför försvinner många 

kvinnor (Karin, Malin & Frida). Det kan också bero på den speciella jargong som finns i 

restaurangkök (Frida). Bland kvinnor kan det skapas en avundssjuka om någon lyckas och blir 

framstående. De har svårare att glädjas åt varandra och man känner konkurrens istället. Frida 

menar att eftersom det är så få kvinnor i branschen vill man inte att någon ska vara bättre än 

en själv. Alla tre intervjupersonerna upplever skillnader mellan kvinnor och män i synen på 

medvetenhet. En större andel kvinnliga kockar skulle sannolikt ge ytterligare dimensioner till 

begreppets innebörd.  

 

Diskussion 
Diskussionsavsnittet presenteras i två delar. I den första delen diskuteras hur resultatet klargör 

syftet. I den andra delen diskuteras metod och material och hur materialet kan ha påverkat 

resultatet av studien.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka vad begreppet ” medveten måltid” betyder för 

kockar idag. Resultatet visar att alla tre intervjupersoner tolkar utifrån sina egna erfarenheter 

vad ”en medveten måltid” kan vara på olika sätt, men det finns även flera gemensamma 

nämnare. Med utgångspunkt från de sex teman (Medveten måltid, Smak och 

                                                 
1
 Daniel Roos är konditor och medlem i Svenska Kocklandslaget. 
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menykomposition, Näring, Måltidens estetiska gestaltning, Ekologi och etik och Kockyrket) 

som presenterats i resultatet diskuteras här tre tydliga gemensamma huvudkategorier:  

 råvaror  

 hälsa/ näringsperspektiv  

 helhetstänkande  

Alla intervjupersoner pekar på att det oftast är en kombination av dessa som inryms i en 

medveten måltid. I resultatet uppmärksammas också kockyrket och skillnader mellan manliga 

och kvinnliga kockars sätt att vara och att arbeta. 

Råvaror 

Smak är viktigt för en måltid och anses av intervjupersonerna vara bland det viktigaste en 

kock har att jobba med (Karin, Malin & Frida). Enligt Gustafsson et al. (2006) är alla våra 

fem sinnen inblandade i en god måltidsupplevelse. Smak, syn, hörsel, känsel och doft måste 

vara i harmoni för att få en maximal upplevelse av en måltid (Gustafsson et al., 2006). 

Intervjuperson 1 är enig med Gustafsson et al. (2006) och menar att smak kan vara alla 

sinnen. Att kombinera smak är en konst som alla inte behärskar (Karin). Både Malin och 

Frida menar att smak och harmoni hör ihop, medan många andra kan vilja chocka när det 

gäller smak. Alla tre intervjupersoner förespråkar en enkelhet i smakerna (Karin, Malin & 

Frida). 

 

Smak och menykomposition går hand i hand. Här skiljer sig intervjupersonerna åt något när 

det gäller vad de tänker på främst vid menykomposition. I fokus står råvaran, 

säsongstänkande och harmoni (Karin, Malin & Frida). Textur kommer in som en viktig 

komponent (Frida). För Frida är råvara och att tänka i säsong nummer ett när det gäller 

menykomposition och eftersom grönsaker är mer säsongsbetonade än kött utgår hon oftast 

från grönsaker. Att fokusera på grönsaker och vad man gör med dessa är dessutom lite oväntat 

och blir något av ett överraskningsmoment. De tre intervjupersonernas tankar om smak och 

menyplanering går i linje med vad Johansson (2004) menar en kocks huvuduppgifter handlar 

om, nämligen att planera och laga välbalanserade maträtter och måltider. I detta innefattas att 

balansera olika smaker och dofter och variera råvaror, gärna efter säsong (Ibid.). Även 

hovtraktören och mästerkocken Tore Wretman betonade på sin tid vikten av smak, konsistens 

och presentation för att höja en maträtt eller måltid till njutning (Wretman, 1988). Johansson 

(2004) menar i likhet med Gustafsson et al. (2006) att våra sinnen bör involveras i 

menyplanering.  
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Synintrycket är gästens första möte med en maträtt (Johansson, 2004). Karin sätter även hon 

syn högt vid menykomposition, ögonen ska som hon säger ”öppna snålvattnet” när maten 

kommer. Klosse et als. (2004) ”Culinary Success Factors” handlar bland annat om att hitta 

aptitliga dofter som passar ihop med maten, en bra balans av smakkomponenter, en blandning 

av texturer och att hitta smakrika rätter. De tre intervjupersonerna talar på olika sätt om alla 

dessa faktorer. Man pratar om att konsistenser är viktiga och att smaken ”måste följa med 

ända ner till stortån” (Karin). Smaken måste finnas där för att maten inte ska bli ointressant 

men det är samtidigt viktigt att inte krångla till maten för mycket och ha för många olika 

smaker i samma rätt (Frida). Sammanfattningsvis är alla tre intervjupersoner (Karin, Malin & 

Frida) överens med Gustafsson et al. (2006) som menar att alla fem sinnen måste vara i 

harmoni för att kunna skapa en enighet i vad som är en god måltidsupplevelse.  

 

Precis som Malin säger när det handlar om smak kan man undra vem det är som bedömer om 

något är gott och för att citera Frida ” är smak väldigt mycket en smaksak”. Detta 

sammantaget tyder på att alla tre kockar arbetar med vad Johansson (2004) kallar 

gastronomiska variabler även om detta inte är uttalat. Klosse et als. (2004) undersökning om 

”Culinary Success Factors” visade att smak var en av de viktigaste byggstenarna när det 

kommer till smaklighet, därmed kan ”Culinary Success Factors” vara något man jobbar med 

utan att veta om det. Man kan se det som en medvetenhet i kockens yrkeskunnande, att man 

har kunskap och insikt i sitt yrkesutövande om vad som gör en maträtt välsmakande och 

aptitlig. 

 

När det gäller ekologi och etik finns en rad olika märkningar att förhålla sig till. En restaurang 

kan exempelvis vara kravcertifierad (Krav, 2012). Ingen av de medverkande restaurangerna i 

studien är kravcertifierad. Ingen av dem utger sig heller för att vara en ekologisk restaurang 

(Karin, Malin & Frida). Något som är möjligt även utan kravcertifiering. Att få 

kravcertifiering är förknippat med vissa kostnader som många inte har råd med (Frida). Priset 

på ekologiska råvaror är nästan uteslutande högre än på konventionella råvaror. Detta kan 

innebära svårigheter att få ekonomin att gå ihop.  

 

Enligt Poulston och Yau Kwong Yiu (2011) kan det diskuteras om vilken drivkraft som är 

den främsta för att driva restauranger med ekologisk profil: ekonomisk eller etisk? Jönsson 

(2012) menar att ekologiska råvaror snarast blivit en självklarhet på restauranger idag. Att 

driva en restaurang med ekologisk profil kan bygga på en viss etisk drivkraft och därmed är 
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det inte alltid säkert att det ekonomiska vinstsyftet som dominerar. Den etiska drivkraften har 

fått stå åt sidan hos Malin till förmån för bättre ekonomi. Man har provat att jobba helt 

ekologiskt men fick återgå till konventionella råvaror då ekonomin inte bar sig (Malin). En av 

anledningarna till att ekonomin inte bar sig menar Malin var att man var för dålig på att 

förmedla det ekologiska budskapet till gästen. Att som restaurang synliggöra en ekologisk 

profil skulle dels kunna få fler gäster att tänka mer medvetet och dels hjälpa till att minska 

miljöpåverkan. 

 

Synliggörande av budskap är något man är bra på hos Frida, men här handlar det främst om 

ursprunget på råvarorna. De presenteras i en liten bok som gästen får med sig hem (Frida). 

För Malin är det istället viktigare med medvetna val och att man noggrant försöker jobba efter 

säsong. Inte heller hos Frida jobbar man uttalat ekologiskt. Ekologiska produkter används 

gärna, men inte just för att de är ekologiska. Här är småskalighet och kärlek från åker till bord 

viktigare. Även Karin som väljer ekologiskt så långt det är möjligt och har haft ett ekologiskt 

tänk i hela sitt 30-åriga yrkesliv, anser att det är för kämpigt att utge sig för att vara en helt 

ekologisk restaurang. Det är dock viktigt för helheten och för Karin själv att vara så ekologisk 

som möjligt. Hon är övertygad om att till exempel ekologiska grönsaker är godare och smakar 

mer. Just detta är ett av flera argument till varför restauranger väljer att servera ekologisk mat 

(Ekomatcentrum, 2011).  

 

Utöver det ekologiska försöker Karin, precis som intervjuperson Malin och Frida att använda 

närproducerat och att tänka efter säsong. Gemensamt för alla tre intervjupersoner är vikten av 

att handla med och servera MSC-märkt fisk (Karin, Malin & Frida). Begrepp som småskaligt 

och närproducerat saknar enligt Jordbruksverket (2010) enhetliga definitioner. Enligt 

Livsmedelssverige behöver till exempel närproducerat inte inbegripa någon avståndsmässig 

definition (Ibid.). Något många förmodligen är ovetande om då man pratar om att en morot 

skördad några mil från restaurangen smakar godare än den som transporterats en längre 

sträcka. Jönsson (2012) menar att 2000-talets ekologivåg, med närproducerat och ekologiskt 

har en gastronomisk prägel snarare än en ideologisk som var fallet på 1980-talet.  

 

Men medan Malin anser det viktigt att förmedla det ekologiska budskapet till gästen känns det 

snarare som restauranger inom den högre gastronomin inte går ut med ekologiska eller 

närproducerade budskap idag. Något man gjorde för några år sedan. Det får idag anses som 

självklart att dessa restauranger jobbar med råvaror av bästa kvalitet, för klimat och hälsa. 
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Idag är det snarare mindre ansedda restauranger som försöker hävda sig genom att gå ut med 

sitt medvetna budskap om ekologi och etik. Det får ses som en positiv effekt att fler verkar ha 

fått upp ögonen för frågor som rör ekologi och etik. Många gäster är mer medvetna och har 

större kunskap och intresse idag när de går ut och äter och det kan därmed bli en större 

utmaning för dagens kockar att få nöjda gäster. Något som å ena sidan kan ses som något 

svårt och eventuellt negativt men som å andra sidan bör locka ännu fler kockar att tänka mer 

medvetet och se det som en positiv utmaning att utvecklas.  

 

Alla tre intervjupersoner nämner att det inte är säkert att en råvara är den bästa bara för att den 

är ekologisk. Ändå säger Malin att hon nästan skäms över att inte ha ekologiska produkter och 

beundrar de som jobbar ekologiskt fullt ut. Något som känns etiskt riktigt både för klimat och 

hälsa idag är att äta mindre kött och mer grönsaker. Karin har alltid arbetat mer med 

grönsaker än med kött och har sett en förändring när gäster idag äter upp grönsakerna men 

kan lämna en bit kött på tallriken (Karin). Tvärtemot vad Malin upplever, nämligen att gäster 

efterfrågar mer kött och mindre grönsaker. Hon anar att det har med en av dagens omtvistade 

och omtalade dieter att göra, LCHF (Intervju 2). Hon förespråkar hellre helt vegetariska dagar 

och att man får äta kött och fisk som man vill i övrigt (Malin).  

Hälsa/näringsperspektiv 

En av grunderna i Den medvetna kokkonsten är de svenska näringsrekommendationerna SNR. 

Dessa rekommendationer ska hjälpa människor till en generellt god hälsa, minska risken för 

kostrelaterade sjukdomar och att tillfredsställa näringsbehov (Livsmedelsverket, 2012). 

Näringstänkande på restauranger är något som generellt inte står högt i kurs anser Malin. 

Detta bekräftas av Frida som inte arbetar med något uttalat näringstänk. Att man arbetar 

mycket med grönsaker bidrar till att det naturligt bli näringsrika maträtter (Frida). Karin har 

däremot hela tiden ett näringstänkande. Hon menar att det är viktigt att till exempel anpassa 

förrätter så att gästen orkar med en hel måltid (Karin). Malin säger sig inte tänka näring i 

första hand, utan på en bra balans mellan fett, kolhydrater och proteiner. Vilket är näring i 

allra högsta grad och tyder på att det kan finnas en omedveten medvetenhet. Klosse et al. 

(2004) menar att fettets smak- och texturegenskaper är viktiga för upplevelsen att något är 

välsmakande. Detta visar sig ofta i popularitet för fet mat. Klosse et al. (2004) säger 

sammanfattningsvis att ”Culinary Success Factors” kan hjälpa kockar att utveckla nya rätter 

och förbättra existerande rätter. Dessa CSFs borde kunna vara ett hjälpmedel för att få fram 

mer näringsriktiga rätter i ”den medvetna kokkonstens” anda.  
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Enligt Johansson (2004) är en av kockens huvuduppgifter i köket att balansera näringsinnehåll 

och mängden mat på tallriken. En gäst ska känna sig behagligt mätt (Johansson, 2004). Alla 

tre intervjupersoner är eniga om att det är viktigt gästen ska känna sig väl, inte övermätt och 

däst och att man som restaurang har ett ansvar gentemot gästen (Karin, Malin & Frida). Karin 

är dock noga med att gästen ska bli mätt och att det gäller att hitta en balans mellan mätt och 

övermätt. Hos två av de tre intervjuade kockarna serveras avsmakningsmenyer. Att då tänka 

på näring och att hitta den rätta balansen mellan mätt och övermätt blir extra viktigt, eftersom 

gästerna äter tio rätter eller mer (Karin & Frida). Oftast har de annars klassiska 

kolhydrattillbehören som potatis, pasta och ris inte sin plats i avsmakningsmenyer (Frida).  

 

Detta verkar idag helt ha accepterats hos många gäster, till skillnad från hur det var i 

begynnelsen av det nya franska kökets intåg. Enligt Jönsson (2012) uppstod då en spänning 

mellan kockar och gäster på grund av små portioner, frånvaro av mjöl i såser och en 

nedtoning av kolhydrater, främst potatis, som var några av det nya franska kökets grundstenar 

(Ibid.). Fräscha desserter är viktiga i avsmakningsmenyer. Choklad används sällan, då det 

anses för tungt (Karin). Idag verkar gäster frångå eventuella dieter, som exempelvis GI, vid 

restaurangbesök (Karin, Malin & Frida). Näringsriktiga måltider blir extra viktiga när gästen 

inte har något alternativ, till exempel i skolmatsalen eller på sjukhus och i äldrevård (Malin). 

Att frångå dieter vid enstaka restaurangbesök är klokt eftersom njutning är en del i 

matupplevelsen och även i den medvetna kokkonsten. Njutning är också en viktig faktor för 

god hälsa. Dessutom går trenden, precis som Gustafsson et al. (2009) skriver mot att allt fler 

måltider äts på restaurang. Kockar har då en viktig uppgift i att dels stödja önskemål om 

hälsosamma alternativ men även att uppmuntra till hälsosamt ätande genom att erbjuda 

näringsriktiga, goda och vackra måltider. 

 

I Rapps (2008) avhandling Sensory, attitudinal and contextual aspects of the meal - Health 

implications and connections with risk factors for coronary heart disease and obesity har 

deltagare i en enkätstudie svarat med egna ord vad essensen i en god måltid är. Här nämns 

krav på maten, både i form av råvaran men även ur näringssynpunkt. Dessa önskningar menar 

Rapp kan vara till hjälp vid förändring av mat- och måltidsvanor. De tre intervjupersonerna är 

måna om gästen på restaurang både när det gäller näring och vilka råvaror de serveras (Karin, 

Malin & Frida). Möjligen kan det vara som med medvetenheten generellt, att det som börjar 

på restauranger av hög klass sprider sig till konsumenten som tar med sig dessa vanor till 

hemmet. Restauranger idag har därmed ett stort ansvar att grunda för bättre matvanor bland 
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svenska folket. Något som är högst aktuellt idag när undersökningar visar att män har ökat 7 

kg kilo i medelvikt och kvinnor 5 kilo och därmed blivit en storlek större, på trettio år 

(Dagens Nyheter, 2012 ).  

 

Intervjupersonerna är eniga om att finns skillnader i näringstänk mellan manliga och 

kvinnliga kockar. Det i sin tur kan bero på hur kockarna själv äter. Intervjupersonerna menar 

att kvinnor generellt äter mer grönsaker och mindre kolhydrater och att ett maskulint tänk ofta 

innebär tyngre och fetare mat. Det märks när rätter ska byggas, då kvinnor oftare tänker 

grönsak medan män tänker kött och fisk först och sedan tillbehör. En av grundstenarna i ”den 

medvetna kokkonsten” är att grönsaker ska ta mer plats till förmån för främst kött. Detta är 

något Malin tycker har visat sig mer och mer i mattävlingar idag, där en balans mellan 

grönsak och kött blir allt viktigare. Detta skulle i sin tur kunna gynna kvinnliga kockar i 

tävlingssammanhang och därmed locka fler kvinnor att tävla i linje med projektet inom 

Matlandet Sverige, där Jordbruksverket gett bidrag till just detta ändamål.  

Helhetstänkande 

Redan på 1800-talet skrev läkaren och gastronomen Hagdahl att matlagning handlar om 

vetenskap och vilka hälsofrämjande effekter mat kan ha (Hagdahl, 1879). Detta inspirerade 

Inga-Britt Gustafsson och Örjan Klein till att utveckla begreppet ”Den medvetna 

kokkonsten”. Författarna ville lyfta fram kokkonstens betydelse för näring, hälsa och 

njutning, för både kropp och själ (Gustafsson & Klein, 1997). Jonsson (2008) menar att 

gastronomiska budskap ofta beskrivs med ordet njutning medan hälsobudskap ofta 

sammankopplas med ordet risk. Hennes önskan är ett möte mellan njutning och risk. Även 

Jönsson (2012) ser en spänning mellan mat som njutning eller hälsa. Han menar att grädd- 

och smörrecept som ofta varit klassiska i restaurangköket medfört att gastronomi och hälsa 

framstått som två olika livsstilar (Ibid.).  

 

Enligt Gustafsson och Klein (1997) kräver denna” medvetna kokkonst” kunskap om och 

kloka val av råvaror, finess och en bra sammansättning av måltiden. Att ha kunskap om och 

välja kloka råvaror är enligt Frida det som engagerar och känns mest medvetet just nu. Även 

Malin lägger stor vikt vid vilka råvaror som används. Hon menar också att sammansättningen 

av måltiden har sin plats när man pratar om en medveten måltid. Karin menar även hon att ett 

helhetstänkande är viktigt när man pratar om medvetenhet. Att enbart fokusera på mat räcker 

inte. Men i helhetstänket ingår att maten som skapas måste vara någorlunda välgörande. För 
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henne har den medvetna kokkonsten funnits naturligt i matlagningen och hon har alltid lagat 

mat som inte varit fet och som innehållit mycket grönsaker (Karin).    

 

Malin menar att när begreppet ”den medvetna kokkonsten” kom innebar det ett nytänk. Det 

var inte förrän då man började tänka på hur gästen skulle må. Vad som anses medvetet idag 

skiljer sig markant från vad det ansågs innebära för tio eller tjugo år, menar Malin. Alla tre 

intervjupersoner talar om att medvetenhet till råvaran har spridit sig från restauranger till 

hemmen. Man tror också att detta är något som kommer att öka i framtiden. Men att det skulle 

bli en norm menar de kan vara svårt (Karin, Malin & Frida). Mat och hälsa har tack vare stor 

medial uppmärksamhet intresserat fler, såväl kockar som konsumenter. Något som bådar gott 

inför framtiden.  

 

Gustafsson et al. (2006) har betonat vikten av den estetiska upplevelsen av en måltid. Estetik 

innefattar för Gustafsson et al. (2006) såväl rummet, som dukning och porslin och hur maten 

serveras. Att äta i en avslappnad miljö bidrar till upplevelsen av en god måltid (Ibid.). Även i 

en undersökning i Rapps (2008) avhandling talar deltagarna om estetik, sinnesstämning och 

lugn och ro som essensen av en god måltid. Ett rum där man inte kan sitta bekvämt och prata 

med varandra på ett behagligt sätt kan förta njutningen av en god måltid anser Karin. 

Att rummet och miljön spelar en viktig roll håller de tre intervjupersonerna med om (Karin, 

Malin & Frida). Karin och Frida talar om att restauranger inreds alltmer spartanskt och 

avskalat. Detta för att maten på tallriken ska komma i fokus (Karin & Frida). Mat inredning 

och personalens klädsel måste gå hand i hand (Karin). Matens färg och form måste passa 

porslin och övrig inredning menar Johansson (2004). Karin håller med när hon säger att man 

måste anpassa maten efter inredningen, spektakulär mat kräver spektakulär inredning och vice 

versa (Karin). Detta är något som även Watz (2007) betonar, som överfört sin 

designpedagogik från konsten till såväl föremåls- och rumsliga aspekter som måltidens 

helhetsperspektiv.  

 

Estetik handlar förutom om rummet även om hur maten presenteras på tallriken och på vilken 

tallrik. Hos Frida finns en tanke bakom hur exempelvis desserten ska ätas. De olika delarna 

ska smaka bra tillsammans. De byggs upp i djup tallrik, med olika texturer och är tänkta att 

ätas tillsammans. Varmrätter och förrätter får vara så naturliga som möjligt i formen. 

Grönsaken bestämmer formen och det finns inga kuber eller liknande (Frida). Att förvanska 

råvaror till en annan form än den ursprungliga passar heller inte i Karins helhetstänkande om 
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medvetenhet i allmänhet och uppläggningsfilosofi i synnerhet. Framförallt Karin pratar om en 

skillnad mellan män och kvinnor när det gäller estetik på tallriken. Medan männen vill vara 

mer tekniska och gärna forma maten i kuber och raka linjer verkar kvinnor arbeta mer med 

ursprungsformer och vill gärna skapa detaljer tycker Karin. Möjligen kan detta hänga ihop 

med Ekdahls (2012) tankar om att kockyrket har likheter med en ständigt pågående tävling 

där prestation är viktigt och att detta skulle gynna män då de i allmänhet är mer 

tävlingsinriktade. Att välrenommerade restauranger i sina kreativa uppläggningsfilosofier tar 

avstånd från att servera mat och råvaror i annat än deras ursprungliga former kan samtidigt 

minska matsvinn. Något som är viktigt att tänka på när det kommer till medvetenhet.  

 

Vad som äts, vem som äter och i vilken kontext ätandet äger rum kan enligt Rapp (2008) ha 

betydelse för belåtenhet och acceptans av mat och måltider. Detta är något intervjupersonerna 

har i åtanke i sin medvetenhet. Om fler ägnade tid och tankar kring detta skulle gästen kunna 

acceptera och uppskatta mer näringsriktig mat. Därmed kunde stämpeln att nyttig mat är 

tråkig suddas ut och i förlängningen försvinna. Något som får sägas vara en av tankarna 

bakom ”den medvetna kokkonsten” i och med att man ville tillfredsställa både gastronomiska 

och hälsomässiga behov (Gustafsson & Klein, 1997).  

 

I helhetstänkandet ingår även kockyrket eftersom kocken är en förutsättning för måltider på 

restaurang. Enligt Jönsson (2012) är den ”riktiga” kocken i allmänhet en man. Men i och med 

att separata kallskänksavdelningar, där kvinnor som arbetat i kök oftast haft sin plats, blivit 

mer och mer sällsynta har det blivit något vanligare med kvinnliga kockar (Jönsson, 2012). 

Något som bekräftas av Karin som menar att kvinnor mer och mer håller på att ta plats i 

varmköket. Hon har dessutom blivit utsedd att ”pusha” och hjälpa just kvinnliga kockar med 

detta. Frida som är av en yngre generation än Karin menar att kvinnor kan få göra i princip 

vad de vill i köket om de bara visar sig intresserade och vågar. Förhoppningsvis leder detta till 

fler kvinnliga kockar i köket som sedan i förlängningen kan agera de förebilder Frida saknar 

idag. Jordbruksverkets satsning på att intressera kvinnor som arbetar som kockar för att tävla 

kan också ses som ett led i detta (Jordbruksverket, 2012). Därefter är det bara att hoppas att 

män tar lika stort ansvar i familjelivet för att vi ska kunna se fler än dagens högst 20 kvinnliga 

framstående kockar på Sveriges topprestauranger. Förhoppningsvis kan dessa tre 

intervjupersoner också fungera som förebilder och inspirera fler kvinnor att vilja och våga 

sikta högre i kockyrket.  
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Metod och materialdiskussion 

Materialet till studien består av tre stycken inspelade kvalitativa, semistrukturerade intervjuer.  

Valet av en kvalitativ metod föll sig naturligt då syftet med studien har varit att få en 

fördjupad förståelse för vad en medveten måltid kan betyda för kockar idag. 

Semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide passade också studiens syfte då vissa 

teman skulle beröras för att kunna besvara syftet (Bryman, 2011). Intentionen med 

intervjuerna var att de skulle vara cirka en timme långa. En intervju blev en timme lång, de 

andra två 50 minuter respektive 1 timme och 45 minuter långa. Följdfrågor uppkomna i 

stunden ställdes framförallt i 50-minutersintervjun då vissa svar var relativt kortfattade. Detta 

kunde eventuellt ha undvikits genom att skicka intervjuguiden i förväg, för att ge alla 

respondenter samma förutsättningar för förberedelser. Å andra sidan skulle intervjupersonerna 

då ha kunnat anpassa svaren efter vad de trodde var bra svar för att ge en positiv bild av sig 

själva, så kallad social önskvärdhet (Bryman, 2011). 

 

Intervjupersonernas skillnad i ålder och yrkeserfarenhet kan ha påverkat svarens längd och 

innehåll. Detta ses dock som något positivt i studien då svar från tre generationer täcks in och 

ger en bred bild av syftet med studien. Alla tre intervjuer tillsammans har dock bidragit till att 

besvara studiens syfte och gett bredd till svar och innehåll. 

 

Tre kvinnor tillfrågades om medverkan i studien. Alla svarade ja och var positivt inställda till 

att medverka. Det resulterade i tre trovärdiga intervjuer. Kvalitativa intervjuer är inte 

generaliserbara vilket kan ha påverkat tillförlitligheten i undersökningen (Bryman, 2011). 

Intervjusvaren upplevdes som trovärdiga då de besvarades av för ändamålet representativa 

personer och de har gett inblick i hur kockar idag arbetar med medvetenhet i måltider.  

Urvalet i studien har varit tre framstående kvinnliga kockar. Att urvalet föll på endast kvinnor 

kan tyckas ge ensidig bild av den medvetna måltiden. Men dessa kvinnor bryter mot 

traditionella mönster i en annars mansdominerad bransch. Därmed kan de ha bidragit med nya 

perspektiv på vad en medveten måltid kan vara. Det hade varit intressant att intervjua tre 

framstående manliga kockar i samma syfte vilket kan vara en uppföljning i fortsatt forskning.  

Forskningsetiska överväganden 

Anonymitet förespråkas så gott som alltid i vetenskapliga undersökningar (Jonsson, 2012, 

muntlig uppgift). Alla tre intervjupersoner blev enligt konfidentialitetskravet (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2012) tillfrågade om de ville vara anonyma i studien. Alla sade ja till att 
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medverka med namn. Därmed uppstod ett litet dilemma i huruvida intervjupersonerna skulle 

namnges eller anonymiseras. Efter noggrant övervägande och diskussion togs beslut att 

intervjupersonerna skulle namnges i studien. Intervjupersonerna har givits en kort 

profilbeskrivning och tituleras med förnamn i resultat- och diskussionsavsnitten. Beslutet att 

namnge personerna togs främst för att de själva accepterat att medverka med namn och inte 

hade något emot det. De är också tre mycket framstående kockar i Sverige idag som i och 

med sin medverkan i studien skulle kunna bidra till en större medvetenhet både hos män och 

kvinnor. De skulle även kunna inspirera fler kvinnor att först och främst söka sig till 

restaurangköken men också att vilja och våga sikta mot högre mål.  

 

Slutsats  
Det är svårt att hitta en enhetlig betydelse av vad begreppet ”medveten måltid” betyder för 

kockar idag. Deras egna erfarenheter spelar in och ofta är det en kombination av olika för 

kockarna gemensamma huvudkategorier som läggs in i begreppet. Det kan dock konstateras 

att begreppet ”den medvetna måltiden” tolkad ur Gustafsson och Kleins medvetna 

kokkonstperspektiv daterat för cirka 20 år sedan har förändrats. Från att nästan enbart betytt 

medvetenhet om vad som låg på tallriken till att innefatta en större helhet. Främst när det 

gäller råvaruursprung, ekologiska och närproducerade livsmedel, näring, hälsa, 

menykomposition och estetisk gestaltning.  

 

I denna studie framkommer det att ”medvetenhet på tallrik” med näring och hälsa i fokus ofta 

är outtalad. På många restauranger i den högre gastronomin är potatis, ris, pasta, feta såser 

och övermätta gäster allt ovanligare då det inte rimmar med den filosofi som ofta 

förekommer. Då denna typ av restauranger ofta inspirerar andra till att göra och tänka i 

liknande banor har kockarna på dessa en viktig uppgift att fylla när det gäller att få fler att 

tänka mer medvetet, inte minst andra kockar och gäster. Det starka intresset för medvetenhet i 

ett vidare perspektiv som håller på att växa fram kan komma att bli betydande inte bara för 

måltiden utan även för hälsa, miljö och förhållandet till mat i allmänhet.  

 

Förslag på vidare forskning  
I ett historiskt perspektiv kan den förändrade synen på begreppet ” medveten måltid” vara av 

större betydelse än vad som idag är känt. Då de nya tankarna rymmer vidare perspektiv kan 
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de komma att få stor inverkan på måltider i framtiden. Inte minst när det gäller hälsa, miljö 

och arbetsförhållanden.  

 

I studiens intervjuer med kockar framkommer det att kvinnor idag ofta är underrepresenterade 

i restaurangköken. Liksom att det generellt finns flera skillnader mellan män och kvinnor i 

köket. Dessa skillnader är lite undersökta och skulle behöva belysas genom vidare forskning. 

Ett första steg för att få en mer nyanserade bild av skillnader mellan manligt och kvinnligt kan 

vara att närmare studera hur framstående manliga kockar uppfattar begreppet ” medveten 

måltid”. Ett annat sätt skulle kunna vara att genom dolda observationer studera arbetsklimat 

och jargong i olika restaurangkök.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Syftet med studien är att undersöka: 

Vad är en medveten måltid idag? 

Kockens (praktiska)medvetenhet i matlagningen/måltiden? 

Hur ser kvinnliga kockar på sin matlagning/medvetenhet? 

 

Medveten måltid – Vad är en medveten måltid (för dig)? 

Kan man säga en medveten måltid? Hur förhåller du dig till begreppet? 

Matlagningen 

Råvaror 

Menyer 

Då, nu och i framtiden 

 

Smak 

Vad är smak för dig som kock? 

Hur tänker ni när ni komponerar maträtter? 

 

Näring 

Hur jobbar ni med näringstänk? 

Skillnad manliga/kvinnliga kockar när det gäller näringstänk? 

Ansvar mot gästen 

Hur bemöter man gäster som efterfrågar ”specialmat” (enligt ex. olika dieter)? 

Kunskap om olika dieter/trender i vad man ska äta och inte. 

Intresse för detta? 

 

Estetik, presentation, gestaltning 

Rummet, dukning, porslin/material, musik, närhet/avskildhet från andra gäster 

Uppläggningsteknik/filosofi/konstnärlighet 

Helhetstänk 

 

Ekologi/etik 

Hur väljer ni råvaror? 

Material (allt från glas/porslin/tyg/köksutrustning) 

Menyplanering 

Budskap till gästen 

Ekologiskt, närproducerat, småskaligt, säsong 

MSC-märkt fisk 

Kött/fisk/grönsaker (mer grönsaker mindre kött) 

 

Kockyrket 

Det är mycket prat om att det finns få kvinnliga, (framstående) kockar idag. Berätta kring dina 

tankar om kvinnor och medveten matlagning/måltid.  

Kvinnlig och manlig matlagning? 

(Ofta kvinnor i kallkök, släpps inte in eller vill inte armbåga sig in i varmköket) 

Kvinna och kock, skillnad för män och kvinnor i karriärväg?  

 
 



 

Bilaga 2 
 
Mejl till intervjupersoner 
Hej! 

Jag heter Annika Bergman och går sista terminen på Kock- och  

måltidskreatörprogrammet i Grythyttan, Örebro Universitet och skriver med  

anledning av att jag skulle vilja göra en intervju med dig. Jag ska skriva mitt  

examensarbete om den medvetna måltiden. Arbetet är ett samarbete med doktorand  

Cecilia Magnusson Sporre, som håller på med sin avhandling i ämnet. Huvudsyftet  

med hennes studie är att studera det medvetna köket/kokkonsten/måltiden och se  

hur begreppet idag används och förstås samt att anpassa det till dagens  

förutsättningar för kunskapsförmedling om mat och måltider. 

 

Så här beskriver Cecilia Magnusson Sporre bakgrunden till sin avhandling; 

Inga-Britt Gustafsson är den första professorn i ämnet måltidskunskap, vid  

restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet. Efter att ha forskat om  

mat och hälsa i relation till hjärt- kärlsjukdomar i över 30 år ägnade Inga- 

Britt Gustafsson sig åt att bygga upp ett nytt ämne, måltidskunskap vid Örebro  

Universitet både för grundutbildning och för forskning, där basen för  

undervisningen i kulinariskt hantverk fortfarande är hennes tankar om Det  

medvetna köket. Begreppet myntades av Inga-Britt Gustafsson och Örjan Klein i  

Akademins kokbok (1989).  

Det medvetna köket beskrivs som en kokkonst som bygger på både vetenskap och  

beprövad erfarenhet. Recepten följer svenska näringsrekommendationer och är  

utformade för att förebygga ohälsa och övervikt mat som ska tillfredsställa  

både gastronomiska och hälsomässiga behov. Inom den medvetna kokkonsten som  

begreppet kallas sedan 1996, ryms bl.a. recept, menyer, matlagningsteknik,  

råvaror och näringsaspekter.  

 

Nya kunskaper och influenser påverkar vårt förhållningssätt till måltiden och  

det är nu tid att förvalta arvet och ta begreppet den medvetna kokkonsten till  

nästa steg, att utveckla och befästa vad den medvetna måltiden idag står för.  

 

Jag skulle i min del av arbetet gärna vilja göra en intervju med dig om vad en  

medveten måltid är för dig, idag. Vi/du skulle ganska fritt prata om 4-5  

teman/huvudfrågor med eventuella underfrågor.  

Jag hoppas förstås att detta är något som kan intressera dig och att du skulle  

ha tid att träffa mig någon/några timmar. Datum för intervjun bör vara någon  

gång mellan 30 mars och 13 april.  

 

Bästa hälsningar 
 
Annika Bergman 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


