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Sammanfattning
  

Consommé är en buljong eller fond som har genomgått en klarningsprocess. Att göra 

consommé är ett klassiskt matlagningshantverk och har på senare år genomgått ett skifte i 

tillagning från den traditionella tekniken som är en snabb teknik men mer hantverkskrävande, 

till den moderna som tar längre tid men är mer simpel att utföra. Examensarbetets syfte är att 

undersöka mentorskapets koppling till tekniken bakom klarning av fond bland några av de 

främsta svenska kockarna. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med framstående 

kockar i Sverige, intervjuerna gjordes med hjälp av en intervjuguide. Utöver de kvalitativa 

intervjuerna gjordes också en databassökning där både populärvetenskapliga och 

vetenskapliga artiklar hämtades för att ingå i uppsatsen. 

 

Resultatet visar att det finns en koppling mellan de intervjuade kockarnas klarningsmetoder 

och hur deras mentorer klarar en fond. Examensarbetet visar också att respondenterna har haft 

en fördel i början av karriären då de haft en mentor eller förebild att ty sig till. Uppsatsens 

slutsats visar att det anses viktigt att mentorskap finns kvar i restaurangbranschen. Det är 

också tydligt att en lärling väldigt lätt fastnar i rutiner som denne lärt sig av en mentor eller 

förebild. Det visar sig vara svårt att bryta invanda mönster, beteenden och tillagningstekniker. 

 

Nyckelord: Klarning, Lärling, Mästare, Tyst kunskap
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Förord 
Detta examensarbete är en uppföljning av kursen molekylär gastronomi, må 1605. I den 

kursen undersöktes och laborerades olika metoder att klara en kycklingfond. Där testades sju 

olika tekniker och ifrån resultatet av dessa är detta en fördjupning i två av metoderna. Vi 

ansåg också att det var skulle vara intressant att försöka förstå varför de olika metoderna 

användes. 

 

Stor tacksamhet känner vi gentemot Gustav Otterberg, Jacob Holmström, Stefano Catenacci, 

Viktor Westerlind och Gert Klötzke som ställt upp med sin tid och kunskap för att hjälpa oss. 

Vi skulle också vilja tacka vår handledare Inger M. Jonsson och doktorand Cecilia Sporre för 

ovärderlig hjälp och stöttning under genomförandet av arbetet. Ett stort tack vill vi också rikta 

till våra medstudenter för guidning och hjälp under hela perioden av skrivande. Ett tack ges 

också till övriga lärare på Restaurang- och hotellhögskolan för hjälp med tips och tricks under 

skrivandet av denna uppsats. 
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1 Introduktion 
En fond är en vätska som kokat tillsammans med en råvara och på det sättet skapat en 

infusion 1av smaker i vätskan. Consommé är en sådan fond som har gått igenom en 

klarningsprocess för att bli transparent. Att göra consommé är ett klassiskt 

matlagningshantverk som på senare år har genomgått ett skifte i tillagningsteknik. Detta kan 

bero på den frammarsch som den molekylära matlagningen har haft i branschen. Samtidigt 

har även lärandeprocessen förändrats under årens lopp. Det intressanta är kopplingen mellan 

moderna matlagningstekniker och lärandemetoder. Dagens kockar använder olika metoder för 

att klara en fond och olika anledningar till detta undersöks i denna studie. 

 

 

2 Ämnesrelevans för 
Måltidskunskap och Värdskapets teori och metod  
En måltid är inte endast det som äts från en tallrik, utan det innefattar allt som rör sig omkring 

en måltid (Gustafsson, 2004). Vidare syftar hon på att en måltid tar plats i ett rum, som kan 

variera från en picknick i skogen till en kunglig bröllopsmiddag på ett slott. I detta rum skapas 

ett möte med andra människor. I rummet äts och dricks mat och dryck, vilket samlas under 

begreppet produkten. De tre delarna skapar stämningen, dock fungerar inte en måltid utan en 

ekonomisk aspekt och någon form av styrning av måltiden som kallas för styrsystemet. 

Gustafsson (2004) har tagit fram en modell som beskriver måltidens helhetsstruktur genom 

fem aspekter, FAMM. FAMM står för Five Aspects Meal Model. 

Det är under aspekten produkten som consommé faller in, som en del av måltiden i form av en 

estetiskt tilltalande transparent fond. Även den estetiska aspekten är viktig inom 

måltidskunskapen, då det står att läsa om måltidens estetiska gestaltning i Gustafssons (2004) 

text. 

 

Nielsen och Kvale (2000) berättar om mentorsrelationer inom konstens värld. Till det är det är 

lätt att dra paralleller till måltidskunskap då denna i viss utsträckning handlar om estetiskt 

gestaltande, både estetiken på den serverade tallriken samt estetik i rummet som tallriken 

serveras i (Gustafsson, 2004). Vidare skriver hon att mot denna filosofiska bakgrund har 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan rubricerat det nya forskningsämnet 

                                                
1 Utlakning, extrakt (Svenska Akademin, 2013) 
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måltidskunskap i stället för måltidsvetenskap. En måltid handlar om mycket mer än vetenskap 

och begreppet kunskap innefattar både de hantverksmässiga och estetiska delarna i nämnda 

ämne. Den praktiska kunskapen/hantverket måste förenas med vetenskap och konstnärliga 

arbetsmetoder. Vi behöver både veta och förstå teoretiskt varför samt att praktiskt kunna 

genomföra ett hantverk (ibid.). Vi behöver veta vad som händer, i till exempel en äggvita när 

man tillagar den på olika sätt, men också kunna utföra det så att vi kan ge vår gäst en verkligt 

njutbar upplevelse. Den engelska benämningen är Culinary Arts and Meal Science, visar en 

tydlig kombination av arts, hur man gör, och science, hur något är (Gustafsson, 2004). Det 

unika med måltidskunskap är just att vetenskap ska kopplas till hantverket och estetik. I detta 

fall handlar det om ett liknande sätt som Gustafsson och Jonsson (2004) beskriver om att veta 

hur en äggvita beter sig i en sufflé. Men i denna uppsats handlar det om att veta hur en äggvita 

beter i sig i en fond vid klarning. 

 

Denna uppsats behandlar hur ett praktiskt matlagningshantverk, kombinerat med teoretisk 

forskning, har ändrats över tid. Uppsatsen beskriver hur ett, för kockar fundamentalt, moment 

i köket praktiseras på flera ledande restauranger inom Sverige. Momentet som beskrivs är 

vilka tekniker olika kockar använder för att tillaga consommé. Även frågan varför det tillagar 

consommé med den valda tekniken behandlas för att se om det finns någon koppling mellan 

modern vetenskap och matlagningslärande. Den intressanta kopplingen finns mellan de tre 

undersökningsområdena tyst kunskap, mentorskap och consommétillagning. Kockar använder 

eventuellt en viss teknik på grund av att deras mentor gjorde det under kockens lärlingstid. 

Gustavsson(2004) skriver att några beskriver det som imitation och andra som ett dialogiskt 

förhållande. Det kan också vara så att kocken har utnyttjat vetenskapliga källor för att 

utveckla sin matlagning. Om kocken har haft en mentor/förebild eller inte är det intressant hur 

hantverk lärdes ut, om det var förklarande och pedagogiskt. 

 

 

3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka kopplingen mellan mentorskap och 

teknik/hantverk när några av Sveriges främsta kockar ska klara en fond. 

 

3.1 Frågeställningar 
- Varför använder kockar olika tekniker vid klarning av fonder? 
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- Hur har framgångsrika svenska kockar tagit till sig kunskap om att klara en fond? 

- Är det med hjälp av teoretisk kunskap eller genom tyst kunskap? 

 
 

4 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden behandlar hantverk i köket och mentorskap då hantverk lärs ut. 

Därutöver följer en beskrivning av vad en fond respektive en consommé är, samt hur klarning 

av fonder utvecklats fram tills idag. 

 

4.1 Tyst kunskap 
Redan på sin tid var den grekiska filosofen Aristoteles av den uppfattningen att människor 

behövde tre olika sorters kunskapsformer för att lära sig (Andersson & Ekman, 2009). Den 

första formen var Episteme vilket är nära förhållet vetenskap, att veta varför. Den andra 

kunskapen Aristoteles förespråkade var Techne, som är praktisk kunskap. Fronesis är den 

tredje kunskapsformen, den handlar om en praktisk klokhet som förvärvas genom erfarenheter 

(Andersson & Ekman, 2009).  

 

Tyst kunskap, eller förtrogenhetskunskap, är den kunskap som inte går att se, höra, smaka 

eller känna på (Andersson & Ekman, 2009). De skriver att erfarenheter ger lärdom om olika 

praxis och normer. Den synliga kunskapen såsom fakta, färdighet och förståelse kompletteras 

med sin tysta motsvarighet för att göra kunskapen mer komplett (ibid.). Enligt Molander 

(2000) är det inte möjligt att utbildas till att åstadkomma mästerverk genom teori, det handlar 

istället om att rutinmässigt vara uppmärksam på sådant som sker i ens omgivning. Han påstår 

att i alla hantverk krävs rutiner, som i sin tur ger trygghet och att i denna trygghet krävs för att 

kunna vara uppmärksam. Auli Toom (2012) skriver att en människa kan känna igen ett bekant 

ansikte bland tusentals, kanske miljontals, utan att för den sakens skulle kunna förklara varför 

just detta ansikte känns igen. Detta samtidigt som Fine (1997) skriver om kockar som söker 

perfektion men inte kan beskriva i ord hur perfektion smakar eller ser ut som.  

 

Tyst kunskap är indelat i tre principer enligt Elliot; Stemler; Sternberg; Grigorenko; Newman 

(2011). Den första principen är att lärande först och främst är en individuell erfarenhet, som 

erhålls genom att arbeta inom en given ram. Detta istället för att få instruktioner från andra 

(ibid.). Som ett exempel på den första principen skriver Escoffier (1941) att det dessvärre inte 

finns några riktiga recept eller formler för att förvärva full kunskap om att koka fond, det som 
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han anser vara det allra viktigaste momentet i arbetet som kock. Han skriver också att just 

fondkokningen är det essentiella i yrket och definitivt det svåraste momentet. Den andra 

principen handlar om att tyst kunskap primärt är en kunskap som används när något 

produceras, att det är en praktisk guidning som är svår att formulera i ord. Sista principen 

behandlar tyst kunskap som en kunskap som anpassas beroende på individen (Elliot; et. al, 

2011). Principen berättar om den tysta kunskapen som är individuell på det sättet att det är 

upp till varje enskild person att bestämma hur olika situationer ska bemötas, beroende på vad 

individen har för personliga mål och planer (ibid.).  

 

Det går inte att skilja på begreppen interaktion och situation från varandra, en erfarenhet är 

utbytet mellan vad individen uppfattar som sin omgivning och själva individen i sig själv 

(Dewey, 2004). Iomaire (2008) skriver om ett exempel på erfarenhetslära och övertydlighet i 

kök. Exemplet belyser att kommunikationsförmågan är väldigt viktig i ett kök även om 

upplärningen som sker via muntlig kommunikation är ineffektiv (Iomaire, 2008). Det är 

genom uppmärksamhet kopplad till trygghet och nyfikenhet, man lär sig konster, små knep 

och finesser enligt Molander (2003). 

 

Inom pragmatismen utgörs kärnan av att man får praktisk kunskap genom att lösa problem 

(Andersson & Ekman, 2009). Den kända pragmatikern John Dewey myntade uttrycket 

learning by doing, vilket innebär att en individ får kunskap genom att göra någonting 

praktiskt (ibid.). Det innebär att områdena teori, reflektion, praktik och handling används 

tillsammans (ibid.). Molander (2000) skriver om tyst kunskap, eller levande kunskap som han 

benämner det, denna kunskap består av tre viktiga moment. Dessa moment är övning, 

diskussion & reflektion samt det personliga inträdet i en tradition (ibid.). Det senare eventuellt 

genom en mästare eller mentor (ibid.). Dewey (2004) menar att det inte är möjligt att göra en 

direkt jämförelse mellan erfarenhet och utbildning. Han förklarar också att även om tyst 

kunskap lärs genom erfarenhet betyder inte detta att all erfarenhet är bildande. Vidare skriver 

han att icke-bildande erfarenheter förvränger tillväxten av ny erfarenhet. En erfarenhet som 

leder till att en individ blir härdad kan leda till brist på medkänsla eller känslighet, i och med 

det begränsas möjligheter till större erfarenheter längre fram (Dewey, 2004). En annan 

erfarenhet som kan vara negativ är till exempel en sådan som ökar en viss färdighet hos en 

person men i sin tur kan detta göra att personen i fråga fastnar i vissa mönster och beteenden 

(ibid.). Dewey (2004) menar att detta i sin tur gör att effekten blir att personen begränsar sig 

från att vidga sina vyer och skaffa andra erfarenheter. 
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4.2 Mentorskap 
Mentor som term uppkom redan i den grekiska mytologin, där Odysseus lämnade sin son till 

sin vän Mentor som ansvarig för hushållet och sonens utbildning när Odysseus själv skulle 

strida mot trojanerna (Iomaire, 2008). Därefter är uttrycket tolkat som att en person blir 

praktiskt och teoretiskt utbildad av en äldre person (ibid.). Vidare skriver Iomaire (2008) att 

en mentor agerar som rådgivare och guidar sin lärling genom en långvarig och professionellt 

givande relation. Enligt Dahlberg; Tamayo Runesson; Wallin (2011) går det att se att personer 

som har genomgått en mästare/lärlingsutbildning har kommit längre i sin profession än 

personer som inte haft en mentor. Restaurangbranschen är ett karaktäristiskt exempel på en 

bransch som är djupt rotad i modellen med mästare-lärling som ett verktyg i lärande och 

utveckling (Markowska, 2011).  

 

Det finns fyra huvudaspekter av mästarlära, dessa är praxisgemenskap, tillägnelse av 

yrkesidentitet, lärande utan formell undervisning och utvärdering genom praktik (Nielsen & 

Kvale, 2000). Praxisgemenskap innebär att mästarlära sker i ett socialt sammanhang där 

hantverksproduktionen består av en yrkesmässig gemenskap (ibid.). Genom att delta i de 

produktiva aktiviteterna lär sig lärlingen hantverkets färdigheter och kunskaper. Tillägnelse av 

yrkesidentitet innebär enligt Nielsen och Kvale (2000) att en lärling genom kunskap om 

yrkets färdigheter etablerar en yrkesidentitet och att detta är själva kärnan för att behärska 

yrket. Lärande utan formell undervisning behandlar fenomenet där lärlingen observerar och 

rent praktiskt imiterar de arbete mästaren utför. Utvärdering genom praktik sker rimligtvis 

under arbetssituationen, genom att lärlingen ständigt sätts på prov av de färdigheter han/hon 

bör ha samlat på sig, och bedöms genom respons av kunder eller gäster (Nielsen & Kvale, 

2000). 

 

Gordon Ramsay2 som har agerat mästare åt ett flertal skyddslingar såsom Marcus Wearing 

och Angela Hartnett (Iomaire, 2008) och (Daily Mail, 2011). Vidare skriver Iomaire (2008) 

att Ramsay gjort detta trots att han har ett rykte av att vara aggressiv i både ord och handling. 

Backlund (2012) jämför mathantverkaren med konstnären då bägge dessa yrkesgrupper vill 

kreera och skapa en produkt. Nielsen och Kvale (2000) menar att det kan vara svårt för 

                                                
2 Gordon Ramsay är en prisbelönt brittisk kock (Gordon Ramsay, 2013). 
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konsthistoriker att avgöra om det är mästarens konst de har hittat eller om det är någon av 

dennes lärlingar. Nielsen och Kvale (2000) nämner Rembrandt som ett exempel och att hans 

ateljé fylldes av aspiranter som ville gå i lära i hans fotspår, vilket i sin tur har gjort det svårt 

att urskilja konstnären till de olika målningarna. 

 

Nuvarande insikter för lärarutbildningar i flertalet länder anser att professionell 

hantverkskunskap bäst lärs ut parallellt med vägledning av en professionell lärares 

mentorskap (Elliot; et. al, 2011). Författarna skriver också att personer kan mer än de kan 

berätta. Det skriver även Molander (2000) då han formulerar det som att individer kan känna 

igen saker och ting, och även praktiskt göra saker utan att kunna berätta på vilket sätt dessa 

känns igen eller förklara hur något ska göras. En förebild är en person som är både ett 

föredöme inom sin profession och som person, att dessa kan anta olika roller som lärare, 

arbetare och som person (Markowska, 2011). Hon skriver vidare att individers målinriktning, 

engagemang och motivation också kan påverkas och influeras av en förebild. Att förebilder 

finns och att de är tillgängliga är viktigt när de yngre lärlingarna försöker nå upp till samma 

nivå och införskaffa liknande färdigheter som dessa förebilder (ibid.). Almevik (2003) 

förklarar hur hantverkets läroprocess ser ut och att den är indelad i fem olika steg. Första 

steget är introducera, vilket innebär att det ingår en enklare beskrivning med förutsedda 

problem. (ibid.) Nästa steg, praktisera och öva behandlar ett praktiserande som väcker frågor 

som ger ett behov av teori. Steg nummer tre enligt Almevik (2003) är praktikens teori som 

bygger på en teorifördjupning som ger kunskap att bygga vidare på. Teorins praktik är det 

fjärde steget, detta beskriver hur den praktiska fördjupningen med reflektioner ger förståelse 

och färdigheter (ibid.). Det femte och sista steget förklarar om att handleda andra vilket kräver 

ytterligare djup av förståelse och reflektion runt den egna förmågan. Molander (2000) skriver 

att brist på självförtroende kan vara ett hinder för att ta åt sig kunskap och en belastning när 

det handlar om att utnyttja den redan införskaffade kunskapen. Å andra sidan skriver samma 

författare att om en individ innehar alltför mycket självförtroende kan det innebära att 

personen i fråga har svårt att ta åt sig kunskap. Vidare menar han att även ett för stort 

personligt engagemang kan vara gäckande för att ta åt sig av vissa sorters kunskap.  

 
4.3 Fond 
Fond är en vattenlösning framställd av animaliska eller vegetabiliska råvaror som kokas i 

vatten (This, Méric & Cazor; 2006). Enligt samma författare har fonder varit en viktig del i 

människors föda väldigt länge, då Apiccus nämnde det redan på 400-talet före Kristus. Ordet 
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fond kommer från franskans ord för botten och The Culinary Institute of America (2006) 

förklarar att en fond är en koncentration av smaker, på samma sätt som när en stekpanna 

deglacerats3och en koncentration av smaker uppkommer. Benämningen fond kan också 

komma från det franska ordet stock, som innebär att en fond görs genom att koka ur smaker 

från olika livsmedel (ibid.). 

 

Gisslen (1992) beskriver August Escoffier som den klassiska matlagningens grundare. 

Escoffier (1941) i sin tur skriver ”Det som kännetecknar en bra kock är en bra fond”. 

Escoffier fortsätter med att påstå att en fond är allt inom den franska matlagningen, utan den 

kan ingenting göras. Edlund och Stenberg (1998) skriver att fonder generellt görs på ben, lök, 

rotfrukter, persilja, timjan, svartpeppar, lagerblad, tomatpuré och vatten. För att tillaga den 

bästa fonden måste de färskaste och finaste råvarorna användas, (Escoffier, 1941; The Daring 

Kitchen, 2011). Författarna menar på att kvalitén på kött har en stort inflytande på fondens 

kvalité. Escoffier (1941) påstår att fonden borde kokas på relativt gamla djur, vilkas kött är 

fastare och mer smakrikt. För att lyckas med en consommé säger Escoffier (1941) att kocken 

bör vara noggrann vid tillagning och skumma4 ordentligt. Han skriver vidare att skumningen 

ska ske kontinuerligt under hela fondkokningen för att avlägsna smuts- och fettpartiklar från 

ytan av fonden. The Daring Kitchen (2011) rekommenderar att undvika fett till exempel 

genom att ta bort skinnet från kycklingen innan det kokas fond på denna. 

 

Det finns tre olika typer av fonder: ljusa fonder, mörka fonder och vegetabiliska fonder (The 

Culinary Institute of America, 2006). Desto mer kött de finns på benen ju bättre blir fonden 

(ibid.) Detta tar även Fällman (2009) upp då han skriver att det är råvarorna som påverkar det 

slutgiltiga resultaten men också att personen i fråga använder rätt teknik. Han nämner också 

att kallt vatten bör användas i början för att få ut så mycket smak som möjligt under uppkoket. 

Krasnow, Bunch, Shoemaker och Loss (2011) skriver att det inte spelar någon roll om det 

används varmt eller kallt vatten när fondkokningen startar. Detta beskriver även This (2007) 

detaljerat och förklarar sedan att det inte har någon betydelse om det är kallt eller varmt vatten 

som används. Han menar på att eftersom fonder kokar relativt länge, blir resultatet detsamma 

då allt kollagen5 kokar samman ändå. Den enda skillnaden enligt This (2007) är att det krävs 

                                                
3 Att tillsätta vätska i en stekpanna, i vilken något har stekts (The Culinary Institute of America, 2006). 
4 Att avlägsna skum som bildas och slaggprodukter vid ytan av fonden (The Culinary Institute of America, 
2006). 
5 Den dominerande fiberkomponenten i bindväv (Nationalencyklopedin, 2013b). 
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större mängd vatten om fondkokningen startar med kokande vatten. Nilsson (2012) skriver i 

sin bok Fäviken att koka en fond är en av de mest subtila metoder en kock utsätts för. Fonden 

blir oftast medioker på grund av tekniken, råvarorna eller för mycket kryddning. Nilsson 

(2012) skriver också att fonden bör göras på färska ben med mycket kött på sig, han skriver 

också att fonden inte bör reduceras någonting. För att åstadkomma en klar fond ska allt som 

tillsätts i fonden vara genomkokt, detta för att förhindra att benen släpper proteiner som i sin 

tur gör fonden grumlig (ibid.). Genom att börja med kallt vatten som långsamt värms upp till 

sjudande, hinner de vattenlösliga proteinerna släppa de fasta proteinerna och därmed 

koagulera i större grupper som åker upp till ytan (McGee, 2004). Om denna process skulle gå 

snabbare skulle de lösa proteinerna släppa under en längre tid och inte bilda grupper och 

därmed stanna kvar i mitten av fonden och göra den grumlig (ibid.). Genom att skumma bort 

det oönskade proteinet och fettet på ytan får man en klarare och en tydligare smak av fonden 

(McGee, 2004). 

 

Enligt Broz, Taylor och Barber (2009) anser vissa kockar att om man blancherar6 ben innan 

det görs fond på dessa blir fonden renare och mer välsmakande. Dessa kockar är av åsikten att 

om benen blancheras koagulerar proteiner i benen och köttet och därmed lossnar inte 

orenheter under själva fondkokningen (Broz, Taylor & Barber, 2009). De kockar som är emot 

detta menar att det är bortkastat och att det avlägsnar viktiga aromämnen som i slutändan ger 

en sämre produkt. Resultatet av studien visar att fonder gjorda på oblancherade ben är de mest 

fördelaktiga smakmässigt (Broz, Taylor & Barber, 2009). 

 

Bouquet garni och mirepoix är två franska begrepp som ofta står i fondrecept. Bouquet garni 

består utav timjan, persiljestjälkar, lagerblad, blekselleri som sedan rullas in i ett lager av 

purjolök och knyts ihop och kokas med i fonden (The Culinary Institute of America, 2006). 

Anledningen till att purjolöksknippet knyts ihop är att det ska vara lättare att plocka ur 

kryddorna när önskad smak uppnåtts (ibid.). De förklarar också att mirepoix är en bas av lök 

och rotfrukter som kan variera beroende på vilken fond som ska tillagas. Även storleken på 

mirepoixen varierar beroende på hur länge fonden ska koka, desto längre tid fonden ska koka 

ju större bitar skall användas (The Culinary Institute of America, 2006). Som exempel anger 

                                                
6 Ge en råvara ett snabbt uppkok och sen kyla ner i isvatten (The Culinary Institute of America, 2006). 
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samma källa att kalvfonder ska kokas i 8-10 timmar medan fiskfonder och vegetariska fonder 

ska koka i 30 min till en timme (ibid.). 

 

4.4 Klarning 
Nationalencyklopedin (2013a) definierar klarning som en behandling av vätskor där fasta 

partiklar avlägsnas genom filtrering, centrifugering eller sedimentation. Det finns ett antal sätt 

att klara olika sorters vätskor på (Myhrvold, Young & Bilet, 2011). I denna studie behandlas 

metoderna som antingen innefattar äggvita som anses som den traditionella metoden eller 

gelatinbaserade klarningar som är en modernare teknik (McGee, 2007). This (2009) beskriver 

att en consommé är en klarad vätska gjord på antingen kokt kött eller fisk. Han hävdar vidare 

att en fond inte är något annat än smaksatt vatten. 

 

4.4.1 Klarning med äggvita 
Som regel är det kockar som är skolade i den klassiska franska köksläran som fortfarande 

använder sig av ”äggvite-metoden” vilket det går att se i kokböcker skrivna av Beck, 

Bertholle och Child (1996), Bocuse (1977), Escoffier (1941), Gilmore (2010), Keller (1999) 

och Ramsay (2007) för att nämna några exempel. Det finns även undatag från denna regel. De 

kockar som föredrar metoden med frysklarning är ofta en yngre skara kockar, till exempel 

Chang (2009), Blumenthal (2009), Ekstedt (2011) och Redzepi (2011). 

 

Metoden att klara med äggvita skriver McGee (2004) lämpar sig bäst till vätskor som klarar 

av högre temperaturer till exempel fonder av olika slag. McGee (2004) och This (2007) 

skriver att mager färs tillsammans med lättvispade äggvitor används vid klarning av fond, färs 

används för att underlätta klarningen och behålla smaken. Enligt Hamlyn (1961) används fint 

skurna vegetabilier och mager färs vid klarning av fonder. Fonden värms sedan sakta upp till 

sjudning, där fonden hålls sjudande i omkring en timme. Under denna timme koagulerar 

äggvitans proteiner och med hjälp av färsen bildas ett stort nätverk av trådar, liknande en 

finmaskig sil i strukturen (McGee, 2004) och (This, 2007). McGee (2004) skriver att det i 

detta nätverk fastnar fondens partiklar i form av proteiner och fetter som stegvis flyter detta 

nätverk upp till ytan som en flotte. Denna flotte består då av en koncentration av orenheter i 

fonden (McGee, 2004). När detta har hänt tas nätverket bort genom skumning av fonden och 

därefter silas fonden genom en silduk för att få bort de sista partiklarna och vegetabilierna 

(ibid.). 
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Beck, Bertholle & Child (1996) skriver att äggviteflotten bör störas så lite som möjligt för att 

undvika att partiklar lossnar från denna. Genom silduken rinner silad och klar vätska, så 

kallad consommé (Hamlyn, 1961). Enligt McGee (2010) är detta den klassiska metoden för att 

klara en fond, men menar vidare att det finns ett flertal saker som lätt går fel under själva 

processen och att det krävs stor hantverksskicklighet för att göra en bra consommé med denna 

metod. Däremot menar han att metoden är relativt snabb att genomföra. En fördel med den 

traditionella metoden, om det inte används någon köttfärs, är enligt Blumenthal (2009) att den 

är vegetarisk. Han påpekar att vid borttagning av proteinpartiklar, vid användandet av den 

traditionella metoden, försvinner även smakmolekyler. Lahne & Schmidt (2010) menar att det 

finns nackdelar med att använda denna teknik, de skriver att det är en resurskrävande metod, 

då den kräver konstant uppmärksamhet från matlagaren. De skriver också att det blir mer 

svinn i och med denna metod då den äggvitan som används för klarningen senare kastas. 

Ytterligare en nackdel nämns, fonden måste vara väldigt smakrik, då äggviteklarningen tar 

bort så pass mycket smak ur fonden. 

 

4.4.2 Frysfiltrering 
Myhrvold et al. (2011), Lahne och Schmidt (2010) skriver att gelatin kan användas för 

klarning av vätskor. De menar att gelatinmängden i vätskan bör vara mellan en till två 

procent, för att skapa en önskad hårdhet på den gelé som bildas. I första steget smälts gelatin i 

den varma fonden och efter att gelatinet smälts ska vätskan frysas. En rad fenomen sker i 

vätskan, dels bildas det ett nätverk av molekyler, en så kallad gel och dessutom bildas små 

iskristaller av vätskan (ibid.). Därefter läggs isblocket över i en silduk och ställs in i en kyl 

med en behållare under sig. Myhrvold et al. (2011), Lahne och Schmidt, (2010) skriver att i 

kylen kommer iskristallerna att smälta men den gel som bildats kommer fortfarande att finnas 

kvar på grund av den låga temperaturen i kylen. Detta beror på att en vattenlösning med ökad 

substans fryser vid en lägre temperatur än rent vatten (Lahne & Schmidt, 2010). Författarna 

skriver vidare att gelatinnätverket inte håller sin form i rumstemperatur. Gelatinets gel 

kommer att behålla grumligheter i form av proteiner och fetter men de vattenlösliga 

smakämnena och andra smakpartiklar kommer att bli en klar vätska i behållaren (ibid.). 

MolecularRecipes.com (2011) nämner att denna metod är mångsidig då den kan skapa 

consomméer av värmekänsliga råvaror. Myhrvold et al. (2011) belyser också att denna metod 

ger en mer smakrik och färgstark vätska än metoden med äggvita. De nämner också att den 

mest koncentrerade vätskan kommer först och därför kan klarningen avbrytas om smaken 

anses bra. Processen tar cirka en till två dagar beroende på mängden fond och hur 



17 
 

koncentrerad vätska som önskas (ibid.). Om denna metod används på fonder innehållande 

tillräckligt hög halt av naturligt kollagen i benen behövs inget extra gelatin tillsättas 

(Myhrvold et al. 2011). McGee (2007) skriver att kocken Wylie Dufresne7, som är en av 

föregångarna inom frysklarning, använder sig av frysklarning för att få bort den klistriga 

känslan som utvecklas när en fond reduceras. Istället tillsätter han gelningsmedlet xanthan 

gum för att öka viskositeten i consommén. Blumenthal (2009)  berättar att 

frysklarningsmetoden inte tar bort några smakmolekyler vid klarning. McGee (2010) 

beskriver frysklarningsmetoden som enklare rent hantverksmässigt men att den tar längre tid, 

klarningen sköter sig i princip på egen hand, men det tar upp till två dagar för att det ska bli en 

färdig consommé (McGee, 2007). 

 

4.5 Consommé 

Consommé är en fond som har genomgått en klarningsprocess tills dess att den inte innehåller 

något fett eller fasta partiklar (Barham 2001). McGee (2007)  ser consomméer som essenser i 

flytande form, utan fibrer, textur och helt utan fett eventuellt med någon färg. Det viktigaste 

för att överhuvudtaget kunna göra en bra consommé är att ha en exceptionell fond att utgå 

ifrån (The Daring Kitchen, 2011; Escoffier, 1941). Att göra consommé är ett klassiskt moment 

med grunder i den klassiska franska köksläran (Lahne & Smith, 2010). Enligt Escoffier 

(1941) beror klarheten i consommén på hur noggrant fonden har blivit skummad. Under åren 

1901 till 1949 serverades consommé som förrätt på Nobelbanketten som regel varje år, vilket 

tyder på att det är elegant och estetiskt vackert (Stadshuskällaren, 2013). Även efter 1949 

serveras consommé frekvent på Nobelbanketten, senast 2009 (ibid.). 

 

 

5 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras med vilka metoder materialet till examensarbetet samlats in och 
vilka urval som gjorts. 
 

5.1 Metodval 
Kvalitativ intervju tillämpades, då den denna metod är anpassad att utröna, upptäcka och 

förstå egenskapen hos något (Svensson & Starrin, 2007). Intervju är en sorts samtal med det 
                                                
7 Wylie Dufresne är en prisbelönt, experimentell amerikansk kock som innehar en stjärna i Guide Michelin 
(Starchefs, 2012). 
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speciella syftet att samla in information (Svensson & Starrin, 2007). Enligt samma författare 

används under en kvalitativ intervju inte ett strukturerat formulär utan en guide över hur 

intervjun ska genomföras och vilka frågor som skall ställas. Metoden intervju valdes för att 

uppsatsförfattarna var av åsikten att det var den mest passande metoden för besvara 

uppsatsens syfte. 

 

5.2 Urval 
Metoden som använts under detta examensarbete är kvalitativa intervjuer med fem kockar 

som är utvalda på grund av de klarningsmetoder uppsatsförfattarna tror är på ett visst sätt. 

Anledningen till den förutfattade tron på särskilda klarningsmetoder berodde på att 

uppsatsförfattarna fått uppfattningar genom tidningsartiklar, kokböcker och tv-program. Detta 

talar även Bryman (2011) om då han skriver om sannolikhetsurval. Det handlar om att göra 

ett stratifierat urval8 och sedan gå vidare med dessa personer. Uppsatsförfattarna önskade att 

respondenterna skulle vara belönade med åtminstone en stjärna i Guide Michelin, detta för att 

öka trovärdigheten i resultatet. Önskvärt var också en jämn könsfördelning av respondenter, 

även om branschen, enligt DN.se (2011) inte är genusbalanserad. Önskvärt var också att 

respondenterna var i ålderskategorierna 18-31, 32-50 och 65+. Patel och Davidson menar att 

genus inte är det biologiska könet utan det sociala könet. Kockarna som valdes var ansågs 

vara antingen moderna eller traditionella i sin matlagning. 

 

Anledningen till att undersöka olika ålderskategorier var att undersöka eventuella skillnader 

mellan kategorierna. Under detta examensarbete har det också använts ett målinriktat urval, 

vilket innebär att en överrensstämmelse mellan urvalet och frågorna som ska besvaras 

(Bryman, 2011). Det betyder att de valda intervjupersonerna är valda på grund av sin kunskap 

om ämnet. Detta innebär att intervjupersonerna också är utvalda med hänsyn till ålder och 

eventuell skolning under respektive karriär. När arbetet tog sin form tittades det först och 

främst på var kockarna är/ har varit verksamma, vilken åldersgrupp kocken är i och vilken 

klarningsmetod de förväntades använda sig utav. 

 

Utöver de kvalitativa intervjuerna användes också databassökning för att genom dessa hitta, 

och använda, artiklar. Både populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar användes för att 

                                                
8 Att urvalet består av individer från olika delar av en population (Nationalencyklopedin, 2013c) 
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ge större bredd och mer tyngd till det kommande resultatet. Databaserna som användes under 

studien var Google Scholar, Web of knowledge, ERIC och FSTA. 

 

5.2.1 Inklusionskriterier 
De valda artiklarna skulle vara skrivna efter år 2000 för att de skulle vara intressanta för 

denna studie. Undantaget som finns är en undersökning som gjordes av studenter vid 

dåvarande Grythytte akademi 1998. Artiklarna skulle också behandla ämnet klarning av 

buljonger eller relevant fakta om fondkokning. I databasen ERIC skulle artiklarna innehålla 

information om tyst kunskap eller lärande. Det sattes också upp ett kriterium som innebar att 

åtminstone fem artiklar skulle ha vetenskaplig grund, för att ge en akademisk tyngd till 

uppsatsen. Artiklarna som lästes var antingen skrivna på svenska eller engelska. 

 

5.3 Undersökningsinstrument 
Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide. 

 

Icke-standardiserade, semi-strukturerade intervjuer användes för att inte låsa respondenten så 

hårt vid frågorna (Svensson & Starrin, 2007). Författarna menar vidare att detta gör intervjun 

mer levande då det är möjligt att mer lättvindigt välja en fråga utan att följa ett specifikt 

frågeschema. Detta görs om det från början inte är tydligt vilka frågor och eventuella svar 

som är betydelsefulla (ibid.). I den kvalitativa intervjun krävs att intervjuaren utvecklar och 

anpassar det som kan vara viktigt för syftet med undersökningen. Det kan under den 

kvalitativa intervjun också uppstå överraskningar och det kräver att intervjuaren är fantasirik 

och uppmärksam (ibid.). Under den kvalitativa intervjun är det inte ett frågeformulär som är 

den bestämmande delen där tvetydighet löses, utan intervjun är mer formad som ett samtal där 

oklarheter löses allteftersom samtalet fortgår. Istället för ett formulär används en 

intervjuguide för att intervjupersonen ska kunna formulera svaren på ett mer valfritt sätt. 

Själva termen ”intervjuguide” kan helt enkelt innebära en kort lista över nyckelpunkter som 

bör behandlas under intervjun (Bryman, 2011). Svensson och Starrin menar att ”en av de 

viktigaste uppgifterna för intervjuaren under en kvalitativ intervju är att hjälpa individen att 

bygga upp ett sammanhängande och begripligt resonemang” (2007, s. 59). Bryman (2011) går 

igenom en rad fördelar med att spela in intervjuer och transkribera dessa. Han menar på att det 

kan vara ett sätt att bemöta eventuella anklagelser om att intervjun har blivit manipulerad; det 



20 
 

underlättar för forskaren att göra en noggrann analys då det är möjligt att lyssna igenom 

intervjun flertalet gånger. 

 

Svensson och Starrin (2007) skriver att det under alla sorters intervjuer krävs att intervjuaren 

är uppmärksam, och antecknar, verslära, ansiktsuttryck och gester. Anledningen är att dessa 

kan ge mer information än själva orden i sig. Bryman (2011) menar att intervjuaren måste 

ställa sig frågan: Vad måste jag veta för att kunna besvara mina frågeställningar? Svensson 

och Starrin (2007) förespråkar att intervjuarna har förkunskaper om intervjuämnet, även om 

de menar att det finns en fara i att gå in som intervjuare med för mycket förkunskaper, då det 

är lätt att ha förutbestämda åsikter och ståndpunkter om ämnet. Även om det är väldigt viktigt 

med förkunskaper, är det viktigt under själva intervjun att sätta dessa kunskaper eller åsikter 

åt sidan för att vara så objektiv och opartisk som möjligt i frågan (ibid.). Det är också en 

fördel att veta vilka normer och tankesätt som intervjupersonen har och arbetar efter, så att 

säga tala med bonden på bondens vis. Detta menar även Bryman (2011) att ett begripligt 

språk bör användas som passar respondenterna. Han skriver också att det är bra att göra sig 

bekant med miljön där intervjupersonen arbetar och att detta underlättar förståelsen för det 

som intervjupersonen berättar. 

 

Bryman (2011) skriver att en kvalitativ intervju är mer fokuserad, än kvantitativ intervju, på 

intervjupersonens synsätt och uppfattningar. Om man som intervjuare använder gester, 

ansiktsuttryck och kroppsrörelser samt använder ord som passar sammanhanget kan detta 

manipulera situationen samt den lingvistiska formen under intervjun. Bryman (2011) skriver 

att en kvalitativ intervju kan anpassas om annat fokus på frågorna dyker upp under intervjun. 

Intervjuprocessen är flexibel och tonvikten ligger på hur intervjupersonen tolkar frågor och på 

det som respondenten upplever vara viktigt (ibid.). Vidare skriver författaren att 

formuleringen av frågorna inte ska vara så specifik att det hindrar eventuella alternativa 

synsätt att uppstå under intervjun. Det är också viktigt att fråga om grundfakta om personen 

som intervjuas, för att på detta sätt lättare kunna sätta dennes svar i ett sammanhang (ibid.). 

 

I detta examensarbete har de kvalitativa intervjuerna gjorts både via telefon och med 

direktkontakt med respondenten. Detta för att som Bryman (2011) skriver är det ett 

ekonomiskt alternativ samtidigt som det är mindre tidskrävande att göra över telefon, då resan 

inte behöver göras. Ytterligare en metod har använts, intervju via ett sändebud, metoden 
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förklaras närmare längre fram. Intervjun gjordes senare än de övriga, vilket innebär att den 

mestadels användes som en jämförelseintervju till de övriga. 

 

Bryman (2011) skriver att telefonintervjuer kan uppfattas lättare för respondenterna vad gäller 

att dela information, än intervju med fysisk kontakt. En nackdel med att göra telefonintervju 

är att det är lättare för den som blir intervjuad att avsluta samtalet, det vill säga det är svårt att 

göra en längre intervju på detta sätt (ibid.). En annan nackdel menar Bryman (2011) är att 

kroppsspråk, miner och gester döljs vilket gör att det blir svårt att göra ytterligare tolkningar 

om vad den intervjuade personen menar. 

 
5.4 Intervjuguide och pilotintervju 
Intervjuguiden, se bilaga 3, gjordes i enlighet med Brymans idé om att ”en egen undran kan 

stimuleras vid diskussioner med kolleger och vid genomgång av litteratur” (2011, s. 419). 

Under arbetet med utformningen av intervjuguiden diskuterades det med en kocklärare på 

Restaurang- och hotellhögskolan för att på det sättet komma fram till vad som är viktigt att få 

information om samt att förstå själva vad det saknas fakta om. Guiden som användes var 

väldigt öppen för följdfrågor eller utsvävningar i svar från respondentens sida. 

 

En pilotstudie gjordes för att kalibrera frågorna. Detta gjordes också för att på detta sätt kunna 

avgöra hur lång tid intervjun skulle ta att genomföra, för att kunna informera de framtida 

respondenterna om tidsåtgången. Personen som intervjuades i pilotintervjun är kocklärare på 

Restaurang- och hotellhögskolan, men det är inte samma person som intervjufrågorna 

diskuterades med. Patel och Davidson (2011) menar att en pilotstudie bör göras på någon som 

i mångt och mycket motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. För att organisera 

kontakterna med de önskade respondenterna skapades ett dokument där det enkelt gick att 

följa upp hur långt kontakten var gången. 

 

5.5 Genomförande 
I arbetet med att få kontakt med, för studien intressanta, personer skickades först e-mail till 15 

olika kontaktadresser som gick att finna på Internet. Den var oftast en adress som tillhörde 

hela restaurangen. I det inledande mailet presenterades kort arbetet med hjälp av 

informationsblad till examensarbete, se bilaga 1. Därefter tillfrågades de om de ville vara en 

del av arbetet skickades intervjuguiden, se bilaga 2. Detta gjordes för att respondenten skulle 
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få möjlighet att gå igenom formuläret och reflektera över om de hade någon fråga eller undran 

om innehållet eller formuleringarna i frågorna. 

 

Intervjuerna genomfördes på olika platser. Dels gjordes de i ett avskilt rum på Restaurang- 

och hotellhögskolan, Örebro universitet. Andra intervjuer gjordes på respondenternas 

arbetsplatser i Stockholm av bekvämlighetsskäl för respondenterna. Även om intervjun 

genomfördes på arbetsplatsen, skedde det på en avskild plats, fri från buller och så mycket 

störningar som möjligt. Innan intervjun startade delades det ut informationsblad och 

intervjuguide igen, för att respondenten skulle kunna läsa in det igen om denne så önskade. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefoner. Dessa inspelningar sparades sedan på dator och 

USB-minne för att undvika oönskad förlust av data. 

 

En av intervjuerna gjordes inte av uppsatsförfattarna själva. Detta på grund av att 

respondenten var väldigt svåråtkomlig för en intervju. Intervjun gjordes genom ett sändebud 

som gjorde intervjun i uppsatsförfattarnas ställe. En lärare vid Restaurang- och 

hotellhögskolan hade ett planerat möte med den önskade respondenten och fick därför 

intervjuguiden och gjorde intervjun på egen hand. Den intervjun finns det ingen sparad 

inspelning av, utan bara sändebudets anteckningar. Anledningen att denna metod användes 

var att personen som skulle intervjuas är en stor och viktig matprofil i Sverige och att 

respondentens åsikt värderades högt i denna studie. Mer om denna intervju finns att läsa under 

metod- och materialdiskussion. 

 

5.6 Databassökning  
Databassökningen gjordes med hjälp av ett flertal databaser med utgångspunkt från Örebros 

universitetsbibliotek. Databaserna som användes var antingen fokuserade på måltidskunskap 

eller på socialpedagogik. Därutöver användes allmänna databaser för att eventuellt finna 

artiklar som belyste övrig intressant information. Under arbetet med databassökningen fick 

uppsatsförfattarna även vägledning av prefekt Stefan Wennström med artiklar som kunde 

användas i arbetet av, även om dessa artiklar redan hade bearbetats i uppsatsen. 

 

5.7 Databearbetning 
När intervjuerna var gjorda, transkriberades dessa genom att lyssna av de inspelade 

intervjuerna och anteckna vad som sades. Efter transkriberingarna analyserades vad som sagts 
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för att undersöka om det var något som var oklart under intervjuerna. Analysen gjordes också 

för att se om det behövdes någon uppföljning med respondenterna. Under analysen gjordes 

tabeller, se tabell 1 och 2. Parallellt med tabellerna gjordes också ett urval av relevant fakta 

och en analys på respondenternas åsikter och ståndpunkter. Därefter skrevs resultatet genom 

att på ett logiskt och systematiskt sätt föras in i arbetet. 

 
 

6 Forskningsetisk planering 
Under undersökningen ska etiska riktlinjer tas i beaktande. Intervjupersonerna är väl 

införstådda av vad målet med arbetet är och vad deras medverkan leder till i resultatet vilket 

Bryman (2011) rekommenderar. Alla inblandade respondenter ställde upp att bli intervjuade 

frivilligt och med samtycke, de är också medvetna om att de kan avbryta intervjun när som 

helst. Under intervjuerna, från första kontakten till inlämning av examensarbetet undanhålls 

ingen information som eventuellt kan få respondenterna att inte vilja medverka i studien. 

Respondenterna blir också tillfrågade om de vill vara anonyma i uppsatsen eller om 

uppsatsförfattarna får deras godkännande att använda deras namn. Vidare ska de få frågan om 

de vill läsa igenom transkriberingen, för godkännande, som görs av intervjun innan den 

lämnas in. Transkriberingarna skickas via mail till respondenterna för godkännande. Om de 

besvaras med negativt resultat görs en genomgång tillsammans med respondenten om vad 

som har blivit feltolkat eller dylikt. Vidare skickas den färdigställda uppsatsen till samtliga 

respondenter som ett tack för hjälpen, utifall någon respondent skulle kunna nyttja resultatet i 

framtiden. Detta görs också för att få bekräftelse på att ingen information är tagen ur sin 

kontext.  

 

 

7 Resultat 
Resultatet presenteras uppdelat under rubrikerna mentorskap, där respondenterna berättar om 

sina upplevelser runt mentorskap, tyst kunskap om hur respondenterna blivit lärda. Även hur 

de lär ut praktisk kunskap och klarningsmetoder, där det förklaras hur intervjupersonerna 

klarar fonder. 

7.1 Intervjupersoner 
De kockar som intervjuades var Stefano Catenacci, gastronomiskt ansvarig för Nobisgruppen 

med flaggskeppet Operakällaren i spetsen. Han har kommit tvåa i årets kock (1999), 
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Catenacci är också ansvarig för samtliga middagar och banketter på kungliga slottet, till 

exempel banketten vid kronprinsessans bröllop 2010. Operakällaren är hovleverantör och 

Catenacci som person blev av Hans majestät konungen utsedd till hovtraktör 2012 

(Operakällaren, 2013). Operakällaren är en av de få topprestauranger i Sverige som har 

consommé utskrivet på menyn. Viktor Westerlind intervjuades också, årets kock 2009 (Årets 

kock, 2013). Viktor var även medlem i det svenska kocklandslaget under ett flertal år och 

deltog när Sverige vann guld i matlagnings-OS 2012 (Svenska Dagbladet, 2012).  Westerlind 

har arbetat på restaurangen F12 i Stockholm och är nu ansvarig för festvåningsköket vid den 

tvåstjärniga restaurangen Frantzén9. Jacob Holmström är delägare och köksmästare på den 

enstjärniga restaurangen Gastrologik10 i Stockholm. Gert Klötzke, mångårig ledare för 

kocklandslaget och årets kock 1986 (Årets kock, 2013) intervjuades. Han är även Sveriges 

första professor i gastronomi (Umeå universitet, 2013). Klötzke arbetar även som 

gastronomisk rådgivare åt Nobelstiftelsen (Nobel prize, 2005). Gustav Otterberg intervjuades, 

detta på grund av antagandet om att han eventuellt använde sig av den moderna tekniken att 

klara en fond. Gustav arbetar som köksmästare på den enstjärniga restaurangen Ekstedt11 i 

Stockholm. Han är den yngsta i Sverige som har fått en stjärna som köksmästare då han 

tilldelades denna när han var ansvarig på restaurang Leijontornet 2008.  

7.2 Mentorskap 
Tabell 1. Resultat mentorskap och tyst kunskap. 

 Stefano Catenacci Gustav Otterberg Viktor Westerlind Jacob Holmström Gert Klötzke 
Ålder 47 31 29 31 68 

Utbildning Nej Gymnasial utbildning Gymnasial utbildning Gymnasial 
utbildning 

Restaurang skola i 
Sverige och Schweiz 

Klarning metod Traditionell Traditionell Modern Traditonell Traditionell 
Mentor Ja Ja Ja Nej Nej 

Viktiga personer 
under karriären 

- Werner Vögeli* 
-Pappa 

 

-Magnus Ek* 
-Dnyel Couet 

-Paul Svensson* 
-Melker Andersson 

-Danyel Couet 
-Fredrik Eriksson 
-Andreas Hedlund 

-Pascal Barbot 
-Eyvind Hellstrøm 

- 

Lärdom från 
mentor 

-Respekt för mentor. 
-Fantastisk lärare och 
läromästare. 
-Att lära sig 
grunderna i allt. 

- Inse att det är ett 
väldigt hårt arbete. 
-Aldrig ska vara 
nöjd, det går att göra 
bättre. 
- Format till min 
nuvarande 
matfilosofi. 
-Att tänka väldigt 
mycket utanför 
boxen. 

-Skiljer mellan 
mentor och  nätverk.  
-Mat som smakar 
mycket. 
-Balans, harmoni, ton 
i ton, finess. 
-Principer att tänka på 
som är viktiga. 

-Beskriver brist på en 
mentor under en lång 
tid.  
-Utformning och 
inspiration till 
matfilosofi. 
-Synen och 
förädlingen av 
råvaran. 
-Det svåra ligger i 
hantverket och inte i 

- 

                                                
9 Restaurangen bytte namn under denna uppsats färdigställande, Från Frantzén/Lindeberg till Frantzén. 
10 Gastrologik erhöll sin stjärna i Guide Michelin under denna uppsats färdigställande (Michelin, 2013). 
11 Ekstedt erhöll sin stjärna i Guide Michelin under denna uppsats färdigställande (Michelin, 2013). 
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tekniken. 

Hur ser du på 
mentorskap idag 

-Utbildnings-
problemet ligger i 
resuser på skolorna 
-Det går för fort, man 
kan inte hoppa över 
vissa steg och tro att 
man är stjärnkock. 
-Det är mindre 
respektfullt för 
mentorer.  
-Vinnare av tävlingar 
tackar aldrig sin 
mentor. 

-Elever vet  inte om 
de ska laga mat efter 
gymnasiet. 
-De elever som vill 
något, hittar ju sin 
favorit som de 
lyssnar väldigt 
mycket på. 
-Viktigt att 
mentorskap ska 
finnas kvar. 

-Kocken var en 
utbytesvara. 
-Idag är det brist på 
kockar, arbetsgivaren  
gör mer för att få folk 
att stanna. 
-Vissa har en 
långsiktigt tänkande 
och uppmuntrar 
kockar i sin 
upplärning. 
-Många trådar ute för 
att få något tillbaka.  

Inte någon skillnad. 

- 

Hur lär du ut? 

-Få kockar att förstå 
att de kan göra fel 
om de berättar, så att 
man kan rätta till 
felet. 
-Få ut maximala av 
en kock geom 
förståelse och inte 
rädsla. 

- Visar hur man gör 
och förklara vad jag 
tänker och vad jag 
gör, innan de gör det 
själva. 
-Har lite lugnare 
framförhållning med 
elever som vill lära 
sig. Om de 
misslyckas har inte 
jag förklarat 
tillräckligt bra. 

-Förklarar 
jättenoggrant hur och 
varför man gör på 
detta sätt. 
-Låter kockar tillaga 
nya rätter för meny.  
-Styr rätt för att jobba 
själv snabbare. 
- Ser ett utbyte att 
lära någon annan. 
 -Vara ödmjuk och ha 
förståelse för olika 
nivå av kunskap, alla 
vet inte allt. 

-”learning by doing”, 
att man gör 
tillsammans i början 
och sen får kocken 
klara sig själv.  
-Att föregå med gott 
exempel. Göra som 
man själv skulle vilja 
bli visad.  
-Man är på plats och 
visar, vilket inger 
mest respekt. 
-Att man är med hela 
tiden, för att lösa 
problem i  tid under 
mise en place.  

-Pratar om olika 
metoder 
-Viktigt att kunna 
den Traditionella 
metoden inna man 
börjar med nyare 
takniker för att förstå 
vad som händer.  

Hur blev du 
upplärd? 

-Hård och skrikigt 
hierarkiskt kök. 
-Har vuxit ifrån 
denna skola. 
-Mentor som 
skickade till andra 
stjärn-restauranger 
för att få erfarenhet.  

-Blev inkastad att 
göra någonting och 
blev idiotförklarad 
om man inte kunde. 
-Mycket självlärd.  
-Förnedrad vid 
okunskap.  

-Matlagingskunskap 
är givet att alla ska 
kunna.  
- Delegering 
saknades ibland 
under stressiga 
förhållanden.  
-Noggrann mat som 
bilder på upplägg. 
-Precision.  

-Hellstrøm 
förklarade inte, om 
det blev fel fick man 
skit, när det blev rätt 
så fick man 
ingenting. 
-Kritik istället att 
visa vad som är rätt.  
-Genom engagemang 
från Pascal som var 
på plats och såg till 
att allt blev gjort som 
han ville.  

-På samma sätt som 
jag lär ut.  

*Mentor. 

 

Otterberg (2013) berättar att han hade två olika sorters mentorer under början av sin karriär. 

Han träffade bägge dessa under sin tid som gymnasieelev när han hjälpte kocklandslaget 

under deras träningar. Mentorerna var uppdelade så att den ena, Danyel Couet, var fokuserad 

på själva kockyrket, hur det fungerar och hur hårt arbete det är. Mentorn präntade också in i 

respondenten att aldrig vara helt nöjd – att det kan det alltid bli lite bättre. Den andra mentorn, 

Magnus Ek, Otterberg hade under början av karriären var mer teknisk och tankemässigt 

inriktad. Den relationen handlade mer om att forma en matfilosofi, som Otterberg arbetar efter 

än idag. Matfilosofin handlar om att tänka utanför boxen och att laga mat som man själv står 

för. Otterberg berättar vidare att det inte finns något som är bra eller dåligt, bara mer eller 

mindre annorlunda. Otterberg berättar vidare att han knappast har någon kontakt med sina 

tidigare mentorer idag. Han säger sig vara trygg i sig själv och har bildat en egen uppfattning 

om vad han står för. 
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Under intervjun med Stefano Catenacci (2013) nämner han Werner Vögeli som sin mentor 

under karriären vid sidan av sin far som också var kock. Werner Vögeli arbetade som 

kökschef på Operakällaren när Catenacci började arbeta där. Enligt Catenacci lärde mentorn 

honom grunderna, och mentorn påpekade enligt Catenacci hur viktigt det var att kunna dessa 

grunder. Det framgår av den senare tillkomna andrahandsintervjun att Gert Klötzke (2013) 

inte haft någon mentor. 

 

Under intervjun med Holmström (2013) berättade respondenten att han inte haft någon uttalad 

mentor som han lutat sig mot under en lång tid, men att det däremot funnits personer som 

format honom. En sådan förebild var Pascal Barbot12, vars filosofi Holmström har tagit med 

sig i karriären och som format respondentens restaurang såsom den är uppbyggd idag, se 

tabell 1, Holmström arbetade för Barbot i två år. Det som mer specifikt format Holmström 

enligt honom själv är synen på råvaran och förädlingen av råvaran. Det svåra ligger inte i 

tekniken, utan i hantverket menar respondenten. Enligt honom ligger det svåra i det enkla och 

tvärtom – att tillaga en fisk och tranchera13 den helt perfekt är väldigt svårt. 

 

Viktor Westerlind (2013) har inte haft någon specifik mentor, men den person som ändå 

framhålls är Paul Svensson som arbetade som köksmästare på restaurang F12 när Westerlind 

arbetade där. Även ägarna av nämnda restaurang, Melker Andersson och Danyel Couet, 

nämns av respondenten. Han nämner att ägarna lärde honom genom att de hade en vilja att 

maten skulle smaka så mycket som möjligt, alltmedan köksmästaren var den som fick upp 

respondentens ögon för finess, balans och harmoni. Respondenten påpekar också att det lagts 

till fler personer på listan över personer som han kan se som rådgivare under årens gång, och 

att det numera är mer likt ett nätverk som han rör sig i. Om det handlar om arbete pratar han 

med en viss person, men om det handlar om en specifik maträtt kanske han vänder sig till en 

annan person i nätverket och så vidare.  

 

I jämförelsen i hur mentorskap har förändrats över tid anser Westerlind (2013) att krögare och 

köksmästare är mer benägna att vårda sina relationer med de anställda idag än tidigare. Detta 

för att hålla i så många trådar som möjligt och skapa ett brett kontaktnät. Catenacci (2013) är 
                                                
12 Pascal Barbot driver den trestjärniga restaurangen L’Astrance i Paris. 
13 Att skära upp. 
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av den uppfattningen att det var en mer respektfull relation till sin mentor förr, det sågs upp 

till denna person mer. Catenacci tror att i och med alla matlagningsprogram och tv-kockar 

idag, tror kockar att det inte behövs någon mentor, se tabell 1. Catenacci (2013) säger att 

”man hör aldrig någon som har vunnit en tävling att de vill tacka sin mentor eller så”. Han 

anser att det går för snabbt tills kockar tror att de är fullärda. Han säger vidare att ”man jobbar 

två till tre år på ett ställe, ställer upp i en tävling, sen tror man att man är färdig”. Gustav 

Otterberg (2013) berättar om sin syn på förändringen med fokus på unga kockar eller elever 

då han säger att ”på min tid ville ju alla bli bäst” samtidigt som han påpekar att samma grupp 

idag inte är lika ambitiösa och villiga att lära. Han menar också på att det är mer upp till den 

unga kocken att hitta sin favorit att lyssna på och lära av. Otterberg är av åsikten att det är 

väldigt bra och väldigt viktigt att mentorskap finns kvar inom branschen, att ha någon som har 

kännedom om branschen och pushar på, nästan håller en i handen de första åren. Holmström 

(2013) anser att det inte är någon skillnad i mentorskap som fenomen, men påpekar att det 

naturligtvis är skillnad på individer nu, precis som det var förr. 

 

På frågan om skillnaden mellan hur han lär ut kunskap mot hur han själv blev lärd svarar 

Holmström (2013) att han sett olika sidor av mentorskap. Då han tidigare arbetade på den 

tvåstjärniga restaurangen Bagatelle i Oslo under Eyvind Hellstrøm14, där det enligt 

respondenten inte handlade om att föregå med gott exempel. Enligt respondenten var 

jargongen på restaurangen att om en kock i låg rang gjorde någonting fel fick denne 

utskällningar, samtidigt som om han/hon gjorde rätt, ficks ingen positiv kritik. Respondenten 

anser att det bästa är de som förklarar vad som har blivit fel istället. Den mest givande lärande 

personen enligt Holmström är den hängivna och engagerade som är aktivt deltagande i köket, 

inte bara under service. Holmström drar paralleller till Pascal Barbot som under Holmströms 

tid på L’Astrance endast var frånvarande en dag under respondentens två år på restaurangen. 

På samma fråga svarar Catenacci (2013) att under hans lärlingsperiod var det mer strikt 

hierarkiskt i köken, han menar idag att det inte är lika strikt, generellt. Respondenten är av den 

uppfattningen att det inte är möjligt att få ut maximal prestanda ur en kock som är rädd. Han 

menar att i sådant fall, försöker kocken som gjort fel gömma nämnda fel. Catenacci säger att 

han är mer ödmjuk i sitt sätt, att han uppmuntrar lärlingar eller kockar som eventuellt gjort 

något fel, att berätta om felet så att det är möjligt att rätta till felet, se tabell 1. Catenacci 

                                                
14 Eyvind Hellstrøm har av Paul Bocuse kallats en av de största (Tresmontan, 2009). 
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(2013) ger ett målande exempel om när Joël Robuchon15 skulle göra ett gästspel på 

operakällaren. Under det gästspelet hade kockarna glömt att plasta in den preparerade maten. 

För att Robuchon inte skulle märka något plastades endast den yttersta maten in vid 

inspektion. 

 

7.3 Tyst kunskap 
Holmström (2013) nämner begreppet learning by doing när han får frågan om hur han lär ut 

praktisk kunskap. Vidare berättar Holmström att det är väldigt viktigt att förklara varför det 

skall göras på ett visst sätt, inte bara berätta att det ska göras. Otterberg (2013) utvecklar 

samma resonemang när han förklarar att först visar han själv hur det ska göras, så att de som 

ska lära sig får se handlaget ett antal gånger. Han menar att det är lättare att förklara när han 

själv står vid kastrullen, och kan som han säger tänka högt, vilket innebär att han förklarar vad 

han tänker och varför. Som ett nästa steg säger han att lärlingen får hjälpa till att göra 

hantverket. Westerlind (2013) menar också tydligt på att det är viktigt att förklara vad som 

ska göras, hur det ska göras och framförallt varför det ska göras på det uttalade sättet. 

Catenacci (2013) beskriver det som att han låter kockarna testa egna varianter av hantverket, 

så länge resultatet blir som han önskar. Westerlind (2013) påpekar att det är väldigt viktigt att 

förklara för lärlingen hur något ska göras, om lärlingen gör något fel kan det bero på att han 

själv som läromästare inte har förklarat tillräckligt bra. Westerlind berättar vidare att det är 

viktigt att vara extra pedagogisk i början av lärlingstiden, han menar att det har man igen 

längre fram. Vidare anser Westerlind att det är viktigt att hålla sig i närheten av lärlingen, 

framförallt i det tidiga stadiet, att inte placera honom/henne i ett separat rum till exempel. 

Westerlind är av den åsikten att det är där väldigt många gör fel, släpper lärlingen ensam, utan 

att ha kontroll över vad han/hon faktiskt gör. 

 

Klötzke (2013) förklarar ämnet specifikt mot kokning av buljong. Han menar att när han själv 

utbildar, förklarar ett flertal tillagningssätt som hantverket kan utföras på. Men poängterar att 

det är viktigt att kunna den klassiska metoden för att förstå vad som händer i råvarorna. 

Vidare menar Klötzke att det är samma lärandeteknik han fått lära sig under karriärens gång. 

 

                                                
15 Joël Robuchon driver 12 restauranger världen över och innehar 26 stjärnor i Guide Michelin, fler än någon 
annan (Jacobs, 2011). 
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Otterberg svarar på samma fråga med att förklara att när han var yngre blev han inte upplärd, 

utan det var mer format som att han endast blev tillsagd att göra någonting. Han säger vidare 

att han, när han inte hade kunskap om det som skulle göras, blev utskälld. Vidare berättar 

Otterberg att han i efterhand fick veta att ”du skulle gjort såhär istället”. Otterberg menar att 

han själv försöker att ha en lugnare framhållning, framförallt när det är elever där för att lära 

sig. Respondenten förklarar också sin syn på dagens gymnasieelever, se tabell 1. Han menar 

på att det inte kan stå och falla med elever, om de misslyckas med något moment beror det på 

att jag inte har förklarat tillräckligt bra. Westerlind belyser att det tidigare inte var lika tydliga 

delegeringar i köket, nu är det mer att köksmästaren eller krögaren har en tanke om vad det 

ska vara på tallriken och en ungefärlig bild om hur det ska se ut. ”Efter hans tankar får jag 

komma med förslag om vad jag tycker och tänker, samt göra en provtallrik” (Westerlind, 

2013). Han säger också att tidigare krävdes det mer exakthet förr i det som gjordes vad gäller 

former och dylikt, och utvecklar med att säga att dagens matlagning inte kräver samma typ av 

precision. Han avslutar med att säga att ”jag tror att det är viktigt för kockar och lärlingar att 

göra grejer själva för att testa” (Westerlind, 2013).  

 
7.4 Klarningsmetoder 
Tabell 2. Resultat fondtillverkning och klarning. 

 Stefano Catenacci Gustav Otterberg Viktor Westerlind Jacob Holmström Gert Klötzke 

Hur gör 
du 

buljong? 

-Tillagar en bra 
buljong från början. 
-Gör buljongen så 
klar som möjligt . 
-Skölj skrov/ben och 
blanchera, tillsätt 
bränd lök och koka i 
1 timme. 
Sila försiktigt när den 
har svalnat.  

-Tillagar på samma 
sätt om den ska 
klaras. 
-Sätter buljong efter 
de toner han vill få 
fram 
 

-Tillagar en bra 
buljong från början. 
-Koka sakta med is för 
att ta bort fett. 
-Reducera 
köttbuljongen efter 
klarning. 
-Grönsaksbuljong 
reducera direkt. 

-I ett steg med 
proteinklarning. 
-Mixa proteiner och 
koka med vatten. 
-Koka sakta med is 
förr att ta bort fett. 
-Inte använda ögon 
och gälar. 

-Klassiskt. 
-Mirepoix och 
Bouqet Garni. 
-Tillsätter kött 
tillsammans med 
ben. 
-Fond gjord på 
viltfågel behöver i 
regel ingen 
klarning. 

Hur 
klarar 

du 
buljong? 

-Med bra buljong 
behövs ingen 
klarning. 
-Med äggvita, selleri, 
morot. 
-Oklarad buljong har 
godast smak. 

-Klarar alla 
buljonger , även till 
såser. 
-Olika protein till 
olika buljong. 
-Frysklarning är 
bättre i mindre 
mängder. 

-Bra buljong behövs 
ingen klarning. 
-Filtrera genom 
chinoise och silduk 
noggrant, brukar räcka. 

-Naturliga råvaror. 
-Krossa råvara i 
mixer. 
Inte köttfond, lätt att 
få klar ändå. 

-Äggvita, malt 
kött, tomatpuré 
och is. 

Vad är 
viktigt 

att tänka 
på 

-Inte stormkoka. 
-Litet hål (skorsten). 
-Vara försiktigt med 
”kaka”. 

-Ha koll på 
temperaturer. 
-Äggvita är lätt att 
klara med, det svåra 
är att det ska inte 
smaka ägg. 

-Äggvita är bra att 
känna till, tiden. 

-Fisk och skaldjur är 
tacksammast. 
-Smaknyanser 
försvinner vid lång 
kokning.  
 

-Att det inte 
stormkokar. 
-Att det vispas 
flitigt innan 
äggvitan 
koagulerar. 

Varför 
klarar 
du på 

det 
sättet? 

-Blev upplärd med 
traditionella tekniken. 
-Hela filosofin är 
klassisk fransk, lärt 
av mentor.  
-Har inget emot 
molekylär 
gastronomi. 

-Färs förhöjer smak. 
-Snabbt, litet 
utrymme. 
-Lärde sig 
traditionell metod 
först. 

- Björn Frantzén och 
Jim Löfdal har läst 
Harold McGees bok. 
-Lättjobbat. 
-Blir bra. 

-Det finns 
äggviteämnen i alla 
proteiner. 
-Pascal Barbot. 
-Känns fel att tillsätta 
något i efterhand. 
-Kokt äggvita är inte 
gott. 

-För att den malda 
färsen tillsätter 
smak som 
äggvitan annars 
tar bort. 
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Under intervjuerna visar det sig att samtliga respondenter, med ett undantag anser att med en 

försiktig tillagning av fonden behövs det generellt inte någon specifik klarning av denna. 

Respondenterna hade olika fonder som utgångspunkt: Catenacci refererar till kycklingfond, 

Holmström refererar till skaldjursfond, Otterberg och Klötzke refererar framförallt till 

köttfond medan Westerlind refererar främst till grönsaksfond. 

 

Catenacci (2013) berättar om att när han gör kycklingfond, sköljs benen, skroven och de hela 

fåglarna noga. Därefter blancheras dessa snabbt för att på det sättet bli av med de grövsta 

orenheterna. Westerlind (2013) säger att det är viktigt när en fond ska kokas att den kokas upp 

långsamt tillsammans med is, denna metod ger en skonsam och långsam tillagning. Även 

Holmström (2013) berättar att det är viktigt att utnyttja isens kylande verkan. Utöver detta 

pratar Holmström (2013) om att det är mycket viktigt att avlägsna gälar och ögon på fisk när 

det ska göras en fiskfond, då dessa innehåller mycket orenheter som kan göra fonden grumlig. 

Klötzke (2013) berättar att vid tillredning av kalvfond, förutom rostade kalvben tillsätter han 

även kalvbringa för smakens skull. 

 

Klarningsmetoderna skiljer sig åt mellan intervjupersonerna. Westerlind (2013) menar att han 

använder sig utav den moderna tekniken med frysklarning på sitt arbete nu. Han berättar att 

han inte alltid har klarat med denna metod utan att det är först på sin nuvarande arbetsplats 

som detta sker. Han säger vidare att det är på grund av att krögaren och köksmästaren på 

restaurangen (Frantzén) vill ha klarning gjord på detta vis. Även om Westerlind (2013) 

använder sig utav den moderna tekniken påpekar han ett flertal gånger att det är viktigt att 

känna till den traditionella metoden med att använda äggvita. Westerlind säger också att även 

om de på restaurangen just nu mestadels använder sig av grönsaksbaserade fonder och 

buljonger går dessa också utmärkt att frysklara, se tabell 2. 

 

Holmström (2013) tillämpar en metod som innebär att som han säger ”använda den naturliga 

råvaran”. Det betyder att om det är en skaldjursfond som ska klaras, mixas t.ex. rå hummer 

tillsammans med vatten för att få en tunn ”gröt”. Samma metod går att göra enligt honom med 

en fiskfond, med den enda skillnaden att det är hel fisk, med ögon och gälar borttagna, som 

mixas istället för skaldjur. Detta gör Holmström (2013) för att det enligt honom är en ”härlig 

känsla” i att använda de naturliga äggviteämnena som finns i nästan alla proteiner. Likadant 

gör han med kyckling eller annat fjäderfä. Holmström anser att köttfonder är så pass simpla 

att göra klara från början, att i dessa fall behövs ingen vidare klarning. En  
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grönsaksfond, som inte innehåller något kollagen behöver inte klaras, det räcker med att den 

tillåts kallna. I och med det sjunker orenheterna till botten och den silas försiktigt, och 

bottensatsen används inte. 

 

Tekniken Klötzke (2013) använder är lik den klassiska tekniken, med undantaget att under 

klarningsprocessen tillsätts även is16. I övrigt använder Klötzke äggvita, malt kött, grönsaker 

och tomatpuré. Denna blandning rör han ner i den kalla buljongen och sjuder upp sakta. 

Därefter tillåts de sjuda i 30 minuter. det låts sjuda 30 minuter. När fonden sjudit färdigt lyfts 

kakan, som bildats av äggvitan och det malda köttet, försiktigt bort. Han påpekar också att det 

är viktigt att låta fonden svalna över natten, detta görs för att det kvarvarande fettet flyter upp 

och bildar ett lock, vilket är lättare att lyfta bort när det är kallt (Klötzke, 2013). Han 

poängterar att det är viktigt att fonden inte stormkokar under klarningen samt att kocken är 

frekvent i vispningen till dess att äggvita koagulerar. Även Klötzke påvisar att klarning av 

fond inte alltid behövs, han menar som exempel att fonder på viltfåglar som regel endast 

kräver en silning. 

 

Catenacci (2013) använder sig enbart av den traditionella metoden för klarning av fonder. 

Äggvita tillsammans med selleri och morot mixas och vänds sedan i den kalla fonden för att 

sedan få ett långsamt och skonsamt uppkok. Därefter görs ett litet hål i äggvitekakan som 

bildas för att kunna se hur klar fonden är, se tabell 2. Catenacci (2013) påpekar tydligt hur 

viktigt det är att fonden inte stormkokar under klarningen. I övrigt poängterar respondenten 

noga hur avgörande det är att vara försiktig med den bildade äggvitekakan för att inte göra 

fonden grumlig igen. Intervjupersonen säger att han har provat, genom att smaka, och jämfört 

klara fonder gjorda på olika sätt. Detta genom att dels genom att koka en klar fond direkt, utan 

någon klarning, dels genom att klara en fond med den traditionella metoden. Enligt 

respondenten blir resultatet mycket mer smakrikt om det inte behövs någon klarning. 

 

Otterberg (2013) klarar alltid fonder oavsett vad det slutliga ändamålet må vara. Detta för att 

intervjupersonen är av den åsikten att det blir mycket mer estetiskt tilltalande. Den 

klarningsmetod respondenten använder är antingen köttfärs eller äggvita beroende på vilken 

fond som ska klaras. Till kött- eller lammfond används det köttfärs gjord på samma råvara 

som fonden. Om det däremot är fisk- eller skaldjursfond som ska tillredas använder 

                                                
16 Detta torde vara för att ge en långsam och skonsam uppvärmning. 



32 
 

intervjupersonen den traditionella metoden med äggvita. Respondenten framhåller att han har 

använt sig utav frysklarningstekniken men att han på grund av tids- och platsbrist inte 

använder sig utav den. Han anser också att frysklarning bör göras i mindre mängder. Vidare 

påstår respondenten att det är lätt att klara med den traditionella metoden, det svåra i 

hantverket ligger i att undvika att fonden får smak av äggvitan. 

 

Anledningen till att respondenterna använder de valda teknikerna är också skilda. Catenacci 

(2013) bygger hela sin matlagningsfilosofi på det klassiska franska köket och anser att den 

traditionella metoden tillhör den klassiska franska matlagningen. Anledningen till att 

respondenten valt den klassiska matfilosofin grundar sig i hans mentor Werner Vögeli (ibid.). 

Klötzke (2013) förklarar att han använder malt kött och grönsaker tillsammans med äggvita 

av den anledningen att äggvita tar bort smak ur fonden. Detta kompenserar Klötzke genom att 

tillsätta smak genom att använda malt kött under klarningen. 

 

Att Otterberg (2013) använder sig utav färs vid klarning har sin förklaring i att färs adderar 

smak istället för att avlägsna smak. Han säger att ”det känns rätt att ha den där”. Ytterligare 

anledning till den valda metoden är att den går fort att göra samt att den inte tar lika stort 

utrymme i kylrum etcetera. Otterberg (2013) säger också att det var den första metoden han 

fick lära sig under skolgången och av förebilder i början av karriären. Däremot är det inte 

omöjligt enligt respondenten om det är någon annan kock i ”hans” kök som ska klara en fond, 

att de använder sig av frysklarningsmetoden för att undvika missöden. Men om Otterberg 

själv klarar är det alltid med äggvita eller någon form av färs. 

 

Viktor Westerlind (2013) har inte alltid använt sig av den frysklarning, utan det är först på sin 

nuvarande arbetsplats som han börjat med detta. Detta på grund av att de ansvariga på 

restaurangen har läst om en amerikansk forskare17 och dennes forskning om frysklarning. 

Dessutom menar respondenten att det är lättjobbat, att det är lätt att lyckas med metoden och 

att det ger ett väldigt bra resultat. 

 

Skälet till att Holmström (2013) klarar på det valda sättet är att ju mer en fond kokas, ju mer 

smaknyanser i fonden kokas bort. Han menar att de naturliga äggviteämnena som finns i 

proteinerna är tillräckliga för att klara en fond. Han berättar också att det var på restaurangen 

                                                
17 Vilket torde vara Harold McGee. 
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L’Astrance i Paris som han lärde sig denna metod av köksmästaren och krögaren Pascal 

Barbot, som Holmström såg som en stor förebild. Holmström (2013) anser inte heller att kokt 

äggvita är särskilt gott. När respondenten arbetade på L’Astrance arbetade Pascal Barbot nära 

Hervé This18. Detta tror respondenten kan ha påverkat hur Barbot i sin tur kom fram till den 

valda metoden. Tidigare använde intervjupersonen sig av den traditionella klarningsmetoden 

med köttfärs och äggvita, som respondenten fortfarande anser vara ett viktigt hantverk att 

kunna. 

 

 

8 Diskussion 
Under detta avsnitt diskuteras resultatet från de kvalitativa intervjuerna i förhållande till fakta 

i bakgrundsavsnittet. Även den valda metoden diskuteras, hur den genomfördes och om det 

om möjligt kunde genomförts på ett bättre sätt. En återkoppling till den forskningsetiska 

planeringen genomgås under detta avsnitt. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
Här jämförs resultaten från intervjuerna med fakta som presenterades i den teoretiska 
bakgrunden. 
 
8.1.1 Tyst kunskap 
Som Andersson och Ekman (2009) påvisar att erfarenheter ger lärdomar om olika normer och 

praxis menar samtliga respondenter att erfarenheter av olika slag, positiva eller negativa, har 

bidragit i deras utveckling. Iomaire (2008) skriver att kommunikationsförmåga är väldigt 

viktigt i ett kök, men samtidigt menar han paradoxalt att upplärningen som sker via själva 

kommunikationen är ineffektivt. Utifrån respondenternas svar kan detta tolkas som en 

omformulering av vad samtliga respondenter säger då de påpekar att de praktiskt visar 

momenten som ska göras samtidigt som de muntligen förklarar hur och varför de specifika 

momenten ska utföras. Andersson och Ekman (2009) skriver om learning by doing, att det 

innebär att en person erhåller kunskap genom att göra någonting. Just uttrycket learning by 

doing nämner också Holmström (2013) under intervjun. 

 

                                                
18 Hervé This är en mycket känd vetenskapsman som forskar på the science of cooking, vilket beskrivs i en 
artikel I en av de högst rankade vetenskapliga tidsskrifter i världen. Enserink, M. 2006, "Profile: Herve This - 
The joy of evidence-based cooking", SCIENCE, vol. 314, no. 5803, pp. 1235-1236 
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Holmström (2013), Otterberg (2013) och Westerlind (2013) påpekar att om en lärling visar 

intresse och uppmärksamhet är det lättare för denne att lära, men även att det uppmuntrar den 

som lär ut att visa större engagemang. Detta är helt i enlighet med vad Molander (2000) 

beskriver när han förklarar att det handlar om att rutinmässigt vara uppmärksam på beteenden, 

händelser och tillvägagångssätt som sker i ens omgivning. 

 

Dewey (2004) förklarar att även om tyst kunskap lärs genom erfarenhet behöver det inte 

betyda att alla sorters erfarenhet är bildande. Han nämner att vissa erfarenheter kan hämma 

anskaffning av ny kunskap. Detta kan kopplas till Otterbergs (2013) uttalande om att han 

fortfarande använder sig av den traditionella klarningsmetoden med äggvita. Detta gör han på 

grund av att han blev upplärd av sin mentor att göra på detta vis. Dewey (2004) skriver att 

detta är lätt hänt, att fastna i gamla hjulspår, och att effekten blir att det är svårare att vidga 

vyerna och införskaffa andra erfarenheter. I motsats till det menar Klötzke (2013) att det är 

viktigt att förklara varför något görs samtidigt som han förklarar andra tekniker och metoder 

för att göra specifika moment i köket. Detta för att de som ska läras inte ska bli tunnelseende 

utan ha ett öppet sinne. 

 

8.1.2 Mentorskap  
Precis som Iomaire (2008) skriver påvisar även de kvalitativa intervjuerna Catenacci (2013); 

Holmström (2013); Otterberg (2013) och Westerlind (2013) att en mentor/ mästare är en 

person som agerar som rådgivare och guide i arbetslivet åt sin protegé19. Även om Dahlberg; 

Tamayo Runesson; Wallin (2011) menar att individer som genomgått en 

mästare/lärlingsutbildning har kommit högre upp på karriärstegen än personer som inte lärt av 

en mästare, är det i detta examensarbete svårt att utröna en skillnad. Anledning till detta är att 

samtliga respondenter är framstående i sin profession. Klötzke (2013) är den enda 

respondenten i denna studie som inte säger att han haft någon mentor eller förebild under sin 

karriär. Om det beror på att han är den äldste av respondenterna, och att det eventuellt var 

annorlunda när han genomgick utbildning, eller om det beror på metoden som användes vid 

dennes intervju går inte att utröna. Enligt Markowska (2011) är den restaurangbranschen ett 

bra exempel på hur djupt rotad i modellen med mästare och lärlingar som ett lärande, en 

bransch kan vara. Till detta påstående går det att göra en koppling till att samtliga 

respondenter, med tidigare nämnda undantag, i denna uppsats har haft en mästare/ mentor 

                                                
19 Skyddsling (Nationalencyklopedin 2013d). 
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eller förebild på något sätt under början av karriären, Otterberg (2013) i synnerhet anser att 

det är väldigt viktigt att fenomenet finns kvar.  

 

Det är lätt att dra kopplingar till respondenterna när Nielsen och Kvale (2000) hävdar att det 

kan vara svårt för historiker att avgöra om det är mästaren eller lärlingen som gjort till 

exempel en tavla. Liknande kopplingar går att dra när Iomaire (2008) skriver att det finns 

köksmästare som agerat mästare åt kockar som sedan själva blivit mycket framgångsrika i sin 

genre. Kopplingen ligger i att respondenterna i allmänhet och Catenacci (2013); Holmström 

(2013) och Otterberg (2013) beskriver hur mycket de har formats av respektive läromästare 

eller förebild. Även om Otterberg (2013) säger att han har en klar bild av vad han personligen 

vill laga för mat, och om sin egen uppfattning om vad han står för, förklarar han relativt 

detaljerat vad hans mentor, Magnus Ek, har betytt för honom och på vilket sätt han har blivit 

formad. Molander (2000) beskriver det personliga inträdet i en tradition, och att det 

eventuellt sker genom en mästare eller mentor. Det går att läsa i intervjun med Otterberg 

(2013) att det numera är en vänskaplig relation mellan honom och de tidigare mentorerna. 

Han beskriver det som att de numera befinner sig på samma nivå i sin profession.  

 
8.1.3 Fond och klarning 
Då respondenterna hänvisar till consomméer baserade på olika råvaror, kan det vara svårt att 

utröna ett klart och tydligt resultat i denna studie. Under intervjuerna är det endast en 

respondent, Stefano Catenacci (2013), som nämner att han blancherar det utvalda proteinet 

innan det ska kokas fond på detta. Detta till trots att studien gjord av Broz, Taylor & Barber 

(2009) visar att det rent smakmässigt är fördelaktigt att inte blancherar proteinet. Under 

kokningen av fonden menar Escoffier (1941) att det är väldigt viktigt att skumma denna. 

Detta faktum nämner ingen av respondenterna, detta antagligen för att samtliga 

intervjupersoner ser detta som en outtalad självklarhet, tyst kunskap. Endast Klötzke (2013) 

uttalar att han använder sig utav mirepoix och bouquet garni som Edlund och Stenberg (1998) 

och The Culinary Institute of America (2006) förespråkar. Catenacci (2013) berättar att han 

endast använder stjälkselleri, vitlök, morot och bränd lök som tillskott till kyckling när en 

kycklingfond ska kokas. Det kan vara en motsats till Holmström (2013) och Westerlinds 

(2013) metoder då de vill ha rena, klara smaker i fonderna. Westerlind (2013) beskriver en 

oren smakbalans när en nässelsoppa kokas på en kycklingfond, som exempel. Han anser att 

kycklingfond endast bidrar till en oren smak. Catenacci (2013); Holmström; Klötzke (2013) 

och Otterberg (2013) förklarar, i enlighet med The Culinary Institute of America (2006) och 
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Nilsson (2012) att det är viktigt att förutom ben även inkludera kött när fonden kokas. Detta 

för att det ger ett slutresultat med subtilare och godare smak. Catenacci (2013); Holmström 

(2013); Westerlind (2013) påstår att om fonden är skonsamt kokt och silad med stor 

försiktighet behövs eventuellt ingen vidare klarning. Detta kan kopplas till det Escoffier 

(1941) då han skriver att det krävs en utomordentlig klar fond krävs för att kunna framställa 

en klar consommé. 

 

En koppling som går att se mellan att consommé väldigt ofta serveras som förrätt vid 

Nobelbanketten, senast 2009 (Stadshuskällaren, 2013), och intervjuerna är att Gert Klötzke 

arbetar som gastronomisk rådgivare för Nobelstiftelsen (Nobel prize, 2005). 

 

Det är möjligt att klara en fond med hjälp av mager köttfärs av något slag (Hamlyn, 1961), 

detta tar Otterberg (2013) tillvara på då han utövar denna teknik. McGee (2004); Lahne och 

Schmidt (2010) och This (2007) berättar att köttfärs används för att behålla köttsmak som 

annars förloras vid klarning, detta påpekar även Catenacci (2013); Klötzke (2013) och 

Otterberg (2013). Det är anmärkningsvärt att Otterberg (2013) använder köttfärs eller äggvita 

för klarning av fonder, då det står att läsa i Niklas Ekstedts20 bok Niklas Husmansklassiker – 

100 recept du bara måste kunna (2011) att Ekstedt själv använder frysfiltrering vid klarning 

av fond. Precis som Beck, Bertholle och Child (1996) beskriver att den bildade kakan av 

äggvita måste hanteras med stor varsamhet, vilket också Catenacci (2013) påpekar. En 

nackdel, eller prövning för kocken, enligt McGee (2010) krävs ett hantverksmässigt kunnande 

för att utföra metoden. Det Otterberg (2013) förklarar då han eventuellt låter andra kockar 

klara med frysklarning är direkt sammanlänkat med McGees (2010) teori om att det är svårare 

att misslyckas med frysklarningsmetoden. När Lahne och Schmidt (2010) skriver att det 

innebär ett större svinn att klara en fond med hjälp av äggvita får de medhåll i sin tes då 

Catenacci (2013) berättar att han slänger de restprodukter som hamnar i botten av det använda 

kokkärlet. 

 

Det man kan se i gjorda intervjuer är att det finns ett mönster, om än inte helt klart, mellan att 

kockar av en äldre generation använder den klassiska metoden för klarning såsom Escoffier 

(1941); Keller (1999); Ramsay (2007); Bocuse (1977); Klötzke (2013) medan yngre kockar 

                                                
20 Niklas Ekstedt är ägare av restaurangen där Gustav Otterberg är köksmästare. 
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har lättare att föredra modernare tekniker exempel på dessa är Chang (2009); Blumenthal 

(2009) och Westerlind (2013). 

 

Angående frysklarning skriver Myhrvold et al. (2011) att metoden ger en smakrikare vätska 

än den traditionella metoden med äggvita vilket också Westerlind (2013) påpekar. Westerlind 

(2013) håller även med MolecularRecipes (2011) om att frysklarning är väldigt tacksam 

metod att använda vid klarning av värmekänsliga råvaror såsom vissa grönsaker. Westerlind 

(2013) menar, precis som Myhrvold et al. (2011) att om en fond med tillräckligt hög halt 

naturligt kollagen ska klaras behövs inget extra gelatin tillsättas. Blumenthal (2009) skriver att 

frysklarning inte avlägsnar smakmolekyler i samma utsträckning som den traditionella 

metoden. Den amerikanska författaren Harold McGee (2010) skriver att frysklarningsmetoden 

är en tidskrävande metod och att den erfordrar stora kylutrymmen. Det är framförallt dessa 

anledningar som ligger till grund för att Otterberg (2013) inte använder frysfiltrering som 

metod. 

 

8.2 Metod- och materialdiskussion 
Att använda kvalitativa intervjuer var ett bra val för att besvara syftet. Det underlättade att 

använda semi-strukturerade frågor under intervjuerna så att respondenterna kunde utveckla 

svaren. Detta utnyttjades också, då det under transkriberingarna visades att fakta som ansågs 

trivial under intervjuerna nu gav intressant resultat som inte hade beaktats tidigare. Validiteten 

och reliabiliteten i respondenternas upplysningar är starka då samtliga respondenter är 

betydande personer inom restaurangbranschen i Sverige. Uppsatsförfattarna ansåg att med 

tillräckligt inflytelserika respondenter, är det nog med fem intervjuer. Som Bryman (2011) 

skriver är det viktigt vid ett målinriktat urval att intervjupersonerna har kunskap om frågorna 

som skall besvaras, vilket beaktades under urvalsprocessen. Detta gör att resultatet av 

uppsatsen är hållbart och trovärdigt. Intervjuerna gjordes på olika sätt vilket kan ge olika 

resultat. Detta även om intervjuarna inte ansåg att det gjorde någon skillnad om intervjun 

gjordes över telefon eller om det gjordes öga mot öga. Bryman (2011) skriver att det inte 

nödvändigtvis behöver vara en skillnad vid dessa olika intervjumetoder. Det upplevdes att 

resultatet med den telefon-intervjuade respondenten hade blivit detsamma om det hade gjorts 

en personlig intervju. Den intervjun som genomfördes av ett sändebud var minst omfattande 

och informativ. Detta berodde på att sändebudet inte var fullkomligt insatt i ämnet samt att 

denne inte följde upp svaren med ytterligare frågor, som uppsatsförfattarna eventuellt skulle 

gjort. Den nämnda intervjun har också tagit minst utrymme i resultatet. Delvis på grund av att 
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den innehöll minst fakta, men även på grund av att uppsatsförfattarna om möjligt ville 

använda de övriga respondenterna, just för att tillförlitligheten till de övriga intervjuerna var 

större. Uppsatsförfattarna rekommenderar inte att genomföra en intervju med ett sändebud, 

om inte sändebudet använder någon form av inspelningsutrustning. Då samtliga intervjuer 

gjorts relativt fria från störande moment, samt att varken respondenterna eller intervjuarna har 

visat någon form av tidspress anser uppsatsförfattarna att de genomförde intervjuerna har 

genomförts på ett bra sätt. 

 

Det kan vara svårt att överföra resultatet med hjälp av endast fem intervjuer. Detta även om 

Ahrne och Svensson (2011) skriver att det endast krävs fler än två intervjuer. Det skulle 

behöva göras fler intervjuer eller observationer för att kunna göra en överförbarhet. 

Transparens är viktigt vid intervjuer för att förtydliga hur forskaren har kommit fram till sitt 

resultat (Bryman, 2011), av denna anledning bifogas intervjuguiden, se bilaga 3. På grund av 

att transparens är viktigt i skrivandet skickades också de transkriberade intervjuerna till 

respondenterna eftersom det också innebär att vara transparent gentemot respondenterna. I 

efterhand är det tydligt att större tid hade kunnat läggas på utformningen av intervjuguiden, 

eventuellt borde ytterligare testintervjuer kunnat genomföras efter pilotintervjun. Det fanns 

frågor i guiden som inte besvarades i någon intervju, samtidigt som någon fråga besvarades i 

en annan fråga. Intervjuguiden var uppbyggd så att de inledande frågorna var fokuserade på 

mentorskap och tyst kunskap, mittenpartiet mot hantverket vid klarning och den avslutande 

delen handlade om mentorskap och tyst kunskap. Det anser intervjuarna var en bra fördelning, 

att börja och sluta med samma ämne. Det fanns en farhåga att respondenterna skulle tröttna på 

ämnet om samtliga frågor ställts samtidigt. 

 

Under arbetets gång har ett flertal vetenskapligt förankrade artiklar använts, även om de 

dominerande referenserna är populärvetenskapliga böcker och artiklar. Utöver dessa har en 

mängd kokböcker använts för att utröna hur diverse ansedda kockar klarar en fond. Det finns 

mycket forskning gjord på ämnet mentorskap, även om de populärvetenskapliga böckerna och 

artiklarna har varit innehållsrika som ett komplement till sina vetenskapliga motsvarigheter. 

Inom klarning med olika metoder är det däremot väldigt svårt att finna artiklar med 

vetenskaplig grund, detta gjorde artikelsökningen tidskrävande. Det är på grund av 

avsaknaden av dessa som många böcker skrivna av erkända personer inom kockyrket har 

använts. Flera av de populärvetenskapliga böckerna och artiklarna som använts är skrivna av 

forskare eller av kockar som har ett nära samarbete med forskare. Litteraturen innehåller 
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mestadels kemi och biologi och går på djupet om hur klarning går till och vad som händer i de 

olika livsmedlen under processen. 

 

De intervjuade personerna är alla män, vilket inte är önskvärt för att få en rättvisande bild i 

resultatet. Vad gäller klarning är uppsatsförfattarna övertygade att genusperspektivet inte har 

någon betydelse, då hantverket torde vara könlöst. Däremot hade eventuellt resultatet i 

avsnittet som har med tyst kunskap och mentorskap att göra, varit annorlunda. Detta på grund 

av som Patel och Davidson skriver att ”med genus menas socialt konstruerat kön till skillnad 

från biologiskt” (sid 35, 2011). Anledningen att det endast är män som intervjuats i detta 

examensarbete är att de fyra kvinnor som tillfrågades, inte svarade på mail. När första 

kontakten togs med respondenterna via mail skickades det som oftast till en, för restaurangen, 

gemensam adress, vilket kan ha bidragit till att informationen inte nått fram till samtliga 

respondenter. En annan anledning till att det inte kontaktades fler kvinnor är att branschen 

enligt DN.se (2011) inte är genusbalanserad. Samtliga önskade respondenter kontaktades två 

gånger via mail. De kvinnor som kontaktades var, som männen i uppsatsen, jämt fördelade 

framförallt på ålder. 

 

8.3 Forskningsetisk uppföljning 
De forskningsetiska villkor som bestämdes för uppsatsen gällande transparens, både gentemot 

respondenterna och läsaren följdes. Kommunikationen med respondenterna har under hela 

arbetet varit transparent då det har mailats både informationsblad, se bilaga 2, om uppsatsen 

och intervjuguide, se bilaga 3, i förväg samt att de transkriberade intervjuerna har skickats till 

respondenterna för godkännande. 

 

Då det varit viktigt för den hantverksmässiga tyngden i arbetet att inte respondenterna varit 

anonyma, har det i samförstånd mellan respondenter och handledare valts att exponera 

namnen på de intervjuade personerna. Under intervjuerna har respondenterna, med undantaget 

den intervju som gjordes av ett sändebud, blivit tillfrågade om det varit bekväma med att bli 

inspelade, vilket samtliga varit. De har också blivit informerade att de har möjlighet att 

avbryta intervjun närhelst de vill samt att det inte finns något tvång att svara på samtliga 

frågor. Inspelade intervjuer samt de transkriberade intervjuerna förvaras hos intervjuarna. 
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9 Slutsatser 
Det är viktigt med en mentor, eller åtminstone en förebild under början av karriären för 

kockar, och det är viktigt att denna tradition finns kvar inom branschen. Det är också av stor 

vikt att när någonting ska förklaras för en lärling i köket, att det visas samtidigt som 

förklaringen sker. Detta för att det är svårt att sätta ord på alla moment som ska göras och 

tankegångar hos den som lär ut. Om det även förklaras varför, inte bara hur, någonting görs 

ger det mer reflekterande hos lärlingen. Det är avgörande för en lärling hur en mentor klarar 

en fond, då denna metod ofta följer lärlingen under karriären. 

 

Om en consommé ska göras är det av största vikt att grundfonden är bra gjord. Med det menas 

att den ska vara fri från fett och vara så ren som möjligt. Beroende på vad consommén ska 

användas till är det inte säkert att någon klarning krävs överhuvudtaget, vilket är att föredra. 

Det går inte att säga att det finns något specifikt recept eller tillagningsmetod för att göra en 

fond, det är olika från kock till kock och helt beroende på vilken sorts fond som ska tillagas. 

 

 

10 Praktisk användning och vidare forskning 
Detta examensarbete är till nytta för branschen då den lyfter fram att lärandemetoden med en 

mentor är en viktig del av utvecklingen för nya och blivande kockar. Den visar också på att 

hantverket att klara en fond kan göras på ett flertal olika sätt, men att det vilken metod som än 

används är det viktigt att kunna och förstå den klassiska klarningstekniken. Måltidskunskap 

som ämne gynnas av denna uppsats med hänvisning till att den påvisar olika metoder av 

consommétillagning, vilka kan utnyttjas och användas i kommande undervisning. Uppsatsen 

visar också på hur viktigt det är att förstå och kunna reflektera kring hantverket. Det som kan 

vara till nytta för måltidskunskap angående mentorskap är att nämna för framförallt de 

studenter som är i stadiet då de ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, att 

eventuellt skaffa en mentor eller förebild, om så även under en kort period. Å andra sidan 

finns det ju ingenting som säger att en praktiktid inte kan leda till ett nätverksbildande och 

framtida anställningar hos förebilder.  

 

Vidare forskning inom ämnet är förslagsvis ett utökande av intervjuer med fler respondenter, 

föredragsvis även kvinnor, i fyra olika ålderskategorier. En kategori skull då vara 18-30 år, en 

annan skulle vara 31-45 år den tredje kategorin skulle då vara 46-60 år och den sista 
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respondentgruppen skulle vara 60+. Det skulle också främja ämnet om det gjordes 

observationer på hur till exempel studenter på programmet kulinarisk kock och måltidskreatör 

i årskurs ett klarar en fond med de olika metoderna. 
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Bilaga 2. Informationsblad om uppsatsprojektet 
Vi är tredjeårsstudenter vid restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan vid Örebro 

universitet. I vår förra kurs, molekylär gastronomi, läste och experimenterade vi med 

fenomenet klarning av kycklingconsommé och vill nu i vårt examensarbete göra en 

fördjupning i detta ämne. 

Vi skriver ett examensarbete om hur klarning av consommé går till med olika 

matlagningstekniker. Tanken med arbetet är att jämföra två tekniker med tesen att kockar av 

den äldre skolan använder sig av den traditionella tekniken som innebär att man vispar ner 

lättvispad äggvita i fonden, medan kockar med nyare tankesätt kanske använder sig av den 

modernare metoden att frysklara en fond med hjälp av gelatin. 

Som hjälpmedel till att besvara vår frågeställning tar vi hjälp av populärvetenskaplig litteratur, 

tidskrifter, vetenskapliga artiklar, videos, fackböcker och intervjuer.  

 

Namn: 

Niklas Bergh    Jakub Koltowski 

0735-112143    0733-261141 

niklas.bergh@hotmail.com   jkoltowski@gmail.com 

Handledare: 

Inger M. Jonsson 

019-302010 

inger.m.jonsson@oru.se 

Kursansvarig: 

Åsa Öström 

asa.ostrom@oru.se 

019-302011 

Lärosäte: 

Restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan, Örebro universitet 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 
Allmänt 

Datum: 
Namn:  
Ålder:  
Arbetsplats: 
Position: 
Utbildning/praktik erfarenhet: 

• Hur länge har du arbetat som kock? 

• Vad har du genomgått för kockutbildning? 

• Har du har/haft någon läromästare/ mentor under din karriär? 

 

a) hur och var kom ni i kontakt? 

b) Hur upplever du det idag att din mentor har format dig? 

c) Upplever du någon skillnad i hur mentorskap förändrats över tid? 

 

Exempel på matlagningshantverk – klarning av buljong: 

• Hur tillagar du buljong som du använder till klarning? 

• Vilken metod använder du dig av när du klarar en buljong? 

• Finns det någon speciell anledning till att du använder just denna metod? 

• Vad är viktigt att tänka på vid klarning? 

• Har du alltid använt denna teknik? 

• Använder du denna metod till alla slags buljonger? 

• Eller är det beroende på vad buljongen är baserad på? 

• Är din kunskap om klarning förankrad till teoretisk kunskap eller är den enbart hämtad 

genom praktisk kunskap?   

• Har du läst dig till hur den fungerar, och sett fördelar därigenom eller gör du som du 

blivit upplärd? 

Hur lär du ut – matlagningskunskaper? 

• Hur förmedlar du din kunskap, vilken metod använder du för att lära ut hantverk?  

• Skiljer sig denna metod mot sättet som du blev lärd? 


