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Sammanfattning 

Kreativitet är ett begrepp som har fått stor slagkraft inom restaurangbranschen. Många kockar 

anses idag jobba kreativt med matlagning och använder denna egenskap som ett sätt att 

konkurrera på en hård marknad. 

 

Syftet i studien avsåg att undersöka vilka faktorer som påverkar en kocks kreativa arbete. 

 

Metoden som användes var en granskning av fem vetenskapligt godkända artiklar. Materialet 

analyserades och ställdes samman i resultatdelen. Vidare skrevs artikelmatriser för att lättare 

kunna ta del av den väsentliga informationen artiklarna innehöll. 

 

Resultatet visade på att bakgrund, personliga egenskaper, studie- och arbetsmiljö är viktiga 

inre och yttre faktorer som påverkar en kocks kreativa arbete. Det kreativa arbetet är under 

ständig utveckling och måste anpassas efter marknadens krav och de gäster som ska 

tillfredställas. 

 

Slutsatsen drogs att många olika faktorer påverkar en kocks kreativa arbete samt att vidare 

forskning krävs inom området. 

 

Nyckelord: gastronomi, kreativitet, mentor, restaurangbranschen. 
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Inledning 

Kreativitet är härlett från latinets Creo, att skapa. Förmågan till nyskapande genom frigörelse 

från etablerade perspektiv (Nationalencyklopedin, 2013). Kreativitet har idag blivit ett slagord 

inom restaurangbranschen. Allt fler kockar väljer att inte enbart utmärka sig genom det rent 

hantverkmässiga, men även genom det kreativa bearbetandet av mat. Restauratörer och gäster 

lägger idag större tonvikt vid det kreativa konceptet än någonsin innan. Idag har 

restaurangbranschen utvecklats från att ha varit en fabrik till att bli ett forum där både kockar 

och gäster att får ta del av upplevelser, som höjer restaurangerna till en helt ny nivå. Hur kan 

kocken jobba kreativt för att skilja sig från mängden och sätta sitt eget avtryck på 

världskartan? 

 

 

Bakgrund 

Av de europeiska länderna anses Frankrike under en lång tid haft det största nationella 

intresset inom gastronomin. Det är därför en logisk plats att söka efter kulinarisk utveckling 

och revolution (Myhrvold, 2011). 

 

Den franska gastronomins framkomst 
År 1789 inleddes den franska revolutionen och banade då väg för restaurangen och dess 

moderna utvecklingskurva (Parkhurst Ferguson, 1998). I och med revolutionens utbrott, fick 

Frankrikes förmögna hus det allt sämre ställt. Som en konsekvens av detta, fick de anställda 

kockarna inte längre obegränsat med hjälp och resurser, vilket förde med sig att många kockar 

avskedades (McGee, 2004). De kockar som fick behålla sin position tvingades att förenkla sin 

arbetsprocess för att kunna fortsätta servera middagar. Kockarna blev tvungna att göra en hel 

del med mycket lite resurser, vilket resulterade i en tävlan där talang och erfarenhet var 

viktigast. Maten utvecklades under denna period till att bli både friskare och enklare (McGee, 

2004). Majoriteten av den moderna kulinariska kreativiteten under denna tidsperiod skedde 

inom restaurangverksamheten (Parkhurst Ferguson, 1998).  

 

De kockar som avskedades från de förmögna husen överlevde genom att öppna de första 

finare restaurangerna (McGee, 2004). Bristen på riktlinjer inom restaurangbranschen sporrade 

kulinarisk tävlan bland många av dessa kockar, som ville pröva sin kulinariska talang och 

kreativitet gentemot en bred och välbärgad publik (Parkhurst Ferguson, 1998). Genom att 
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omplacera kockens kreativitet från en privat till en publik arena erbjöd restaurangen en ideal 

plats för uppvisandet och bekräftelsen av besökarens höga status (Parkhurst Ferguson, 1998).   

 

Den franska kocken Antonin Carême ansågs av samtida och även senare generationer som 

grundaren till modern fransk gastronomi. Carême gjorde en systematisk djupdykning inom 

hela gastronomin och bidrog med utgångspunkten till den efterföljande expansionen av yrket 

senare under 1800-talet (Parkhurst Ferguson, 1998). Utan Carêmes böcker, regler, tekniker 

och ideal om den kreativa kocken inom den franska gastronomin, hade den expansionen inte 

kunnat äga rum (Parkhurst Ferguson, 1998). 

 

Femtio år senare, i slutet av 1800-talet blev fransmannen Auguste Escoffier den naturliga 

efterträdaren till Carême (Myhrvold, 2011). Tre av de mest kända bedrifterna i Escoffiers 

karriär var när han revolutionerade och moderniserade menyn, matlagningskonsten och 

organisationen i det professionella köket (World Culinary Institute, 2013). Escoffier inrättade 

en ny kulinarisk norm som lade tonvikten på produktion, vilket blev hans sätt att förvalta 

kvalitén (Myhrvold, 2011). Som hantverkare strävade han snarare efter att driva en fabrik 

istället för att arbeta kreativt. År 1903 publicerades Escoffiers bok, Le Guide Culinaire, vilken 

kom att bli en betydande manual för klassisk fransk gastronomi. I sextio år framåt byggde den 

franska gastronomin på Escoffiers modell (Myhrvold, 2011). 

 

Fernand Point var en annan fransk kock som var verksam under Escoffiers tid. Till skillnad 

från Escoffier utvecklade Point en egen experimentell matlagningsstil. Points mentorskap 

kom att bli hans viktigaste roll i den franska gastronomins utveckling (Myhrvold, 2011). 

Points lärlingar skapade nya lättare menyer, lånade in ingredienser från andra kulturer och 

lade upp maten i köket istället för vid bordet. Den nya matlagningsstilen övergav tidigare 

traditioner och skapade därför en mängd dispyter (Myhrvold, 2011).  

 

Enligt World Culinary Institute (2013) arbetade Paul Bocuse som lärling hos Fernand Point. 

Paul Bocuse anses vara världens mest kända kock och ledaren för det nya franska köket 

(Gastronomi Sverige, 2013). Det var bland annat Paul Bocuse som framhävde kockens 

kreativa roll och fördelen av enkelhet, ekonomi och fräschhet (McGee, 2004).  
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Branschens utveckling 

På finare restauranger var det brukligt att ända fram till 1970-talet bära fram all mat i 

matsalen och färdigställa den framför gästen. Kött skivades upp, fåglar benades ur och stora 

helstekta fiskar rensades av hovmästare och tranchörer. Även såser som Rhode-Island och 

hovmästarsås färdigställdes i matsalen av dessa yrkesmän (Jönsson, 2012). Grönsaker dök 

upp i menyerna och användes inte längre bara som garnityr eller tillbehör. Sallad blev en egen 

rätt. Fisk, vilket tidigare ansetts vara en för enkel råvara, fick nya tillagningssätt och lades upp 

elegant (Rusk, 1994). Det nya arbetssättet innebar att köken blev mindre och flera avdelningar 

rationaliserades bort. Speciella hantverkare som exempelvis smör- och isskulptörer samt 

konditorer behövdes inte längre på restaurangerna. Även i matsalarna plockades personal bort 

eller ersattes av mindre yrkesskickliga. Det räckte numera med att matsalspersonalen klarade 

av att bära fram och ställa tallriken på bordet (Jönsson, 2012). 

 

Under 1980-talet skedde på grund av det nya sättet att arbeta i köken ett maktskifte i 

köksvärlden. Köksmästaren och kocken stod numera för den högre statusen vilken tidigare 

innehafts av källarmästare och hovmästare (Jönsson, 2012). Kocken sågs nu ofta som en 

konstnär. En gäst på restaurang betalade inte bara för maten, utan för hela upplevelsen. 

Presentationen av mat och dryck på ett estetiskt tilltalande sätt, menar Jönsson (2012) kunde 

väcka människans alla fem sinnen vid samma tillfälle och därigenom skapa en unik 

måltidsupplevelse. Kocken tilläts vara kreativ men var styrd av viss struktur och tid inom 

vilken skapandet fick ske. Förmågan till konstnärlig gestaltning ansågs inte vara den 

viktigaste förmågan hos kocken. Egenskaperna som värderades högst var att vara stresstålig, 

duktig på att koordinera och planera (Jönsson, 2012).  

 

Ferran Adriá 

Den katalanske, självlärde och nyskapande kocken Ferran Adriá var utan tvekan den mest 

influensrika och seriösa kocken från sent 1990-tal fram till tidigt 2000-tal. Även i nutid är han 

en av de mest kontroversiella kockarna i branschen. Det kreativa och konceptuella genombrott 

han har gjort över två årtionden inom gastronomin har lett till nyskapande både i restaurang- 

och hemmakök (Andrews, 2010). Adriá undersökte inte bara enskilda kännetecken av den 

kulinariska traditionen utan ifrågasatte varje uppfattning inom gastronomin. Adriá belyste 

många saker som andra inte insåg innan hans innovation pekade ut dem, exempelvis använde 

han gräddsifoner till annat än vispad grädde (Myhrvold, 2011). På hans restaurang skapades 
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mat som provocerade fram en reaktion och tvingade gästerna att omvärdera sina 

måltidsförväntningar. Det räckte inte med att maten skulle vara välsmakande, den skulle 

också locka fram tankar och känslor hos gästen (Andrews, 2010). Adriás matlagning innehöll 

dock samma typ av renhet i smakerna som enklare matlagning innehåller, vilket innebar att 

framhäva råvarans naturliga smak (Andrews, 2010). 

 

Innan Adriás framgång fokuserade kockar på att använda sin kreativitet till att förbättra och 

utveckla redan existerande rätter. Dessa kreationer blev till ett fåtal signaturrätter som 

markerade kockens karriär och serverades många år framöver (Myhrvold, 2011). Adriás syn 

på kreativitet, vilken genomsyrar hans matlagning, är att inte kopiera vad som tidigare gjorts 

(Lubow, 2003). För att producera maträtter som inte ansågs vara möjliga att skapa tog Adriá 

hjälp av olika typer av redskap och teknologi i sin matlagning (Myhrvold, 2011).  

 

Kreativitet som begrepp 

Kreativitet brukar, enligt Englund (2010) definieras som något nytt och originellt. Kreativitet 

ger associationer och idéer. Att våga tro på att allt är möjligt gynnar ett ständigt idéflöde där 

fantasin är en viktig del. Genom att hela tiden bearbeta de intryck som dagligen påverkar vår 

tillvaro skapas nya idéer och tankar som gynnar kreativiteten (Englund, 2010). En kreativ 

person kan ha en världsbild som skiljer sig från andra människor. Lyckas denna person 

formulera och kommunicera sitt speciella synsätt är personen kreativ, menar de Bono (2008). 

Ferran Adriá uttrycker svårigheten med kreativitet i det nutida köket: ”For a chef to make 

something new in 2008, after centuries of cuisine, that is incredible.” (Andrews, 2010, s. 17).    

 
 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka faktorer som påverkar en kocks kreativa arbete. 

 

 

Metod och material 
Uppsatsen har baserats på noga utvalda vetenskapliga artiklar. Artiklarna har analyserats och 

bearbetas för att skapa en djupare förståelse om ämnet. Uppsatsen är en litteraturstudie där 

tonvikten har lagts på att diskutera olika faktorer som påverkar en kocks kreativa arbete. 

Studiens författare valde att främst fokusera på artiklar där en kvalitativ metod använts. 
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Kvalitativa metoder ger en djupare förståelse av ämnet genom att tolka företeelser och 

mönster som förekommer (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Vetenskaplig insamling 

Studiens författare har i samförstånd bestämt vilka artiklar uppsatsens resultat ska grundas på. 

Artiklarna som valdes ut hittades i följande databaser; FSTA, Summon, Google Scholar och 

Scopus. Sökningen grundades på sökord som creative, food, culinary arts, chef, cooking, 

aesthetics och kombinationer av dessa. Sökningen och det vidare arbetet har underlättats med 

hjälp av de sökmatriser som användes under letandet av relevanta artiklar. För att enklare hitta 

bra och adekvata artiklar sattes vissa kriterier upp. 

 

 Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 
• Artiklarna ska vara relevanta för studiens syfte. 

• Minst fyra av fem artiklar ska vara peer-reviewed och en tillåts vara reviewed. 

• Språket i artiklarna begränsas till engelska. 

• Artiklarna ska finnas tillgängliga i fulltext. 

 

 Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen  
• Artiklar äldre än tio år. 

• Artiklar som inte är gratis. 

• Artiklar vars källor inte känns pålitliga och är spårbara. 

 
Urval och dataanalys 

Artiklarnas första urval grundades på titel och härkomst samt antalet använda referenser. 

Vidare lästes abstract för att avgöra huruvida artikeln ansågs vara relevant för syftet. Artiklar 

som passade in på författarnas kriterier och såg ut att ha ett intressant innehåll lästes igenom. 

Visade sig texten vara intressant för vidare analys av resultat sparades den. Artiklar som inte 

passade författarnas kriterier sorterades bort.  

 

Då författarna av studien hittat fem intressanta och relevanta artiklar, lästes dessa igenom 

ytterligare en gång av samtliga. För att lättare kunna bearbeta och underlätta användandet av 
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artiklarnas väsentliga information skrevs artikelmatriser. Matriserna användes sedan som 

grund i resultat och diskussion. 

 

 

Resultat 
Den kreativa kocken 

Kockens förmåga att kunna bryta mönster och banor anses mycket viktiga för att det kreativa 

arbetet inom matlagning ska kunna fortsätta utvecklas och förnyas. För att uppnå 

vidareutveckling måste kocken först kunna identifiera dessa mönster och sedan hitta kreativa 

sätt att bryta eller förändra dessa (Stierand & Lynch, 2008). En del kockar börjar sin karriär 

genom att imitera andra mer erfarna kockar, innan de själva kan börja utveckla den egna 

kreativiteten (Horng & Hu, 2008). Samma författare menar att mångsidighet, kreativitet, 

originalitet och finess är alla viktiga delar i den kreativa processen. Processen kan enligt 

Horng och Hu (2008) delas in i fyra faser, vilka går från förberedelse av nya idéer till 

verifiering av det kreativa arbetet. Först förbereds en idé och sedan sker en analys av kockens 

erfarenhet för att bestämma utgångspunkten. Därefter sker ett idéurval där idéer slås samman, 

omvandlas eller kasseras. Idéerna utvecklas ytterligare genom tolkning, kompromisser och 

diskussioner, för att till sist prövas och utvärderas. De kreativa kockarna har generellt försökt 

att uppnå en balans i sin kreativitet mellan det traditionella och det moderna tankesättet, 

ihopsatt med kockens radikalt nya idéer (Horng & Hu, 2008). Peng, Lin och Baum (2012) 

beskriver att kockens kreativitet har den traditionella matlagningen som grund. Genom att 

addera kreativa moment till matlagningen kan kocken utöka och fly från kulinariska 

traditioner och därmed tillfredsställa en större kundkrets. 

 

Inre faktorer 

Enligt Horng och Lee (2006) har det visat sig att kreativa kockar har en mängd speciella 

personlighetsdrag. Kreativa kockar tenderar att vara mycket fantasifulla, passionerade, 

självsäkra, risktagande och beredda att arbeta hårdare. De har vanligtvis ett brett intresse av 

konst, kultur och vetenskap som gör att de har en god förmåga att skapa nya former av 

matlagning, menar Horng och Lee (2006). Nyfikenhet kan kompensera den erfarenhet många 

oerfarna kockar inte har hunnit bygga upp. De gillar att lära sig och skaffa ny kunskap samt 

undersöka och utveckla nya metoder. Kreativa kockars attityd återspeglas sedan i den kreativa 

processen (Horng & Lee, 2006).  
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Egenskaper som kocken besitter kan förklaras genom kockens egen matfilosofi. Med detta 

menar Stierand och Lynch (2008) den miljö kocken befinner sig i och på det sätt kocken 

förklarar sin egen matlagning. Enligt Peng m.fl. (2012) anses kunskap om matkombinationer 

och tekniker vara viktiga för att tillfredsställa marknadskrav. Utan professionell kunskap och 

färdigheter är det svårt att laga mat på en högre nivå (Peng m.fl., 2012). 

 

Yttre faktorer 
Många yttre faktorer påverkar en kocks kreativa arbete (Horng & Lee, 2009). Genom 

djupgående kvalitativa intervjuer har författarna hittat fyra viktiga förhållanden som både kan 

gynna men även missgynna kreativitet; familjens roll, studiemiljö, företagsmiljö och kulturell 

miljö.  

 

Horng och Lee (2009) diskuterar familjens roll i det kreativa arbetet. Där konstateras att en 

kock från en familj där mat alltid har haft en central social roll, lättare uppnår ett kreativt 

tankesätt. Familjen kan också ha negativ påverkan. I starka familjetraditioner kan kocken ha 

det svårt att uttrycka sin kreativa sida, eftersom kreativiteten då har inneburit att bryta mot 

traditioner (Horng & Lee, 2009).  

 

Horng och Lee (2009) beskriver den studiemiljö som präglar tillvaron. Där fastslås vikten i att 

omge sig av miljöer där misslyckanden är accepterade. Horng och Lee (2009) menar att 

utvecklingen av nya idéer och mönster gynnas i en miljö där misslyckanden är accepterade. 

 

Vidare pratar författarna om mentorers roll i främjandet av kreativitet. Där anser Horng och 

Lee (2009) att mentorer har en betydande roll gällande lärlingars förmåga att våga testa nytt 

och experimentera med redan existerande mönster. Deras stöd och kunskap ligger oftast till 

grund och kan agera som en katalysator till nya idéer (Horng & Lee, 2009). Utbildning och 

träning ökar antalet kvalificerade kreativa kockar (Peng m.fl., 2012). 

 

Företagets miljö, den arbetsmiljö kocken befinner sig i, är en annan aspekt som påverkar 

kreativitet (Horng & Lee, 2009). Författarna konstaterade att en hård omgivning, tillsammans 

med ett mycket varierat arbetssätt gynnade kreativitet. Nya synsätt uppdagades och ledde till 

att idéer utvecklades och att en dialog kunde föras. Tillgängligheten av hårdvara såsom olika 

typer av utrustning och material var också viktigt för ett kreativt arbete (Horng & Lee, 2009). 
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Nya typer av teknik i köksmiljö har lagt grunden till att många kockar har hittat kreativa sätt 

att jobba med sin matlagning (Stierand & Lynch, 2008). 

 

Kulturella aspekter diskuterades av Horng och Lee (2009). Tonvikten lades på den kulturella 

integrationen som en viktig beståndsdel i ett kreativt förhållningssätt, en mix av olika kulturer 

vidgar synsätt och skapar nya idéer. Olika bakgrunder, kulturer och matmångfald har lett till 

mer kreativitet (Peng m.fl., 2012).  

 

Marknaden där kocken jobbar är en scen där kreativitet kan presenteras och marknadsföras 

(Peng m.fl., 2012). För att kunna tillfredsställa gäster krävs att kocken vet vad marknaden 

efterfrågar. Vidare beskrivs hur detta påverkar en kocks sätt att tänka kreativt. Kocken måste 

då ta hänsyn till den marknad som dominerar eftersom kreativitet inom mat har kort 

utgångsdatum. Med kort utgångsdatum menar Peng m.fl. (2012) att mat inte kan upplevas 

som annan konst, eftersom smak och doft har stor påverkan som endast kan upplevas för 

stunden. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussionen kommer att delas in i två underrubriker, där den första delen kommer att 

beröra traditionella och moderna synsätt på kreativitet. Den andra delen kommer att beröra de 

olika förutsättningar som kockar arbetar kreativt utifrån. I metoddiskussionen kommer valet 

av material och metod att diskuteras. De delar som kommer beröras är hur den valda metoden 

har använts och fungerat samt hur genomförandet av studien har fungerat generellt. 

 

Resultatdiskussion 

Tradition och innovation 

Traditionell matlagning är enligt Peng m.fl. (2012) grunden till kockars kreativitet. Samma 

författare menar också att kocken ibland måste bortse från sedvanlig matlagning genom att 

lägga till kreativa lösningar för att tillfredsställa gäster på en ny marknad. Från slutet av 1800-

talet byggde den franska gastronomin på Escoffiers traditionella sätt att driva restaurang 

(Myhrvold, 2011). Escoffier strävade efter att driva restaurangen som en fabrik enligt 

Myhrvold (2011), vilket naturligtvis innebar att det kreativa arbetet blev lidande. Till skillnad 

från Escoffiers traditionella och enformiga sätt att arbeta, menar Horng och Lee (2009) att ett 
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varierat arbetssätt gynnar kreativiteten. Myhrvold (2011) påstår att Fernand Point främjade 

kreativitet genom att bortse från traditionell matlagning. Horng och Hu (2008) beskriver 

däremot att kreativitet hos kockar kräver en god balans mellan traditionella och moderna 

synsätt.  

 

Point agerade mentor och utbildade lärlingar som i sin tur kunde föra hans vision om mat 

vidare (Myhrvold, 2011). Ferran Adriá sågs som en förebild hos många kockar under den tid 

han var verksam. I likhet med Point hade Adriá en filosofi som innebar att bortse från 

traditioner genom att inte kopiera vad som tidigare gjorts (Lubow, 2003). Vikten av mentorers 

och förebilders roll i främjandet av kreativitet, vilket diskuteras av Horng och Lee (2009), kan 

ses som en direkt avspegling på hur Point och Adriá jobbade med att förmedla sina visioner 

om mat. Eftersom Point och Adriá kunde formulera och kommunicera sina synsätt anses de 

vara kreativa enligt de Bono (2008) och Stierand och Lynch (2008). 

 

Som tidigare nämnts hade Adriá en matfilosofi, vilken innebar att kreativitet var att inte 

kopiera vad som tidigare gjorts, utan istället skapa utifrån helt nya förutsättningar (Lubow, 

2003). Genom ny teknik har många kockar hittat nya sätt att utveckla sin matlagning (Stierand 

& Lynch, 2008). Detta skiljer sig från vad Horng och Hu (2008) diskuterar, då de menar att 

ett bra sätt att jobba med kreativitet är att imitera andra kockars idéer och sedan utveckla 

dessa. Ett argument som också Peng m.fl. (2012) stödjer när de menar att kunskap om mat 

och teknik är nödvändiga, för ett kreativt arbetssätt och matlagning på högre nivå. Ferran 

Adriás kreativa matlagning anses innehålla samma typ av renhet i smakerna som enklare 

matlagning gör (Andrews, 2010). Det borde enligt studiens författare innebära att Adriá som 

självlärd kock, införskaffat kunskap om annan matlagning och tidigare verk. Troligtvis har det 

skett genom att Adriá sett hur andra gjort, för att sedan kunna utveckla sina egna kreativa 

rätter, i enlighet med vad Horng och Hu (2008) påstår vara ett bra sätt att arbeta kreativt på. 

 

Kreativa förutsättningar 

Kockar som lyckades behålla sina positioner under franska revolutionen var de som trots 

sämre arbetsförhållanden med ett tufft, varierande arbetsklimat ändå lyckades laga mat 

(McGee, 2004). Ett hårt, varierat arbetssätt är en förutsättning för kockar att utveckla sin 

kreativitet anser Horng och Lee (2009). Kockarna som avskedades öppnade de första finare 

restaurangerna (McGee, 2004). Även dessa kockar fick ett sämre arbetsklimat som därmed 
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gynnade kreativiteten, enligt Parkhurst Ferguson (1998). Redan kring år 1800, krävdes alltså 

kreativitet hos kockarna för att överleva på arbetsmarknaden.  

 

Majoriteten av det kreativa arbetet skedde under denna tidsperiod inom restaurangbranschen 

(Parkhurst Ferguson, 1998). Kockens kreativitet omplacerades från en privat till en publik 

marknad (Parkhurst Ferguson, 1998). I och med denna omplacering av kockens kreativitet 

blev det viktigt för kocken att ta hänsyn till marknaden för att kunna tillfredsställa gästerna 

(Peng m.fl., 2012). Uppsatsens författare anser att kreativitet var viktigt för att inte bli 

utkonkurrerad på den nya marknaden, i enlighet med vad McGee (2004) påstår om den tävlan 

som uppstod under denna tidsperiod. Peng m.fl. (2012) diskuterar ytterligare en dimension av 

marknaden som påverkar en kocks kreativa arbete. De menar att eftersom marknaden är i 

konstant utveckling krävs att kockens kreativa arbete följer samma utvecklingskurva för att 

inte bli utkonkurrerad. Horng och Lee (2009) i samråd med Peng m.fl. (2012) anser att 

kulturell integration är en viktig beståndsdel i en kocks kreativa arbete. Detta stöds av 

Myhrvold (2011) som beskriver hur Fernand Point och hans lärlingar influerades av flera 

olika matkulturer i deras kreativa arbete. Eftersom Escoffier var en traditionell fransk kock 

som inte använde sig av andra matkulturer, hämmades av den anledningen hans kreativitet. 

 

Det finns olika typer av förutsättningar som påverkar en kocks kreativa arbete. Att ha finess, 

vara mångsidig, kreativ och originell anser Horng och Hu (2008) vara viktiga delar i ett 

kreativt arbete. Förutsättningarna kan delas in i inre och yttre faktorer. De inre faktorerna 

innefattar en kocks personlighetsdrag och intressen (Horng & Lee, 2006). Yttre faktorer 

såsom familjens roll och kulturell miljö samt studiemiljö och arbetsplatser är enligt Horng och 

Lee (2009) andra förutsättningar som påverkar. Inre och yttre faktor flätas ofta samman och 

flyter in i varandra, där alla fyller viktiga funktioner på sitt eget sätt. De faktorer som påverkar 

kockens kreativa arbete tenderar att vara individuella. Författarna av studien hävdar därför att 

det är svårt att generalisera vilka faktorer som kan påverka den enskilde kockens kreativa 

arbete. Vidare konstateras att de faktorer som diskuteras bör användas som riktlinjer snarare 

än som facit.  

 

Metod- och materialdiskussion 

I början av studien behandlades ämnet huruvida en kocks artistiska bearbetning av mat kunde 

anses vara på samma nivå som andra typer av konst, exempelvis musik, målningar och 
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skulpturer. Syftet ändrades då denna frågeställning ansågs öka i omfång samt bristen på 

relevanta artiklar. De flesta artiklar som hittades, diskuterade kreativitet inom 

restaurangbranschen snarare än kockar som konstnärer. Efter att ha läst dessa artiklar 

ändrades syftet till att undersöka faktorer som påverkar det kreativa arbetet kocken utför i 

branschen. Sökorden ändrades från att ha riktats mot konst i gastronomin till att riktas mot 

kreativitet och gastronomi. 

 

Bakgrunden bygger mestadels på historik om hur gastronomin vuxit fram. Forskning om hur 

kockar specifikt jobbade kreativt ur historisk synvinkel har uppsatsförfattarna haft svårt att 

hitta. Det hade varit intressant att kunna jämföra fakta kring det kreativa arbetet rakt av. 

Uppsatsförfattarna valde istället att använda den gastronomiska historiken genom att tolka 

kreativiteten som pågick, trots att den då inte fanns som uttryck. Författarna av uppsatsen 

anser därför att historiken är viktig, för att få en bra diskussion kring hur kockar arbetat 

tidigare och vilka faktorer som påverkat kreativitet fram till idag.  

 

Samtliga artiklar som använts byggde på kvalitativa metoder i form av djupgående intervjuer 

där olika kreativa mönster och företeelser identifierades. Detta ansågs gynna studiens syfte då 

en kvalitativ metod har ett större validitetsvärde än kvantitativa metoder med syftet i åtanke 

(Patel & Davidsson, 2011). I artiklarna skrivna av Horng och Lee (2006 & 2009) behandlades 

de olika yttre samt inre faktorer som hade påverkan på kreativitet. Medan Peng m.fl.(2012), 

Stierand och Lynch (2008) samt Horng och Hu (2008) behandlade kreativitet på en mer 

generell nivå. De två förstnämnda lades som grund för resultatet och kompletterades med de 

tre resterande artiklarna där mer generell fakta om kreativitet undersöktes. Två av artiklarna 

har samma författare och Horng förekommer även i en tredje. De ansågs dock innehålla så bra 

fakta att de behölls. 

 

Fem artiklar hittades genom sökning i flera olika databaser, bland annat FSTA och Scopus, 

varav fyra stycken var granskade och godkända och där den femte var en granskad 

litteraturstudie. Då den sistnämnda artikeln innehöll fakta som breddade ämnet, ansågs 

artikeln hålla den standard uppsatsförfattarna ville uppnå med studien. Vidare lästes artiklarna 

igenom för att hitta den fakta som stödde syftet. Dessa fakta skrevs sedan ihop för att bilda 

studiens resultatdel (Patel & Davidsson, 2011). 
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Slutsats 

Efter genomförd litteraturstudie kan slutsatsen dras att många olika faktorer påverkar en 

kocks kreativa arbete. Tradition är en viktig grund i det kreativa arbetet men behöver 

balanseras upp av moderna synsätt för att följa marknadens utveckling. Miljön kocken 

befinner sig är en grundpelare för det kreativa arbetet och kan delas in i studie- samt 

arbetsmiljö. Mentorer, i form av ledande frontfigurer i branschen besitter stor kunskap och 

kan genom kommunikation bidra till utveckling av kreativitet. Författarna av studien hävdar 

dock att det krävs vidare forskning i ämnet, för att få en djupare förståelse kring faktorerna 

som påverkar hur kockar jobbar kreativt. 
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Sökmatris     Bilaga 1 

 

Datum Databas Sökord Referenser 

 

Kombi-
nation 

Antal 
referenser i 
kombination 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

2013-01-24 FSTA 1. 
gastronomy 

90 1+2 7 2 1 0 

2013-01-24 FSTA 2.   
art 

1567 2+3 1 0 0 0 

2013-01-24 FSTA 

 

3.  
plating 

2190 3+1 0 0 0 0 

2013-01-24 FSTA 

 

4.  
haute 
cuisine 

11 0 0 1 0 0 

2013-01-24 FSTA 

 

5.  
novelle 
cuisine 

5 0 0 1 0 0 

2013-01-24 FSTA 

 

6.  
creativity 

54 6+2 2 2 1 1 

2013-01-29 Summon 1.  
“artistic 
food” 

19  0 1 0 0 

2013-01-29 Summon 2.  
“creative 
food” 

407  0 0 0 0 

2013-01-29 Summon 3.  
chef 

245317 2 + 3 138 4 0 0 

2013-01-29 Summon  
(avgr. 
vetensk. 
artikl.) 

4. 
 “creative 
chef” 

21   2 1 1 

2013-01-29 Summon  
(avgr. 
vetensk. 
artikl.) 

5.  
cooking 

103022  0 0 0 0 

2013-01-29 Summon  
(avgr. 
vetensk. 
artikl.) 

6. creative 482470 6 + 5 
“creative 
cooking” 

28 3 0 0 
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2013-01-31 Leisure 
T 

1. 
creative 

1119 1+2 54 0 0 0 

2013-01-31 Leisure 
T 

2. 
food 

50150   0 0 0 

2013-01-31 Leisure 
T 

3. 
cooking 

1037 1+3 0 0 0 0 

2013-01-31 Diva 

 

1.  
creative 

516 

 

1 + 2 1 

 

1 0 0 

2013-01-31 Diva 

 

2. 
food  

1622 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 0 

2013-01-31 Diva 

 

3. cooking 82 

 

1 + 3 

 

0 

 

0 0 0 

2013-01-31 Diva 4. aesthetics 307 2 + 4 0 0 0 0 

2013-01-31 Google 
Scholar 

5. 
”creative 
food” 

480  0 0 0 0 

2013-01-31 Google 
Scholar 

6.  
“creative 
chefs” 

204 6 + 2 190 0 0 0 

 

2013-01-31 Google 
Scholar 

7. 
chef 

1,1 
miljoner 

  0 0 0 

2013-01-31 Google 
Scholar 

8.  
culinary 

152000 8 + 7 22200 0 0 0 

2013-01-31 Google 
Scholar 

9. 
”culinary 
chef” 

101   2 1 1 

2013-01-31 Scopus 1.  
creative 

40705 1 + 2 21 3  1 1 

2013-01-31 Scopus 2. 
 chefs 

1846   0 0 0 

 

2013-01-31 

 

Scopus 3. 
”culinary 
creativity” 

7   1 1 1 
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Artikelmatriser     Bilaga 2 

Stierand, Marc & Lynch, P.A. (2008). The art of creating culinary innovations. Tourism and 

Hospitailty Research, 8, 337-350. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Att undersöka 

problematiken som 

har uppstått när 

matlagning ska 

accepteras som en 

konstform samt få 

en insikt varför 

detta har blivit ett 

hinder i 

utvecklingen.   

 

En litteraturstudie 

där fokus har 

hamnat på att 

identifiera 

problemområden 

inom kreativt 

tänkande genom 

kvalitativa 

intervjuer.  

Problematiken grundade 

sig mestadels i en 

okunskap om hur 

professionella kockar 

idag tänker och jobbar 

kreativt med sin 

matlagning. Samt om hur 

gamla traditioner lever 

kvar i mat och på så sätt 

hindrar utvecklingen 

genom att sätta en 

standard som inte tillåter 

nytänkande inom mat.   

 

 

Diskussion: Huruvida 

en bättre 

kommunikation kan 

hjälpa professionella 

matlagare att 

vidareutveckla mat 

som konstform. 

Konklusion: Att 

genom en bättre 

kommunikation 

skapa en förståelse 

för hur det kreativa 

arbetet fungerar för 

en kock. Dessutom en 

nödvändighet att 

skapa en mer 

mångsidig förståelse 

av ämnet genom 

ytterligare forskning  
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Horng, Jeou-Shyan & Hu, Meng-Lei (2008) The Mystery in the Kitchen: Culinary Creativity. 

Creativity Research Journal, 20, 221-230. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Att undersöka på 

vilka sätt kulinarisk 

kreativitet passar 

en modifierad 

version av Wallas 

klassiska 1926-

modell av den 

kreativa processen. 

 

Forskarna använde 

en kvalitativ 

forskningsmetod. 

Sjutton prisbelönta 

kulinariska 

konstnärer från hela 

världen 

intervjuades. 

Innehållsanalys av 

internationella 

kulinariska 

tävlingsregister, 

information från 

internet och 

information om 

kulinariska skolor. 

 

 

Den kreativa processen 

kan delas in i fyra faser, 

liknande de i Wallas 

klassiska 1926-modell.  

Faserna går från 

förberedelse av nya idéer 

till verifiering av det 

kreativa arbetet.  

Både fantasi och tidigare 

kunskap är nödvändig, 

kombinationen blir 

problematisk.  

Mångsidighet, kreativitet, 

originalitet och finess är 

viktiga delar i den 

kreativa processen. 

Genom imitation kan 

kunskap samlas in och 

användas som 

problemlösare. 

 

 

Diskussion: 

Författarna diskuterar 

förhållandet mellan 

fyra faser och hur 

kockarna arbetar 

kreativt enligt denna 

modell. 

Konklusion: 

Kockarna försöker 

uppnå balans mellan 

traditionellt, modernt 

och egna nya, 

radikala idéer. 
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Peng, Lin-Kang; Lin Ming-Chu & Baum, Tom (2012). The constructing model of culinary 

creativity: an approach of mixed methods. Quality and Quantity,1-21. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Studien utforskar 

ursprunget till 

kulinarisk 

kreativitet och 

inlärningsförmåga 

i kulinariska 

utbildningar 

genom industrins 

perspektiv och 

akademiska kockar 

i kinesisk kultur i 

Taiwan. 

Studien 

genomfördes med 

blandade metoder i 

tre steg.  

Intervjuer för att 

samla data kring 

kulinarisk 

kreativitetsutveckli

ng för att kunna 

utveckla nästa steg. 

Analytic Hierarchy 

Process (AHP), för 

att utvärdera och 

prioritera 

kulinariska 

kreativiteters 

komponenter. 

En modifierad 

Delphimetod för att 

nå enighet kring 

definitionen 

kulinarisk 

kreativitet. 

Resultaten visar att 

konstruerade modeller av 

kulinarisk kreativitet 

bygger på kreativitet i 

allmänhet genom 

särskilda principer och 

påverkas av utbildning.  

AHP Resultatet visar 

kockarnas sätt att 

utvärdera och prioritera 

kulinarisk kreativitets 

komponenter.  

Den modifierade Delphi 

metoden visar att 

kulinarisk kreativitet, 

med vissa villkor, kan 

passa in i kreativitet i 

allmänhet.  

Genom inlärnings-

förmåga kan kulinarisk 

kreativitet läras in och 

utbildning kan förbättra 

och främja kvalitet och 

kvantitet inom kulinarisk 

kreativitet.  

Diskussion: 

Författarna diskuterar 

kring utbildningens 

betydelse för 

kreativitetsutveckling 

Konklusion: 

Det kulinarisk 

utbildning bör 

baseras på, är starka 

grundläggande 

färdigheter från 

industrin och riklig 

grundläggande 

akademisk kunskap, 

för att kunna 

inspirera kulinarisk 

kreativitet.  
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Horng, Jeou-Shyang & Lee, Yi-Chun (2006). What does it take to be a creative culinary 

artist? Journal of Culinary Science & Technology, 5, 5-22.  

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Denna studie 

diskuterar de olika 

egenskaper en 

kock besitter för att 

kunna jobba 

kreativt och med 

koncept inom 

matlagning.  

 

Kvalitativa 

intervjuer med 

erkända 

internationella 

kockar från alla 

delar av världen.  

Kvalitativa 

intervjuer byggde 

på frågor med hög 

validitet för att 

förstå och hitta 

mönster och 

företeelser i 

kockars sätt att 

tänka och vara 

kreativa.  

Dessa mönster 

sammanställdes 

sedan för att hitta 

gemensamma 

egenskaper för 

kockar med hög 

kreativitet. 

 

De mönster som hittades 

kunde reduceras till en 

rad olika egenskaper 

nödvändiga för kockar att 

tänka kreativt. Bland 

dessa fanns egenskaper 

såsom nyfikenhet, 

passion, en vilja att resa 

och utforska världen, hög 

ambition att lyckas och 

ett stort intresse för 

konst.  

Vidare påvisades att 

kockens sätt att tänka 

kreativt och artistiskt var 

en direkt avspegling på 

kockens personlighet och 

erfarenhet.  

Diskussion: 

Författaren 

diskuterade kockens 

sätt att tänka kreativt 

kontra andra 

konstnärer sätt. Samt 

vilka egenskaper 

dessa hade 

gemensamt.  

Konklusion: 

Slutsatsen drogs att 

oavsett bransch 

påvisades att dessa 

egenskaper var 

gemensamma 

tillvägagångssätt för 

människors kreativa 

process. Vidare drogs 

slutsaten att den 

egenskap viktigast för 

den kreativa 

processen var ett högt 

självförtroende där 

rädslan för 

misslyckanden var 

obefintlig.  
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Horng, Jeou-Shyang & Lee, Yi-Chun (2009). What enviromental factors influence creative 

culinary studies? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21, 100-

117. 

 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Denna studies syfte 

är att identifiera 

och diskutera de 

olika 

miljöbaserade 

faktorer som 

påverkar hur den 

kreativa processen 

fortlöper hos 

professionella 

kockar.  

 

Kvalitativa 

djupgående 

intervjuer med 

erkända 

prisvinnande 

kockar.  

Totalt tio frågor 

ställdes vilka 

svaren sedan 

analyserades för att 

hitta mönster och 

företeelser var 

genomgående hos 

de personer som 

intervjuades.  

Resultatet av denna 

studie visade på att 

genom identifiera olika 

levandsmönster kockar 

befann sig i kunde fyra 

olika miljöfaktorer hittas. 

Dessa fyra faktorer 

visade sig ha direkt 

påverkan på den kreativa 

processen. 

Diskussion: 

Författarna 

diskuterade huruvida 

dessa fyra 

miljöbaserade 

faktorer hade negativ 

och/eller positiv 

effekt på den kreativa 

processen. 

Konklusion: 

Författarnas slutsats 

blev den att dessa 

fyra olika faktorerna i 

samspel med den 

sociala tillvaro 

personen befann sig i 

kunde påverka både 

negativt och positivt. 

Ytterligare slutsats 

drogs att ju friare 

tillvaro personen 

befann sig i desto 

större utrymme fick 

den kreativa 

processen.  

 


