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Sammanfattning 
På framgångsrika Guide Michelin-restauranger skapas unika måltidsupplevelser. 

Restaurangbranschen är en komplex och tävlingsinriktad bransch. Arbetet behandlar 

kökschefens personlighet, förmåga att leda och organiserar. Dessutom beskrivs kökschefens 

metoder för produktutveckling, nätverksbyggande och samarbetar med omgivningen. Syftet 

var att identifiera, undersöka och analysera vilka funktioner, förmågor och faktorer som 

inverkar på framgång hos kökschefen på en Guide Michelin-restaurang. Metoderna var work 

along, intervju och dokument- och filmanalys samt triangulering. I resultatet framkom att de 

viktigaste funktionerna och förmågorna hos kökschefen var att kunna genomföra sina idéer, 

vara kreativ ledare och ha tävlingsinstinkt. Kökschefen skall dessutom ha etablerad 

yrkeserfarenhet från Guide Michelin restauranger, en trogen och kunnig personal samt en unik 

produkt. Kökschefen behöver ett stort nätverk. Restaurangbranschen, media och guider måste 

bedöma kökschefen som excellent. I slutsatsen identifierades tre områden av 

framgångsfaktorer: 1) Chefen, personalen och arbetsplatsen, 2) Produkten och 

produktutveckling, 3) Nätverk. Alla faktorer hör ihop med funktioner och förmågor i en 

komplex samverkan.  

 

Abstract 
Successful Guide Michelin restaurants creates unique culinary experiences. The restaurant 

industry is a complex and competitive industry. This work describes the chef's personality, 

ability to lead and organize. It also describes the chef´s methods for product development, 

networking and collaborating with the environment. The aim was to identify, investigate and 

analyze the functions, abilities and factors affecting the success of a Chef at a Michelin 

restaurant. The methods were work along, interview, documentary- and film analysis and 

triangulation. The result showed that the key functions and abilities of the chef´s was the 

capacity to implement ideas, to be creative leader and have competitive instinct. The chef 

must also have established working experience in Michelin restaurants, a loyal and 

knowledgeable staff and a unique product. The chef needs also a large network. The 

restaurant industry, the media and restaurant-guides must judge the chef as excellent. In the 

conclusion I identified three areas of success factors: 1) The manager, the staff and the 

workplace, 2) product and the product development, 3) Networks. All the factors are related 

to the functions and the abilities in a complex interaction.  
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Förord  
Uppsatsens idé har vuxit fram under flera år av funderingar kring professionell kreativ 

matlagning, ledarskap och hur kökschefer med stjärnor i Guide Michelin arbetar med 

produktutveckling. I detta arbete vill jag rikta ett tack till, alltid lika kloka Marianne Pipping 

Ekström som varit min handledare. Det var kul och inspirerande att få samtala vid 

”köksbordet”. Marie-Louise Danielsson-Tham tack för dina skarpa och inspirerande 

kommentarer. Tack alla kollegor och studenter som deltagit i diverse utvecklande 

diskussioner om kreativitet, management och måltidsupplevelser. Ett extra tack till 

restaurangen och deras kökschef, köksmästare samt personal för att ni har gjorde detta arbete 

möjligt.    
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Introduktion  

Framgång, kreativitet och vinnarskallar har fascinerat forskare under en längre tid. Denna 

studie fokuserar på Guide Michelin-kökschefen som framgångsrik inom restaurangbranschen. 

Om man googlar på Guide Michelin får man cirka 40 miljoner träffar. I vår samtid beskrivs 

kreativa kökschefer som stora ledare med komplexa personligheter. Time Magazine rankar 

kökschefer som till exempel René Redzepi bland några av världens mest betydelsefulla 

personer. Guide Michelin-kökschefer framställs inom forskningen och media som utåtriktade 

entreprenörer som kombinerar strategiskt ledarskap med kreativ matlagning. Deras 

personligheter beskrivs ofta som mångskiftande med en kombination av nyfikenhet, fantasi, 

självförtroende och kontrollbehov. Hur kökscheferna leder sin personal och skapar 

exceptionella måltidsuppleveser påverkar restaurangbranschens utveckling. Denna komplexa 

bild av kökscheferna som ledare och samtidigt kreativa produktutvecklare är fascinerande, 

varför det är intressant att studera hur de arbetar.  

 

Min förförståelse grundar sig på en kombinerad erfarenhet som kökschef och 

universitetsadjunkt inom måltidskunskap och värdskap. I och med min erfarenhet som 

kökschef fick jag möjlighet att delta i köksarbetet som praktikant på en nordisk Guide 

Michelin-restaurang. Ämnet måltidskunskap och värdskap sorterar sin forskning i olika 

grupper. En grupp är ”måltiden i samhällsrummet”, en annan är ”måltiden som upplevelse och 

estetisk gestaltning” (Örebro universitet, 2015b). Denna uppsats kombinerar forskningsfrågor 

och metoder från dessa två forskningsområden. 
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Bakgrund  

Här redogörs för viktiga begrepp och tidigare forskning som är av betydelse för arbetets 

problemområde. Struktur och innehåll i bakgrunden sorterar arbetets placering inom ämnet 

måltidskunskap och värdskap.  

 

Måltidskunskap och värdskap  

Forskningen inom måltidskunskap hämtar inspiration från praktisk kunskap inom restaurang- 

och hotellbranschen (Jonsson, 2013; Gustafsson, Öström & Anette, 2009). 

Restaurangentreprenören Carl Jan Granqvists kreativa idé, att akademiskt utveckla den 

svenska restaurangbranschen, var avgörande för uppbyggnaden av utbildningen vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan (Magnusson Sporre, Jonsson & Pipping 

Ekström, 2013). Guide Michelin var en inspirationskälla vid arbetet med att bygga upp ämnet 

måltidskunskap (Magnusson Sporre et al., 2013). Ämnets tematiska idé bygger på, menar 

Gustafsson (2004), ett restaurangbesöks fem olika aspekter: rummet, mötet, produkten, 

styrsystemet och stämningen. De fem aspekterna ses som ett ramverk för måltiden, modellen 

heter på engelska Famm, Five Aspect Meal Model (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006). Famm benämns även som modell eller verktyg för utveckling och planering 

av måltidsservice för restauranger (ibid.). Måltidskunskapens koppling till gastronomi och 

restaurangbranschen menar Jonsson (2013) grundar sig i samarbetet med Sveriges ledande 

kockprofiler. Utbildningen vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan beskrivs av 

Kälvemark (2011) som pionjär i Europa gällande att kombinera gastronomi och måltid på 

akademisk nivå. Utbildningen är en av de första med forskningsinriktning mot upplevelsen av 

måltiden som helhet (ibid.). Grundutbildningen är mångvetenskaplig, bland annat studeras 

management, måltidskultur i samhället, sensorik, måltidsupplevelser, produktutveckling, 

kreativ matlagning och molekylär gastronomi (Örebro universitet, 2015a). 

 

Mat- och måltidsupplevelser  

Inom restaurangbranschen skapas berättelser rund måltiden för att gästerna bättre skall 

uppskatta upplevelsen (Pine & Gilmore, 1999). Måltiders värde måste kommuniceras, 

berättelsen kring råvaror och tillagning bidrar med hur mat upplevs (Fjellström, 2007). En stor 

del i upplevelsen ligger i personalens förmåga att beskriva de sensoriska egenskaperna i 

måltidsupplevelsen (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). När 

beskrivningen stämmer med gästens egen upplevelse får det en positiv effekt (ibid.). 
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Upplevelser erbjuder menar Pine och Gilmore (1999) varor, tjänster och erfarenhet, rika på 

sensationer skapade delvis inom den enskilde gästen. Mat- och måltidsupplevelser är 

markörer för vår identitet samt grupptillhörighet, där alla sinnen har betydelse för hur vi 

minns och uppskattar smaken (Jonsson, 2008; Pine & Gilmore, 1999). Måltider är 

sinnesupplevelser som inbegriper kultur, konst och resultatet av individens samt samhällets 

sociala erfarenheter (Gustafsson, 2008). Den totala restaurangupplevelsen menar Balazs 

(2002) är avgörande i varje detalj där maten, vinet, inramningen, atmosfären och servicen 

måste vara av bästa kvalitet. Värdet i en upplevelse ligger i minnet hos den individuella 

gästen (Pine & Gilmore, 1999; Mossberg, 2007). Iscensatta upplevelser underhåller och att 

engagera gästerna ”live” (ibid.). Inom restaurangbranschen är det viktigt att koppla 

upplevelsen till lustfylldhet, hälsa och lyx (Szateck, 2012).  

 

På förstklassiga restauranger skapas en atmosfär där rummet och personalens beteende 

används för att förbereda gästerna på smakupplevelsen. Gäster i en avslappnad och ombonad 

miljö upplever större nöjdhet (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Gästerna skall efter 

måltidsupplevelsen känna sig bortskämda och väl omhändertagna (Balazs, 2002). I en 

restaurangupplevelse, menar Pine och Gilmore (1999) att gästen är både passiv och aktiv; en 

upplevelse bör kombinera något lärorikt med underhållning som presenteras estetiskt (ibid.). 

Gästers vilja att bli överraskade och att delar av upplevelsen stoppas i munnen, är två 

väsentliga skillnader i förhållande till andra upplevelser (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). 

En lyckad överraskning balanserar gästernas förväntan med gästernas uppfattning. En 

överraskande smakupplevelse förbättras om gästen har förtroende för kocken och om gästen 

är förbered på att det serveras oväntade smakupplevelser. Framgångsrika Guide Michelin- 

restauranger erbjuder måltidsupplevelser som är som gastronomiska sagor, några timmars 

drömlik upplevelse av lyx som en ”flykt” långt från vardagens verklighet (Balazs, 2002).  

 

Gastronomi  

Under 1990-talet började universitetsutbildningar samverka med hotell- och 

restaurangbranschen för att akademiskt utveckla gastronomin (Jönsson, 2012). Inom den 

professionella matlagningen beskrivs i början av 2000-talet molekylär gastronomi som en 

metod för utveckling av recept med vetenskaplig analys (This, 2009). Molekylär gastronomi 

menar Kälvemark (2011) är ett nytt forskningsområde som vetenskapligt undersöker 

matlagningsmetodernas effekt på råvarorna och sinnenas roll när människan njuter av en 
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måltid. Molekylär gastronomi beskrivs även som en kreativ matlagningsstil som bland andra 

den framgångsrike stjärnkocken Ferran Adria introducerade. Han förenade experimentell 

kemi med gastronomi, anser Hedberg (2015-16); en kombination av kockartisteri och 

vetenskap. Svejenova, Mazza och Planellas (2007) beskriver Adria som banbrytande och 

menar att han kreativt utvecklat gastronomin främst genom öppen kommunikation. Adria 

skapade med sitt kommunikativa arbetssätt via olika medier ett stort nätverk (ibid.). Genom 

ett nätverk av utvalda framgångsrika kökschefer från Norden, skapades 2004 köksmanifestet 

”det nya nordiska köket” (Nynordiskmad.org, 2015). Kockars engagemang för naturen och 

sökande efter unika råvaror är typiskt för det nya nordiska köket (Hedberg, 2015-16). Det nya 

nordiska kökets ambition är att utveckla äldre nordiska matlagningstraditioner (Kroon, 2011).  

 

Syftet med gastronomi är enligt Jönsson (2012) att skänka tillfredställelse, njutning och 

mening i tillvaron. Gastronomi förknippas med lyxig mat och status, menar Fjellström (2007). 

Maten tillagas på svåråtkomliga råvaror och maträtterna tar lång tid att laga. Vad som anses 

lyxigt varierar och hänger ihop med brist och efterfrågan. När maträtter som tidigare var 

vardagsmat lagas av stjärnkockar, ges maträtterna ett ökat symbolvärde (ibid.). Gastronomi 

innefattar även frågor om klasstillhörighet, menar Jonsson (2004). Gäster vill, menar Szatek 

(2012) vara del av ett nyhetsvärde tillsammans med likasinnade.  

 

Bransch och yrkeskultur  

Genom yrkespraktik sker en socialisering till topprestauranger och träning i yrkets alla steg 

som krävs för att kunna bli en framstående kock (Balazs, 2002). Det finns en stark yrkeskultur 

av skolning menar Lane (2014) som påverkar hur branschkollegor bedömer kockens 

kompetens. Detta skapar starka nätverk inom restaurangbranschen. Kockar som strävar mot 

Guide Michelinstatus måste arbeta hårt, ha talang och vara strategiska (Lane, 2014). Inom 

yrken och arbetsgrupper förekommer revir, som bygger på stark identitet (Ahrenfelt, 2007). 

Yrkesreviret beskyddar en yrkesidentitet, ett emotionellt område som uppfattas värdefullt 

(ibid.). Erfarenhet från arbete hos de mest framstående kökscheferna är viktigt. 

Framgångsrika kökschefer har börjat sin bana som praktikanter hos någon av de stora 

kökscheferna (Lane, 2014). Bakom kulisserna i stjärnköken är atmosfären ofta glädjefull. 

Detta är förvånande menar Balazs (2002) eftersom arbetet är stressigt med långa arbetspass. 

Det är en respektfull och retsam jargong mellan kockarna, alltid med största respekt för 
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kökschefen. En glädjefull atmosfär och att tillhöra teamet på en unik restaurang menar, Balazs 

(2002) är en avgörande för att behålla personalen.  

 

Matlagningshantverket skall ske smidigt, med automatiska reaktioner (Kaufmann, 2010). I 

arbetet med händerna uppstår en behaglig känsla av att tiden står still (ibid.). För att nå toppen 

av professionen måste kocken laga unik mat med exceptionella smakupplevelser (Lane, 

2014). Kockar bör ha kunskap enligt Hu (2010), inom olika typer av matlagningshantverk, 

kultur, teknik, produkt, service, management, kreativitet och estetik. Med erfarenheter skapar 

kocken mat personligt och passionerat (Kaufmann, 2010). När maten är för njutning tar 

kocken den tid i anspråk som behövs, däremot om maten är till vardags använder kocken 

mindre tid till matlagningen (ibid.). Kockarna finner njutning i att skapa speciella 

smakupplevelser (Lane, 2014). Maten skall ha ett ursprung i det klassiska kökets tekniska 

professionalitet, samtidigt vara kreativt och nå bortom det ordinära. En exceptionell kock 

inspireras av vetenskap och konst i sin matlagning (Lane, 2014). Kocken bör ha, menar Hu 

(2010), ett vetenskapligt och kreativt förhållningssätt till kunskap.  

 

Tävlingsinstinkt och vinnarskallar  

En fördel menar Ottenbacher och Harrington (2007) för att nå framgång inom 

restaurangbranschen är att vara tävlingsinriktad. Restaurangbranschen är en tävlingsinriktad 

arbetsmiljö, eftersom restauranger med nya matkoncept ständigt tillkommer på marknaden 

(ibid.). Människan har en drivkraft av personligt förverkligande, ett självförverkligande, som 

styrs av de mål människan satt upp. Eftersom människan är utsatta för förändringar hela livet, 

behövs intentioner och mål för att hantera vardagen (Ahrenfelt, 2007). Förändring har drag av 

tävling, menar Rehn (2010) vilket inspirerar till engagemang. Vinnarskallar har ett stort behov 

av att prestera och klara av saker menar idrottspsykologen Fredrik Sandlin i en intervju 

(Söderström, 2014). För att bli nummer ett menar Sandlin (ibid.) att; det krävs att en person 

har förmåga att vända något negativt till något positivt. Inom idrottsvärlden kan det finnas 

något ångestfyllt i att vara bäst. Att vara bäst på något är en utsatt position där man lätt 

hamnar utanför vissa grupper (ibid.). Inom idrotten beskriver både höjdhopparen Holm (Holm 

& Augustsson, 2005) och fotbollsspelaren Ibrahimovic (Ibrahimovic & Lagercratnz, 2011) 

lusten till revansch för att nå framgång och vara bäst. De beskriver en ensamhet i rollen som 

framgångsrik idrottsman. Ibrahimovic beskriver hur hans annorlunda stil till en början inte 
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accepterades av omgivningen. Självförtroende och vinnarskallen har spelat stor roll för 

framgångarna, menar Ibrahimovic (Ibrahimovic & Lagercrantz, 2011).  

 

Kompetensen att ta fram det bästa ur varje individ och sig själv för att skapa en framgångsrik 

grupp beskriver, Adlén (2007) som att ”ha känsla för feelingen”. Det finns inget givet facit 

utan ledaren måste lita på sin intuition. Adlén hämtar liknelser från elitidrottens resultatfokus. 

Ledaren måste inte vara bäst eller veta bäst, däremot skall ledaren entusiasmera och ställa 

krav och ge tydliga riktlinjer som hjälper företaget att nå sina mål. Framgångsrika personer är 

ofta elitistiska, har självförtroende och är egocentriska med övertygelse om sin 

konkurrenskraft (ibid.). Holm och Augustsson (2005) beskriver en målmedveten satsning, 

med många uppoffringar, där varje detalj planerats under många år. De hävdar att framgång 

inom en prestationsinriktad idrottsvärld har mycket små marginaler. Enligt Ahltorp (2001) 

finns tre centrala aspekter för framgång, makt, pengar och berömmelse. Utöver detta spelar 

slumpmässiga händelser och tur del i ett företags framgång (Kahneman, 2012).  

 

Kökschefer drivs oftast inte av ekonomisk motivation utan mer av en storslagen besatthet för 

yrket och branschen (Balazs, 2001). Kökscheferna ser inte sina arbeten som vanliga jobb, utan 

de är passionerade över vad de sysslar med, de älskar vad de gör och har ofta en känsla av 

flow i sitt arbete (ibid.). Kökscheferna anser sig ha en inre glöd och passion för yrket; de drivs 

av att vara den bäste (Balazs, 2002). Resultatjägaren som chef drivs av att tävla, viljan att vara 

bäst är stimulerande (Ahltorp, 2001). Strävan att överträffa sig själv fungerar som drivkraft, 

men kan lätt bli ett hinder om målen inte uppnås (Ahltorp, 2001). Kreativa personer visar ofta 

tecken på tävlingsinstinkt (Rehn, 2010).  

 

Chefsroller och det personliga ledarskapet  

Kökschefer i Frankrike som belönats med tre stjärnor i Guide Michelin har förmåga att både 

vara karismatiska organisatörer och kreativa ledare (Balazs, 2002). Framgången är baserad på 

hur de överför sina egna värden av excellens i verksamhetens kultur och funktion (Balazs, 

2002). Chefens förmåga att motivera och utveckla kreativitet med fritt tänkande är viktigt 

menar Szatek (2012). En framgångsrik chef är enligt Kahneman (2012) flexibel, metodisk och 

beslutsam. Enligt Collins (2001) är den framgångsrike ledaren ambivalent med en blandning 

av professionalitet och ödmjukhet. I ett rollmedvetet ledarskap anställer chefen medarbetare 

som har den kompetens som behövs för uppgiften och ser samtidigt till att 
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personlighetsstilarna varieras i teamet (Ahltorp, 2001). Detta kräver flexibilitet och lyhördhet 

samt en förmåga att se helhet både hos individ och team.  

 

Konsten är att leda olikheter (Ahltorp, 2001). Att utveckla människor med olika behov och 

från olika samhällsgrupper leder till framgång (ibid.). Kombinationen av risktagande beteende 

och genomtänkta beslut är en grundläggande faktor för kökschefers framgång (Balazs, 2002). 

För mästarklassföretag handlar det om att hitta och behålla många anställda med rätt kapacitet 

(Collins, 2001). Disciplin i samverkan med entreprenörsanda resulterar ofta i överlägsna 

prestationer och bestående resultat. Framstående ledare undviker vanligtvis offentligt beröm 

och skryt (Collins, 2001).  

 

Anställda vill ofta ha en chef som är säker på sina beslut (Kahneman, 2012). Detta värderas 

till och med mer än expertkunskapen i sig. Optimism och självsäkerhet värderas högt i 

samhället och av företag (ibid.). Ahltorp (2001; 1998) delar in ledarens olika roller i 

resultatjägaren, organisatören, nytänkaren och samordnaren. Kombinationer av dessa roller 

är enligt Ahltorp (2001), den lagspelande coachen som har mycket av resultatjägaren och 

samordnaren i sin stil. Hen beskrivs som den spelande tränaren med höga krav som lyssnar på 

omgivningen. Entreprenören, är en kombination av resultatjägaren och nytänkaren, ständigt 

på jakt efter att göra saker ingen annan gjort tidigare, det vill säga att fylla luckor i en bransch. 

Entreprenören är handlingskraftig och ser ständigt nya möjligheter, hen ser till att saker blir 

av. Genomföraren, är en kombination av resultatjägaren och organisatören som effektivt, 

disciplinerat och målmedvetet driver igenom projekt. Mentorn, kombinerar nytänkaren och 

samordnaren. Mentorn gillar att resonera och reflektera om helheten, är långsiktig och arbetar 

med stora visionära penseldrag. Komptensutvecklaren, är mycket av organisatör och 

samordnare. Kompetensutvecklaren är mån om det mänskliga kapitalet och gillar att se 

människor utvecklas. Strategen, har betoning på organisatörens och nytänkarens stilar och 

beskrivs som strukturerad och analytisk med nytänkarens nyfikenhet (ibid.).   

 

Chefskap kan vara motsägelsefullt. Ena stunden skall chefen visa stor inlevelse i individens 

önskemål och nästa stund vara hårdhudad och mindre omtyckt (Ahltorp, 2001). Chefer och 

deras stil är också kulturskapare för personalen och cheferna skapar arbetstrender i gruppen. 

Mycket av chefens ledarstil kommer från chefens tidigare erfarenheter. Omgivningen, 

organisationen och medarbetarna påverkar också chefens sätt att leda (ibid.).   
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Kökschefens roll och stil 

I kökschefens roll som ledare ingår kunskapen att balansera mellan gastronomins artisteri och 

management (Zopiatis, 2010). Många kökschefer är starka och passionerade personligheter 

med temperament och stort hjärta för verksamheten (Balazs, 2001). Den biträdande 

kökschefens, köksmästarens eller sous-chefens, personlighet är ofta raka motsatsen till 

kökschefens. Hen är lugn och stabil, medan kökschefen är mer galen, instabil i humöret och 

blir ordentligt upprörd över saker som går fel. Balazs (2002) anser att på vissa restauranger 

har dessa båda rollen av den onde och den gode mot personalen. Kökscheferna på Frankrikes 

mest framgångsrika restauranger spelar många olika roller (Balazs, 2002). De är kreatörer, 

ledare, entreprenörer, företagare och representanter för fransk kultur och excellens. 

Stjärnkocken har en övergripande helikopterblick och är ledaren som strävar efter perfektion 

och kontroll i varje liten detalj (Balazs, 2001). Hen har ett holistiskt förhållningssätt och är 

involverad i företagets alla delar från organisation, relationer med personal och gäster, media 

och marknadsföring. Samtidigt fortsätter de att utveckla den viktigaste förmågan hos 

kökschefen nämligen att vara kreativ och ta fram unika och enastående maträtter (ibid.). 

 

Kreativt ledarskap  

För att förstå personers kreativa förmåga anser Csikszentmihalyi (1996) att omgivningens och 

yrkets symboliska samt kulturella värden måste analyseras. Sahlin (2001) anser att kreativitet 

är att känna till det vi inte känner till. Kreativitet ses i början som annorlunda, för att därefter 

accepteras och slutligen påverka omgivningen (Gardner, 2001; De Bono, 2008). Kunskap att 

kopiera och kombinera två existerande fenomen till något överraskande är kreativt (Rehn, 

2010). Csikszentmihalyi (1996) menar att kreativitet är att kunna sitt yrke och ha god 

kännedom om sin bransch för att kunna bemästra och utveckla sin domän. Den enskilde 

kreatören arbetar i samklang med kritiker och omgivningen samt påverkar deras utveckling 

(Czikszentmihalyi, 1996). Det krävs mod för att ifrågasätta invanda synsätt och att tänka i nya 

kreativa mönster (Rollof, 1999). Varseblivning, uppmärksamhet och strukturering är det 

kreativa tänkandets viktigaste delar (De Bono, 2008). Det finns behov av misslyckande och 

humor i den kreativa processen anser (ibid.). Den samlade erfarenhet som en människa 

förfogar över ökar förmågan till fantasi och kreativt skapande (Vygotskij, 1995). Tankar ur 

fantasin är hämtade och uppbyggda av tidigare erfarenheter från verkligheten (ibid.). 

Kreativitet kan också vara resultaten av en samhällelig process (Jonsson, 2004).  

 



14 
 

Kreativa kökschefer har självförtroende och en definierad matlagningsfilosofi. De drivs av 

passion, är fantasifulla och nyfikna (Horng & Lee, 2009). Kreativitet inom matlagning 

grundar sig på ett klassiskt hantverk (Dornenburg & Page, 1996). Egenskaper hos kreativa 

kockar är att de är intresserade av konst, prestationsinriktade, tålmodiga, risktagande med 

passion för sitt uppdrag (Horng & Lee, 2009). Kreativa kockar har lärt sig att balansera 

tekniskt kunnande med en nybörjares nyfikenhet, den kreative kocken är alltid beredda att 

prova nya saker, även det omöjliga (Rehn, 2010). Kreativa kökschefer behöver kulturella 

gastronomiska kunskaper och hantverksmässiga färdigheter, de behöver kunskap och råvaror 

samt goda kunskaper om utrustning och tekniker samt kreativa och estetiska färdigheter.  

 

Management- och företagsledningskunskaper är också viktiga (Albors-Garrigos, Barreto, 

Garcia-Segovia, Martinez-Monzo & Hervás-Oliver, 2013).  Kreativa kökschefer har förmåga 

att kombinera både industrins standardiserande struktur och ett barns lekfullhet i sitt arbete 

(Rehn, 2010). En kreativ ledare är komplex, motsägelsefull och kan vara både motbjudande 

och samarbetsvillig (Vedin, 2000). Vedin (2000) anser att kreativa personer är både introverta 

och extroverta samtidigt som de är skarpögda och barnsliga med verklighetsförankrad fantasi. 

Att utnyttja olikheter är den stora utmaningen för ett kreativt ledarskap (Vedin, 2000). Den 

kreative ledaren är specialist på att kombinera olika specialiteter och samtidigt ha koll på vad 

som sker inom angränsande discipliner (ibid.).  Kreativa kökschefer som strävar mot 

innovationer arbetar främst med kreativitet inom produktutveckling och management. De 

arbetar både med att skapa nya maträtter samtidigt som de arbetar för ett starkt personligt 

varumärke (Albors-Garrigos et al., 2013). Kreativa kökschefer strävar efter att vara 

annorlunda än sina medtävlare och kollegor inom branschen (ibid.). 

 

Kreativa organisationer och arbetsplatser 

För kökschefen är restaurangen en dröm som blivit verklighet, ett eget kungadöme (Balazs, 

2002). För de anställda är den platsen för många års träning för att de själva ska uppnå 

möjligheten till en egen restaurang. De anställda delar samma fantasi skapad av kökschefen, 

de upplever att de är del av något unikt och att de tillhör några få utvalda (Balazs, 2002). I 

världsledande restauranger hittar man kreativa organisationer som dagligen arbetar med både 

perfekt kvalitet och maskinliknande, hantverksmässig precision (Rehn, 2010). Enligt Horng 

och Lee (2009) har den traditionella arbetsmiljön inom gastronomin bristande instruktioner 

och distinkta hierarkier, vilka måste överges för att skapa kreativa arbetsplatser (Horng & 

Lee, 2009). Organisering som underlättar till exempel kreativitet är viktiga för Guide 
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Michelinrestauranger (Ottenbacher & Harrington, 2007). För kreativ inlärning av gastronomi 

menar Horng och Lee (2009) att organisationers miljöer skall vara öppna, uppmuntrande, 

inspirerande och mångkulturella. Kreativa arbetsplatser är förknippade med risktagande, 

kvicka beslut och snabba handlingar (Björkman & Zika-Viktorsson, 2006). En kreativ 

arbetsgrupp har enligt Vedin (2000) stor variation gällande kön, etnisk bakgrund, utbildning, 

kunskap och ålder. I kreativa arbetsmiljöer skall det finnas utmaningar, känsla av idéfrihet och 

ett aktivt flöde av händelser. Tillit mellan anställda anser Björkman och Zika-Viktorsson 

(2006) vara viktigt samt att det ges tid att diskutera impulsiva idéer. Stämningen på en kreativ 

arbetsplats skall ha inslag av lekfullhet och humor (ibid.).  

 

Kreativitet och optimism måste samsas med kritiskt granskning, frihet möta regler, helhetssyn 

kombineras med blick för viktiga detaljer och flexibilitet får inte utesluta målinriktning 

(Vedin, 2000). Arbetsmiljön, stämningen, situationen och platsen i kombination med 

uppmuntran är det som mest stimulerar till kreativt arbete (Robinson, 2009). För att kunna 

interagera konstruktivt anser Rehn (2010) att en organisation inte skall söka likatänkande. När 

kritik fungerar som bäst i en organisation beskriver Rehn (2010) det som ett ”produktivt 

motstånd” till kreativitet som varje ledare behöver bygga in i organisationen för att 

verksamheten inte skall reduceras till en miljö där stagnation råder.  

 

En arbetsmiljö som upplever känsla av tillfredställelse och självkontroll, samtidigt som jaget 

upplöses och individen blir ett med sin aktivitet karakteriserar Csikszentmihalyi (1996) med 

begreppet flow. En förutsättning för flow är att individens färdigheter matchar utmaningen. 

Individen blir koncentrerad, handlingar sker med automatik i nuet och personen får 

omedelbart svar på om hen lyckats. Tidsaspekten är en viktig del av flow-tillståndet. Antingen 

upplevs det som tiden går fort eller att tiden upphör och individen upplever lycka och en 

känsla av kontroll (Csikszentmihalyi, 1996). Restaurangernas ledning, är ofta en blandning av 

ledare som kompletterar kökschefen och hans tillkortakommanden som chef. Sammansättning 

av olika personers kompetenser bygger tillsammans en stark ledning. Kökscheferna har 

förmågan att omge sig med personer som verkligen är villiga att arbeta för honom (Balazs, 

2002). Kreativitetsforskare Wahlqvist, menar i intervjun med Hohner (2013) att så kallade 

mellanrum, där kraven på prestation är låg, gör att ”pusselbitar” faller på plats. En kreativ 

arbetsplats litar på processen och är försiktig med att alltid sträva efter givna resultat. En för 

stark strävan kan vara hämmande för kreativiteten menar Wahlqvist (Hohner, 2013). 
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Personalen och teamkänsla 

Ett bra ledarskap handlar om att skapa en känsla av samhörighet hos personalen (Ahrenfelt, 

2007). Arbetet skall upplevas begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det kräver ständig 

information om verksamhetens som helhet, vad som händer både inom och utanför 

verksamheten (ibid.). Genom att ha roligt på jobbet och ha god personkännedom förbättras 

känslan av meningsfullhet och kreativitet hos personalen i teamet (Ahrenfelt, 2007; Balazs, 

2002). Öppna samtal där olika förslag diskuteras är positivt för utvecklingen anser Björkman 

och Zika-Viktorsson (2006). Utan samtal följer de ofta ett auktoritärt mönster utan att 

ifrågasätta (ibid.). Personalens kreativitet hämmas av tidspress, ekonomiska belöningar och 

utvärderingar menar Wahlqvist (Hohner, 2013). Personalen önskar förtroende och en 

kombination av utmaning och uppmuntran (ibid.).  

 

Chefer måste samla sitt lag, menar Ahltorp (2001), och vara teamledare samt ha förmåga att 

kommunicera visioner. Kommunikation kräver social kompetens och självinsikt fortsätter 

Ahltorp (2001). Vikänsla är viktig i teamet och personalen måste känna engagemang 

(Ahrenfelt, 2007). Chefen måste repetera verksamhetens mål. Det ger en känsla av 

sammanhang som stärker den totala gruppens värdegrund. Om chefer och medarbetare ofta 

samtalar om målen ökar kongruensen; det vill säga alla uppfattar det man talar om på samma 

sätt (ibid.). Ett chefskapsverktyg för att lyfta personalen är att strategiskt arbeta med feedback 

(Kuylenstierna, 2014). I feedbacksdialog med personal växer både individen och 

verksamheten. Feedforward är enligt Kuylenstierna (2014) syftar till lärande och är mer 

inspirerande till förändring och förbättring än feedback. Syftet med feedforward är att 

fokusera på slutkundens nöjdhet. Detta leder till verksamhetens och därmed också 

personalens framgång (ibid.).  

 

Med öppen energigivande kommunikation besjälar kökschefen sin vision till personalen. 

Detta skapar entusiasm i organisationen och personalen prioriterar restaurangens mål framför 

sina egna (Balazs, 2002). Kökets andreman, köksmästaren, är tränad att komplettera och allt 

som oftast ersätta kökschefen. En grund till ett lyckat samarbete mellan kökschefen och 

köksmästaren, är att hen inte utmanar kökschefens som restaurangens stjärna och gillar rollen 

som andreman (Balazs, 2002). För utomstående är kökschefen superstjärnan omgiven av 

stödjande anställda. Kökscheferna vet hur de skall skapa effektiva team, med en kultur som 

kännetecknas av ömsesidig support och samarbetsvilja (Balazs, 2002). En nyckelfaktor för 

restaurangerna att behålla sin höga nivå är arbetsplatsens personalkultur (Balazs, 2002). I en 
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framgångsrik organisation får personalen ett bemyndigande med ansvar för sina egna 

handlingar. Detta stärker personalens kreativitet som då kan användas i företaget (Kosuge, 

2010). Framgång är starkt förknippat med att personalen visas förtroende och tillit (Balazs, 

2002). Utan sina medarbetare menar Adlén (2007) hade inte Adria nått sådan framgång i 

restaurangbranschen. 

   

Produktutveckling inom restaurang 

Framgångsrika ledare är duktiga på att förvalta, utveckla och förändra produkter menar 

Collins (2001). Varumärkets symbolvärde är ofta starkare samt mer omtalat än den 

framgångsrike ledaren (ibid.). Unika produkter bygger på motivation både från personen och 

omgivningen (Rollof, 1999). Guide Michelin-kökschefen är, enligt Ottenbacher och 

Harrington (2007) mer intresserad av att maträtterna når framgång genom att de anses unika 

och personliga än att de skapar en bra ekonomisk förtjänst. Nyckeln för framgång ligger i 

förmågan att ta det mest basala mänskliga behovet av att äta mat och förvandla det till en 

unikt arrangerad upplevelse som innehåller en kortvarig uppfyllelse av gästens drömmar 

(Balazs, 2002). En framgångsrik restaurang karakteriseras av att veta hur man standardiserar 

utan att ta död på kreativiteten (Balazs, 2002). Utmaningen inom produktutveckling är att 

skapa upplevelser och en ny marknadspotential menar Verganti (2011). Inom gastronomin 

samverkar kockar och forskare med att utveckla kreativa restaurangprodukter (Arboleya et al., 

2008). Produktutvecklingen blir effektivare om en specifik tid avsätts, eftersom kreativiteten 

flyter lättare när den inte sker i vardagsproduktionen (Albors-Garrigos et al., 2013).  

 

Lean, en kombination av standardisering och flexibilitet   

Lean management skapades av bilföretaget Toyota och det används idag även inom 

restaurangbranschen (Modig, 2010). Lean innebär en standardisering och samtidigt en 

möjlighet till påverkan av produkten för kunden och medarbetaren. Helheten är i fokus liksom 

att möta kundens varierande behov. Det innebär också att söka kunskap och att lära sig av 

med- och motgångar (Modig, 2010). Standardisering är en viktig kvalitetsaspekt inom 

tjänstesektorn menar Kosuge (2010) för att förenkla problemlösning och kundanpassa. 

Motsägelsefullt ökas också flexibiliteten och tillsammans leder det till ökat kundvärdet. För 

att ta vara på standardiseringens fördelar inom den komplexa och varierade tjänstesektorn 

föreslår Kosuge (2010) bland annat att minska variationen i kunders ankomst och att reducera 
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variation i efterfrågan. En verksamhet som har en bra balans mellan standardisering och 

flexibilitet, menar Kosuge (2010) kan öka kundvärdet och effektiviteten.  

        

Famm-modellen, måltidens fem aspekter 

Enligt Magnusson Sporre et al. (2013) används Famm-modellen som ett teoretiskt ramverk 

och som verktyg för planering av måltider. Här beskrivs Famm-modellen som ett verktyg för 

produktutveckling av måltider. Famm-modellen har inspirerats av Guide Michelin och utgår 

ifrån gästens restaurangbesök när en måltidsprodukt utvecklas (Gustafsson, Öström, 

Johansson & Mossberg, 2006). Den första aspekten att ta hänsyn till är rummet. Storleken på 

restaurangens olika rum avgör måltidens logistik och möjlighet till att skapa en kvalitet som 

stämmer med konceptet. Inredning, val av utensilier och material samt ljus och ljud i rummet 

påverkar gästens totala upplevelse. Mötets kvalitet skall stämma med konceptet och gästens 

förväntan. Både gästens möte med personalen och gäster emellan bör planeras. Restaurangens 

serveringskoncept styr hur kvaliteten på mötet skall arrangeras. För Produkten, här mat och 

dryck, krävs kombination av vetenskaplig, hantverksmässig, etisk och estetisk kompetens i 

processen att utveckla optimala produkter. Rummet, mötet och produkten påverkar varandra 

under utvecklingen och sambandet styrs av den övergripande aspekten management 

kontrollsystemet där detaljerna kontrolleras gällande koncept, lagstiftning och ekonomiska 

förutsättning. Sammantaget skapar dessa fyra aspekter en stämning, atmosfären för gästens 

helhetsupplevelse av måltiden (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006).  

              

Kökschefers arbetsmetoder för produktutveckling 

Alla arbetsmoment i ett Guide Michelin-kök är enligt Balazs (2001) i förväg militäriskt 

planerade och fördelade mellan personal och stationer likt en industri. Tillagningen av varje 

maträtt är planerad i detalj och har tydliga regler för hur den skall tillagas, presenteras och 

serveras. Utveckling av detta sker i form av skolning och kunskapsöverföring mellan 

kökschefen och kockarna (ibid.). Flera studier har gjorts av hur kökschefer på Guide 

Michelin-restauranger utvecklar sina produkter, maträtter och menyer. I Tyskland har 

Ottenbacher och Harrington (2007) identifierar processlikande modeller för hur kökscheferna 

utvecklar nya maträtter. Arbetet bygger på kreativitet, nyfikenhet och disciplin (ibid.). 

Franska, trestjärniga kökschefer anser Balazs (2001) har ett öppet sinne för nyheter samtidigt 

som de värnar starkt om den gastronomiska traditionen inom kockyrket. Kökscheferna arbetar 

med tydliga avgränsningar för kreativitet och färdig produkt (Balazs, 2001; Horng & Hu, 

2008; Ottenbacher & Harrington, 2007). Processen startar med en idé som bygger på 
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inspiration från andra kökschefer, råvaror eller individuella upplevelser. De ser möjligheter 

där andra ser rutin och är tränade till uppmärksamhet. Det är viktigt i den kreativa processen 

att inte formalisera en produkt för tidigt, då det hämmar kreativiteten (Balazs, 2001).  

 

Idéerna testas sedan på olika kreativa sätt, ibland enskilt och ibland i grupp. För denna fas 

används begrepp som trial and error, ordning och kaos samt brainstorming. Produkten 

provlagas och testas alltid bland personalen innan den serveras till gästerna. I 

utvecklingsprocessen kombinerar kökscheferna flexibilitet med kontroll och standardiseringar 

(Balazs, 2001).  Flera kökschefer låter också gäster testa de nya maträtterna för att få feed-

back (Horng & Hu, 2008; Ottenbacher & Harrington, 2007). Enligt Ottenbacher och 

Harrington (2007) kunde de se en viss skillnad mellan en trestjärnig restaurang och de med 

två eller en stjärna gällande hur mycket kökspersonalen tränade på maträtten innan den 

godkändes för servering. Allt på restaurangen omfattas och är styrt i enlighet med 

kökschefens ambition och stil. Denna styrning och dess rigida regelverk anses säkerställa den 

högt ställda standarden för allt som serveras gästerna. Eftersom alla tillagningsmoment och 

maträtter görs individuellt för hand ställs enormt stora krav på hantverksmässig skicklighet 

hos kockarna (Balazs, 2002). 

 

En trend inom gastronomin under 2000-talets början var så kallade pop-up restauranger som 

hade öppet under en begränsad tid. Pop-up restaurangernas syfte är att erbjuda gästerna något 

unikt och att användas för marknadsföring eller att testa och utveckla kreativa 

måltidsupplevelser (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). Med hjälp av internet och sociala 

medier har företag i allt större utsträckning utvecklat innovationsmodeller där kunderna deltar 

i företagets produktutveckling (Szatek, 2012).  

 

Leverantörsnätverk  

En viktig del i Guide Michelin-restaurangernas organisation är kökschefernas nätverk med 

branschkollegor och leverantörer (Ottenbacher & Harrington, 2007). En trestjärnig kökschef 

är beroende av ett gott nätverk av leverantörer (Balazs, 2002). Guide Michelin värdesätter 

unika råvaror. Med unika råvaror skiljer sig kökschefen skilja sig från andra (ibid.). 

Kökscheferna söker efter leverantörer med liknande passion för sin produkt som de själva har 

(Balazs, 2002). Det är ett ständigt sökande efter de bästa och mest kvalitativa råvarorna. Ofta 

strävar kökschefen efter ett mycket personligt förhållande till sina leverantörer som de 

förhandlar med direkt (ibid.). Känsla av engagemang från specialister och leverantörer skattas 
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högt av kökscheferna (Ottenbacher & Harrington, 2007). Kökschefen arbetar mycket med att 

kontrollera organisationens omgivning så som leverantörer, bransch, media, och andra 

samarbetspartners (Balazs, 2002). 

 

Nätverk, media, guider och gäster  

Inga framgångsrika händelser sker isolerat. Omgivningen måste känna till vad som sker och 

därför spelar det personliga nätverket stor roll för hur framgångar bedöms (Ahltorp, 2001). 

Framgångar i företagskulturen över tid sker enligt Szatek (2012) där ledningen har förståelse 

för betydelsen av ett gott nätverk för flöde av idéer och kunskap samt har god insikt om 

kundernas behov (ibid.). De måste inse fördelarna med att ha krävande och branschledande 

kunder. Publicitet är en oslagbar källa till framgång enligt Ahltorp (2001). Varaktiga 

mästarföretag behärskar att bevarar kärnverksamheten samtidigt som de stimulerar utveckling 

och kontinuerligt anpassar sin verksamhet till omvärlden (Collins, 2001).     

 

Chefen är verksamhetens ansikte utåt, menar Ahltorp (2001). Att företräda är själva essensen 

av chefskapet och det gör chefen till måltavla för verksamheten. Chefsrollen och ledarskapet 

innebär ensamhet eller utanförskap till teamet, menar Ahltorp (2001). Detta särskilt när 

chefen företräder verksamheten utåt eller inför en styrelse. Kökschefens roll har blivit allt mer 

utåtriktad med uppdrag utanför restaurangen. Hen står allt mer sällan i köket och lagar mat 

(Balazs, 2002). När detta sker är det absolut nödvändigt att kvaliteten eller maten 

tillfredsställer gästernas högt ställda förväntan (ibid.). Hantering av olika media har blivit allt 

viktigare för chefer. Genom medverkan i media kan en positiv imageseffekt skapas (Ahltorp, 

2001). Genom medias bevakning av kockar och restauranger, har synen på kockar blivit mer 

positiv än tidigare (Jönsson, 2012).  

 

Lane (2014) talar om ett inbyggt tävlingssystem inom restaurangbranschen, där Guide 

Michelin har satt en standard för topprestaurangerna. Med omnämnanden i restaurangguider 

och på matmagasins rankinglistor har kockens rykte blivit mer känt internationellt (ibid.). 

Robinsson (2009) talar om två olika bedömningsmodeller inom restaurangbranschen. Den ena 

är Fast food – modellen, som bygger på standardiseringskrav och exakta kriterier för 

bedömning. Enligt Robinsson (2009) ger detta inget utrymme för kreativitet. Den andra är 

Guide Michelin-modellen, som bedömer excellens utan exakta kriterier. Detta leder till att 

varje restaurang blir unikt bedömd (ibid.). Guide Michelin anses som den mest anrika och 
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betydelsefulla restaurangguiden i världen (Lane, 2014; Balazs, 2002). Guiden använder egna 

tränade och anonyma inspektörer som bedömer olika kriterier för kvalitet på maten, 

hantverket, originalitet samt personlig stil (Lane, 2014). Inspektörerna jämförs med 

konstkritiker som bedömer en högre, mer obeskrivbar upplevelse (Rydell, 2014). Guide 

Michelin bedömer matupplevelsen med en till tre stjärnor. Tre stjärnor är finast och betyder 

”värd en egen resa” (Styregård, 2011).   

 

The World´s 50 best restaurants bedömningskriterier är inte kända och bygger på omdömen 

från ca 800 jurymedlemmar som är utvalda kockar, matskribenter och gourmander. Deras 

ranking liknar mer en tävling med placeringar från 1 till 50 (numera 1-100). Originalitet, 

innovation och trendighet verkar för närvarande stå högt i kurs enligt Lane (2014). Guide 

Michelin bygger mer på tradition och respekt för restaurang- och yrkestradition enligt den 

franska- och västerländska restaurangkulturen (ibid.). I Frankrike finns en förkärlek för 

Kaskaiköket hos den japanska måltidskulturen. Denna bygger på som yrkesmässigt lång 

tradition av mästare – lärlingssystem. I Michelin Guiden år 2013 finns flest trestjärniga 

restauranger i Japan och Frankrike och inga i Norden. Däremot finns det år 2014, fem 

nordiska restauranger på The World´s 50 best listan.  

 

Guide Michelin skapar symboliska värden i branschen (Lane, 2014). De flesta av kockarna i 

Europa och USA med tre stjärnor i Guide Michelin är skolade inom den franska 

matlagningskonsten och med gedigen yrkeserfarenhet (ibid.). Få kockar i världen innehar tre 

stjärnor; 2013 var det endast 95 kockar som hade det (Lane, 2014). Kritiken mot olika 

restaurangguider ligger främst i hur de bedömer och jämföra olika länders och kulturers 

smaker eller hantverkstraditioner med varandra (ibid.). På en Guide Michelin-restaurang blir 

kökschefen och dennes team bedömda varje dag av kräsna gäster och branschkollegor (Adlén, 

2007).  Kökschefens frihet att skapa egna maträtter kräver kunskap om gästernas 

gastronomiska kompetens, önskemål och intresse (Dornenburg & Page, 1996). Efterfrågan på 

kreativitet och innovation från Guide Michelin – restaurangernas gäster utmanar kökscheferna 

till ständig utveckling för att skapa en individuell stil (Lane, 2014). I kockens relation med 

gästerna sker en ömsesidig beundran och uppskattning mellan gästen och kocken. Gästerna 

känner sig speciellt omhändertagna om de får en pratstund med kökets stjärna och kökschefen 

får en känsla för hur maten uppskattades (ibid.).  
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Syfte  

Syftet med föreliggande arbete är att identifiera, undersöka och analysera vilka funktioner, 

förmågor och faktorer som inverkar på framgång hos kökschefen på en Guide Michelin-

restaurang.    

 

Metoder och material 

Det är främst berömmelseframgång som studeras, i viss mån även maktframgång. Ekonomisk 

framgång studeras inte i arbetet. Studien bygger på att studera arbetet på en av Nordens mest 

omtalade och framgångsrika restauranger.  

 

Kvalitativa, samhällsvetenskapliga studier söker oftast varken det som är sant eller falskt utan 

vill förstå och förklara olika situationer (Csikszentmihalyi, 1996). I det mångvetenskapliga 

ämnet måltidskunskap och värdskap används både kvalitativa och kvantitativa metoder från 

olika vetenskaper med anknytning till mat och måltid (Jonsson, 2013). Min arbetsprocess har 

inspirerats av designprocessen som enligt Olsen och Heaton (2010) är förknippad med 

processen snarare än med sökande efter resultat. Designprocessen används inom flera 

forskningsområden, bland annat inom management, arkitektur och fine arts. Den 

gemensamma nämnaren för processen är att den är kreativ. Designforskare söker svar på 

upplevda mänskliga behov genom att kombinera olika teorier och metoder (ibid.). Flera olika 

teorier och metoder har används i uppsatsen, vilket av Bryman (2011) benämns som 

triangulering. Teorier menar Miller och Deutsch (2009), ger matforskning struktur och utgör 

de nuvarande tänkandet inom forskningsområdet. Triangulering används för att erhålla flera 

vinklingar och svar på samma sociala företeelser (Bryman, 2011). Metoderna som valdes för 

detta arbete var work along, intervju, dokument- och filmanalys samt triangulering. Först 

analyserades resultatet från varje metod för sig och sedan ställdes de olika metodernas resultat 

mot varandra genom triangulering för att få en djupare förståelse (ibid.). Gällande urval 

behandlas de olika metoderna under en rubrik. Därefter presenteras varje metod i den ordning 

som de genomfördes.  

 

Urval 

I första hand styrdes urvalet av uppsatsens syfte och problemområde (Trost, 2010; Bryman, 

2011). Ambitionen var att undersöka faktorer för framgång inom restaurangbranschen och 
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kökschefers arbete. En restaurang som belönats med två stjärnor i Guide Michelin och som 

finns med bland The World´s 50 best restaurants valdes för work along och intervjuerna. 

Tiden för work along var; 2 maj och 13-19 maj, 2013. Urvalet för work along var således 

målstyrt; det vill säga inte var slumpmässigt och därmed kunde inte en generalisering till en 

population göras (Bryman, 2011). Urvalet av objekt i de två intervjuerna hölls till de som var 

chefer på restaurangen eftersom de ansågs mest relevanta för att kunna pröva de teoretiska 

idéerna på (Bryman, 2011). Det var en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Dels eftersom platsen styrde urvalet av informanter, dels för att personerna fanns tillgängliga 

vid studiens genomförande (ibid.). Urvalskriterierna för dokument- och filmanalysen var att 

objekten skulle vara kökschefer med restauranger i Norden och att de i början av 2010-talet 

var rankade bland de 50 bästa på The World´s 50 best restaurants och hade två stjärnor i 

Guide Michelin. Materialet för dokument- och filmanalysen har samlats från 1 januari 2013 

till 15 april 2015. Med det valda urvalet fanns tre kökschefer och deras restauranger att välja 

för studien. I tabell 1, sammanfattas hur arbetet utfördes. 

 

Tabell, 1. Beskrivning av urvalsprinciperna för respektive metod.   

 Work along  Ostrukturerad 

intervju 

Dokument- och filmanalys  Triangulering  

Objekt/ 

kriterier 

Kökschefen 

restaurangen och 

dess personal  

Kökschefen och 

köksmästaren 

Tre tvåstjärniga kökschefer i 

Norden, deras kokböcker och 

restaurangers hemsidor. En 

dokumentärfilm från svt/play 

från en av restaurangerna. 58 

reportage och artiklar från 

tidningar och magasin.   

Resultat från de 

tre övriga 

metoderna.  

Instrument  Fältdagbok med 

observationssche

ma. 

Intervjuguide för 

ostrukturerad 

intervju.  

Text- och bild schema.  Analysschema 

baserad på de 

identifierade 

områdena.   

Genom- 

förande  

Som praktikant, 

en vecka i 

objektets kök med 

memorering och 

anteckningsbok.  

I ostörd miljö med 

smartphone. 

Transkribering 

I ostörd miljö. Film och 

hemsidor har studerats via 

dator.  

I ostörd miljö. 

Med skisser och 

brainstorming.  

Bearbetning  Famm-modellen i 

kombination 

aspekterna person 

och omgivning 

Famm-modellen i 

kombination 

aspekterna person 

och omgivning 

Famm-modellen i 

kombination aspekterna 

person och omgivning 

Sortering enligt 

kategorierna, för 

att identifiera 

olika fenomen  

Analys  Identifiering av 

meningsenheter 

till faktorer  

Identifiering av 

meningsenheter 

till faktorer 

Identifiering av 

meningsenheter till faktorer 

Sortering enligt 

faktorerna för att 

identifiera olika 

områden. 
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Work along  

Man kan välja olika sätt att delta vid observation menar Fangen och Sellerberg (2011). Jag 

valde att försöka komma nära objekten genom att tona ner rollen som observatör. Mitt 

arbetssätt påminde om att försöka bli en av dem. Detta kallas inom antropologin att go native 

(Bryman, 2011). Work along är en variant på deltagande observation, som innebär att 

forskaren går in som lärling på fältet (Wadel, 2011). Metoden påminner om ett inordnande i 

traditionen med mästarlära. Som praktikant var jag med informanterna när de utförde sina 

dagliga arbetsuppgifter och blev en del av deras gemenskap. Rollen som praktikant är 

informell, vilket ökar möjligheten att lära sig sådant som kockar annars aldrig skulle tänkt på 

att berätta om och ibland inte heller kunnat uttrycka verbalt (ibid.). Under en vecka deltog jag 

som praktikant i köksarbetet på en Guide Michelin – restaurang och samtidigt observerade jag 

kökschefen, köksmästaren, personalen och arbetsmiljön. Det var viktigt för mig att personalen 

uppfattade mig som praktikant på samma sätt som de brukade. Min uppfattning är att det 

fungerade bra, eftersom restaurangen var van att ha praktikanter, och under samma period var 

det två andra praktikanter i köket. Vi praktikanter blev som en liten grupp inom personalen. 

Flera slumpartade situationer uppstod under work along vilket krävde flexibilitet. Kortvariga 

studier i den egna kulturen och antropologiskt fältarbete kallas också för etnografiska. Det är 

en komplex situation att vara interagerad bland dem som observeras (Fangen, 2011). 

 

Work along gjordes först för att vara så opartisk som möjligt i mina observationer och 

fältdagboksanteckningar. Framför allt ville jag att informationen från intervjuerna inte skulle 

påverka min ställning som observatör, och hur jag blev behandlad eller behandlade de 

personerna som observerades. Inom matforskning används ofta etnografiska 

observationsmetoder menar Miller och Deutsch (2009), för att komma nära personer i deras 

verkliga miljö. Som observatör var jag känd, vilket innebar att kökschefen och personalen på 

arbetsplatsen hade informerats om mitt syfte (Bryman, 2011). Som känd observatör behövde 

jag vara extra noga med att skapa förtrogenhet och tillit hos de som observerades. 

 

Memorering 

För att bättre minnas och strukturera mina intryck vid work along använde jag mig av så 

kallad memoreringsteknik. Minnet kan beskrivas menar Hansson (2011) som en fjärde länk i 

kedjan retning- upplevelse-tolkning. Minnet fungerar som perception och det är viktigt att 

skilja på framförallt lång- och korttidsminnet (Hansson, 2011). Långtidsminnet kräver ingen 
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ansträngning, utan problemet för att i dagligt tal komma ihåg är att människan saknar sätt att 

leta reda på minnena. Långtidsminnet lagras som meningsfulla helheter och med hjälp av 

associationer kan vi bättre leta upp detaljer i långtidsminnet. Enligt By (2007) är det lättast att 

minnas något som man är extra intresserad av. Grunden i minnesträning menar By (2007) är 

först iakttagelseförmåga, vilket bygger på medveten koncentration på att se efter detaljer i en 

helhet. Därefter krävs det en förmåga till association som kräver ett system för att organisera 

intrycken. Visualisera är den tredje delen och bygger på att skapa egna bilder av fakta, i 

kombination med den sista, lägesrapport är det de viktigaste beståndsdelarna i minnesträning. 

Lägesrapport bygger på att sätta det man minns i ett sammanhang eller ”plats” så att man vet 

var man lagrar informationen (ibid.).    

 

Famm – modellens aspekter rummet, mötet, produkten, management kontroll system och 

atmosfär användes vid memoreringen för att ”hänga upp” händelser på krokar i hjärnan. 

Famm – aspekterna kompletterades med individ och omgivning. Jag skapade ett kodsystem 

med sju aspekter; R = Rum, M = Möte, P = Produkt, MKS = Management Kontroll System, A 

= Atmosfär, I = Individ/person, O = omgivning. Genom att mumla för mig själv underlättades 

min förmåga att minnas detaljer i observationen till anteckningarna i observationsschemat.  

 

Observationsschema 

I köket användes en liten anteckningsbok som praktikanter använder för att skriva upp 

matlagningsinstruktioner i. Min huvudhandledare i köket, spiskocken gav snabba muntliga 

instruktioner om vad som skulle göras. Det krävdes att jag var observant och antecknade 

flitigt, eftersom arbetstempot och klimatet i köket inte uppmuntrade till att fråga om vad som 

skulle göras. Med hjälp av memorering av aspektkombinationer, samtidigt som jag tog emot 

order från min handledare, antecknade jag händelser i min anteckningsbok. Det var ett 

praktisk och dolt sätt att föra anteckningar på. Ingen av personalen undrade varför jag gjorde 

anteckningar, utan snarare upplevde jag det som att de tyckte jag var en ambitiös praktikant. 

Observationerna staplades på varandra allt eftersom de uppkom (Hansson, 2011). I 

anteckningsboken kodade jag också mina intryck efter initialerna för de sju aspekterna. För att 

balansera tyngdpunkten av huvudaspekter och kombinationsaspekter kodades mina intryck av 

de olika händelserna med versaler eller gemener. De olika händelserna skrevs ner som korta 

noteringar i ett observationsschema (se tabell 2).   
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Tabell 2. Observationsschema.   

Huvudaspekter   Kombinations  

aspekter  

Händelser  

I + MKS + M  r + a Kökschefen/KC är glad och sprallig - snackar med alla i 

personalrummet. Gästlistan och vardagliga händelser diskuteras + 

företagets ekonomi. Alla lyssnar koncentrerat. KC är öppen – 

positivt ekonomiskt läge, en personal föreslår personalresa. KC 

svarar med skarpt tonläge – inga pengar till resa.   

 

Fältdagbok 

Varje dag efter mitt deltagande i köksarbetet sammanställdes mina intryck från dagens 

observationer i en fältdagbok. Alla intryck skrevs ner i fallande ordning som händelser efter 

varandra. Med hjälp av anteckningarna i observationsschemat och med hjälp av mitt 

kodsystem kunde jag skriva mer utförliga anteckningar i fältdagboken. Mina egna reflektioner 

lades till i fältdagbokens anteckningar. Strategin för fältdagboken var att under dagarna i 

köket föra anteckningar i min lilla notbok för att inte störa själva observationen (Bryman, 

2011). Varje kväll ägnades flera timmar åt att i detalj skriva ner mer utförliga anteckningar i 

en löpande text.  

 

För att bättre förstå och kunna tolka händelser, var det en fördel att uppleva fältet direkt. Det 

innebar att jag kom över information som objekten inte talade om i intervjuerna. Work along 

kompletterade intervjuerna bra eftersom de rörde sig utanför deltagarens egna perspektiv 

(Bryman, 2011).   

 

Intervjuer 

Intervjuerna gjordes efter work along. Först intervjuades köksmästaren och därefter 

kökschefen. Vid tillfällena för intervjuerna hade inte observationerna analyserats för att det 

inte skulle påverka intervjuerna. Intervjuer presenterar den förståelse människor har när de 

ska sätta ord på sina egna upplevelser och erfarenheter (Fangen & Sellerberg, 2011). De är 

redogörelser för hur enskilda personer har uppfattat något som har skett. Intervjuer avspeglar 

de subjektiva upplevelser som enskilda personer har av vad som har hänt (ibid.).  

 

Intervjuerna hade medvetet en strävan efter trovärdighet och objektivitet bland annat genom 

att försöka tala med objekten på deras språk utan att låta mina egna åsikter påverka samtalet. 

De ostrukturerade intervjuerna var uppbyggda efter teman för att komma åt vad de intervjuade 

menade. Enligt Trost (2010) är ostrukturerade intervjuer med teman användbart vid 
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beskrivning av vissa förlopp, ord och företeelser. Med en empatisk inställning och strävan 

efter att vara nollställd vid intervjuerna har informanterna fått berätta om företeelser. När det 

krävdes ställdes följdfrågor för att komma vidare i intervjun. För att få informanterna att prata 

öppet var ambitionen att hålla intervjun så nära en normal konversation som möjligt, så som 

Csikszentmihalyi (1996) förespråkar. Frågorna vid intervjuerna följde samma guide (se tabell 

3.), men allt eftersom samtalet flöt på utvecklades intervjuerna något olika. I intervjuerna 

ställdes frågorna i lite olika ordning och formuleringarna varierade något på grund av 

samtalsformen (Bryman, 2011). Inledningsvis beskrevs de forskningsetiska aspekterna och en 

avslappnad situation skapades. Därefter gick jag igenom upplägg för intervjun samt beskrev 

syftet med arbetet. Frågorna löpte från dåtid till nutid och med en inblick i framtiden. 

Följande tre frågor användes 1) Berätta om hur du började som kock? 2) Hur arbetar ni på 

restaurangen idag? 3) Vad är ambition i framtiden?   

 

Tabell 3. Intervjuguide med teman.  

Personlighet och organisation  Produkt  Omgivning  

Drivkraft och inspiration 

Koppling till tävling   

Din roll på arbetsplatsen och i 

köksarbetet 

Personal och köksteam  

Förhållande till framgång  

Excellens och stjärnkock 

Hur utvecklas maträtter och 

menyer? 

 

Vad är en måltidsupplevelse?  

 

Kontakten med omgivning som 

gäster, bransch, media och guider 

 

Nätverk 

 

Andra aspekter  

 

 

Den första intervjun med köksmästaren genomfördes i personalrummet och den andra 

intervjun med kökschefen genomfördes i ett avskilt rum på ett hotell. Båda intervjuerna 

genomfördes utan att informanterna var engagerade med annat i sin verksamhet och endast 

enstaka kortare störningsmoment förekom. Intervjuerna varade i ca 60 minuter och spelades 

in med en smartphone för att sedan transkriberas.  

 

Transkribering 

Intervjuerna transkriberades ord för ord. Med hjälp av transkriberingen kunde även 

intervjupersonernas skratt och tonläge i samtalet noteras för att öka förståelsen och 

innebörden i det som berättades (Bryman, 2011). Svårbegripliga och otydliga meningar eller 

ord samt andra otydligheter har redigerats bort från intervjuerna. Transkriberingarna har 

studerats flera gånger för att underlätta sorteringen enligt syftet med arbetet. 
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Dokument- och filmanalys  

Parallellt med arbetets gång samlades information från olika media in, från de tre valda 

kökscheferna och deras restauranger. Sammanlagt studerades 58 reportage och artiklar från 

dagstidningar, bransch- och livsstilsmagasin. Restaurangernas hemsidor och kökschefernas 

kokböcker, som beskriver deras restauranger och arbetssätt analyserades. En av kökscheferna 

och dennes restaurang i dokument- och filmanalysen är samma person som studerades i work 

along och i intervjuerna. Jag träffade inte kökscheferna eller deras personal från de två andra 

restaurangerna. En dokumentärfilm gjord av Sveriges television studerades via websidan 

svtplay.se. I Filmen studerades främst de delar som var kopplade till kökschefens arbete med 

att utveckla maträtter och menyer. Även hur kökschefen beskrivs och hur hen leder sin 

verksamhet studerades. Filmen var från samma tid som för work along och intervjuerna. Av 

anonymitetsskäl vävs materialen från de olika medierna ihop. Syftet med dokument- och 

filmanalysen var att undersöka och ställa materialet från work along och de tidigare 

intervjuerna mot andra kökschefers uppfattning. Med anledning av arbetets teori om att 

omgivning som media påverkar hur kökschefer och restauranger framställs ville jag 

undersöka hur framgångsrika kockar beskriver sig själva och sin verksamhet. Först 

organiserades materialet grovt efter samma sju aspekter som i work along. Ibland har vissa 

anekdoter noterats, då det vid insamlandet inte var givet vad som exakt skulle vara 

användbart.  

 

Analys av insamlad data  

Analysarbetet av varje metod skedde efter att allt material sammanställts och transkriberats.    

Modellen för analysen i arbetet växte fram genom ett brainstormingsarbete och ett lateralt 

tänkande, där både struktur och fantasi för att identifiera samband (De Bono, 2004).  

 

Materialet från respektive metod lästes igenom flera gånger var för sig för att skapa en bild 

och uppfattning om innehållet. Anteckningar fördes under tiden för att relevanta detaljer 

skulle kunna identifieras inför innehållsanalysen. Innehållsanalysen fokuserade på texternas 

betydelse och samband. Analysen gav möjlighet att visa på skillnader och likheter inom, 

funktioner och faktorer. Både de givna och mer udda innehållen kunde påvisas. 

Meningsenheter valdes ut i texten, vilket kan beskrivas som konstellationer av ord, meningar 

och stycken som skildrade liknande fenomen. Därefter plockades innebörden ur 

meningsenheterna till kortare innehållsrika utryck. Detta är en metod som Petterson (2013) 
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beskrivit och använt. Därpå sorterades uttrycken i funktioner som ger uttryck för förmågor, 

kunskap, eller kompetens. Vid sorteringen var det viktigt att koppla till materialets olika 

begrepp. Funktionerna kopplades sedan samman och sorterades till olika faktorer som 

beskriver individer, saker eller områden (se tabell 4, 5 och 6.).  

 

Tabell 4. Hur meningsenheter ur work along skapades till funktioner och faktorer i analysen.  

Händelse – meningsenhet Innehållsrika uttryck Funktioner   Faktorer 

Matsalspersonalens närvaro var 

ganska lågmäld, här hade kocken 

en given plats även i matsalen. 

Gränsen mellan kock och servitör 

var hårfin under service. Kockarna 

var ofta i matsalen och serverar 

däremot var aldrig servitörerna i 

köket och lagade mat.  

Kocken i fokus. 

Samarbete mellan kök- 

och matsalspersonal 

vid servering men inte 

vid matlagning.   

Kocken som 

servicegivare.  

 

Personal 

Koncept  

Arbetsplats  

 

Tabell 5. Hur meningsenheter ur intervjun skapades till funktioner och faktorer i analysen. 

Händelse – meningsenhet Innehållsrika uttryck Funktioner  Faktorer 

Vi vill göra en unik produkt som 

inte går att uppleva någon annan 

stans. Det som händer på min 

restaurang skall bara gå att uppleva 

där, det där vill vi dra ännu hårdare 

och ännu djupare i vilket vi 

kommer och göra till hösten då vi 

helt kommer att sudda ut gränsen 

mellan kök och matsal, med ganska 

unika grejer som inte gjorts förut.   

Skapa ny unik 

upplevelse där gränsen 

mellan kök och matsal 

suddas ut.   

Utvecklingsbenägen 

Skapa nyheter 

Målmedveten 

Unicitet 

Samarbete  

   

Person  

Personal 

Koncept  

Arbetsplats  

 

Tabell 6. Hur meningsenheter från dokument- och filmanalysen skapades till funktioner och 

               faktorer i analysen. 

Händelse – meningsenhet Innehållsrika uttryck Funktioner   Faktorer 

Personalen på restaurangen har 

likadana kläder både i kök och 

matsal. En viktig kunskap hos 

personalen är att bekräfta gästerna 

så de inte känner sig bortkomna, en 

ny restaurangupplevelse är som en 

fest. För att skärpa kockarnas 

koncentration, engagemang och 

ambitionen, serverar kockarna 

gästerna. Att ”se gästerna i ögonen” 

är viktigt. Det ger ett jämlikt och 

avslappnat sätt, en nära kontakt 

med gästerna. 

Likadana kläder på 

personalen. Bekräfta 

gästerna i en 

restaurangupplevelse.  

Kockens engagemang 

och kompetens skärps 

med en jämlik kontakt 

med gästerna   

Klädsel och koder 

Kocken som 

servicegivare.  

Engagemang  

Avslappnad 

gästkontakt för 

kocken. 

  

Koncept   

Personal 

Arbetsplats  

Gäster 
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Triangulering som analysmetod 

I tabell 4, 5 och 6 ges exempel på händelser som noterats som likartade i de olika metoderna. 

Det har gett en ökad förståelse för händelsernas komplexitet och metoderna har kompletterat 

varandra. De identifierade funktionerna och faktorerna visar lite olika resultat. Detta ger en 

mer mångfasetterad och komplex bild av likartade händelser. Resultatet av de tre ovan 

beskriva metoderna, användes som material för den slutliga analysen där de tre resultaten sågs 

som ”på väg mot” arbetets slutgiltiga resultat och slutsats. Genom triangulering ”knådades” 

respektive metods resultat ihop (se figur 1).  

 

 

Figur 1. Modell för trianguleringsanalys 

 

I detta steg analyserades likheter och avvikelser mellan de tre metodernas resultat. 

Trianguleringen ledde till en identifiering av tre olika områden som faktorerna kunde 

grupperas till. Grupperingen inspirerades av Csikszentmihalyi (1996) och hur han beskriver 

vilka delar som avgör framgångsrik kreativitet hos en person, plats, produkt eller idé. Enligt 

Csikszentmihalyi (1996) samverkar personens prestation med yrkeskulturen i dess bransch 

och hur omgivningen bedömer kvaliteten på det som skapas. De tre områdena som 

identifierades i analysen av respektive metods resultat var 1) Chefen, personalen och 

arbetsplatsen, 2) Produkten och produktutveckling, 3) Nätverk, bransch, media, guider och 

gäster.  

 

Vetenskaplig insamling 

Sökkanaler som användes var i första hand från ämnesguiden för ämnet måltidskunskap och 

värdskap på Örebro universitets biblioteks hemsida (Summon, FSTA och Leisure Tourism 

Work along

Intervjuer 

Dokument- och filmanalys

http://db.ub.oru.se/login?url=http://www.cabi.org/leisuretourism/
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Database). Dessutom användes Google, Google Scholar och Diva-portalen. Sökningar 

gjordes på engelska och svenska. Materialet till bakgrunden har i huvudsak präglats av 

litteratur inom företagsekonomi och måltidskunskap som kopplar till organisation och 

ledarskap, måltidsupplevelser och produktutveckling. Till dokument- och filmanalysen har 

material från media, restaurangbranschen och från objekten själva.   

 

Nyckelord för sökningar har varit, förutom begrepp i titeln: kreativitet, innovation, restaurang, 

management, organisation och ledarskap.    

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

Inklusionskriterierna har fokuserat på kökschefer, kockar och restauranger som av 

omgivningen blivit bedömda som framgångsrika eller beskrivits som kreativa i sitt arbete.  

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen  

Exklusionskriterierna har sorterat bort de artiklar eller källor som inte riktat sig till hur 

restauranger eller företag arbetar för att leda verksamheten med kreativa dimensioner eller 

mot framgång.   

 

Forskningsetisk planering 

Kraven för individen kan preciseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav 

kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(vetenskapsrådet, 2002). Observationen och intervjuerna föregicks av telefonsamtal med både 

kökschefen och köksmästaren. Vid den första kontakten upplystes de båda om att arbetet 

betraktas som konfidentiellt, vilket betyder att jag som forskare hade så kallad tystnadsplikt. 

De informerades om mitt syfte med studien och båda två gav sina tillåtelser till att jag skulle 

delta i deras vardagliga arbete som praktikant och samtidigt observera deras arbetssätt och 

arbetsmiljö. Kökschefen och köksmästaren meddelades att deras deltagande var frivilligt och 

att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte och att det presenteras internt på 

Örebro universitet och publiceras på www.diva-portal.org. För att skapa en trygghet hos 

personalens uppmanade jag båda två att informera personalen om syftet med mitt deltagande. 

Båda ansåg att jag även själv kunde informera personalen om mitt syfte. Jag frågade om de 

hade några invändningar mot att deras namn och restaurang förekom i arbetet, båda tillät 

detta.  

http://db.ub.oru.se/login?url=http://www.cabi.org/leisuretourism/
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För att hålla en god etisk nivå, gällande anonymitet på arbetet har namn på restaurang och 

personer getts fiktiva namn (Trost, 2010). Inför work along hade jag ett kort möte med 

kökschefen för att säkerställa att syftet med mina studier var väl förankrade. Samt ett längre 

möte med köksmästaren på restaurangen för att få information om arbetsplatsens rutiner och 

arbetsschema. Denna dag användes även till att på plats logistiskt förbereda hur själva 

observationen skulle gå till. Mötet med köksmästaren var en del av work along. Valet av att 

vara känd observatör föll sig naturligt, dels för att skapa en trygghet hos personalen, dels för 

att jag som person var känd sedan tidigare hos delar av personalen. Jag var äldst i köket under 

work along och personalen kände till att jag tidigare arbetat som kökschef och kock men 

numera arbetar och studerar vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro 

universitet. I dokument- och filmanalysen kodades personer och restauranger samt aspekter, 

t.ex. ort som kan leda till person eller restaurang. I intervjun och work along kodades också 

namnen på de som deltog. Kodnamnen är genomgående efternamn för att inte hänvisa till om 

personerna var killar eller tjejer. Material från dokument- och filmanalysen förvaras i 

författarens hem, adress: Jesper Johansson, Venavägen 33, 703 65 Örebro.  

 

Resultat 

Först behandlas resultatet från respektive metod och i trianguleringen vävs de tre resultaten 

samman till en helhet. Genom triangulering framkom arbetets sammansatta resultat. I 

resultatdiskussionen diskuteras därför främst resultatet från trianguleringen.  

 

Work along  

Kökschefen är kodad med namnet Alm och köksmästaren med Gran. Spiskocken och kocken 

i luckan benämns enbart med sina yrkesbeteckningar. Övrig personal beskrivs som kockar 

eller personal.  

 

Kökschefen och köksmästaren  

Kökschefen Alm var huvudansvarig och krögare medan köksmästaren Gran var ansvarig för 

kvaliteten i vardagsarbetet på restaurangen och då främst i köket. Alm visade upp en varierad 

personlighet som var både tyst, fundersam och samtalsglad, sprallig och bestämd. Det var 

ingen tvekan om vem som var chef. När Alm vistades i köket eller matsalen var personalen 

mer ”på tå” än annars. Alm hade distans till övrig personal. Alm och Gran gick ibland iväg 
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själva. Gran var för det mesta lugn och ödmjuk och ibland skämtsam. Personalen visade 

respekt för Gran, genom att ständigt fråga om råd gällande matlagningen. Gran var närmare 

personalen i det sociala. Till exempel följde Gran med personalen på den lokala puben efter 

arbetet. När både Alm och Gran var på plats skärptes arbetet extra i både kök och matsal. 

  

Vid ett tillfälle informerade Alm om restaurangens ekonomi. Hen sa att det gick ganska bra. 

Informationen började i en trevlig och informativ ton tills en i personalen föreslog en 

personalresa. Då svängde tonläget hos Alm, som genast blev kort, aningen sarkastisk på 

rösten och förklarade att det fick vederbörande veta efter sommaren om det fanns pengar då. 

Efter en personalmåltid blev Alm tydligt irriterad över att det var stökigt och förklarade med 

lågmäld men bestämd röst sitt missnöje. All personal tog åt sig och genast utan protest gick 

två kockar och städade upp. Vid ett annat tillfälle talade hovmästaren med Alm om en gäst 

som tyckt att de kvällen innan serverats för lite kött och fisk. Alm blev lite irriterad och 

menade att gästen inte förstått sig på hur maten lagades eller skulle smaka. Förklarade ni idén 

med maträtterna frågade hen hovmästaren, som inte hade något svar. Alm sa inget, men 

visade ett irriterat missnöje över hovmästaren.  

 

Köksmästare Gran påpekade under min första arbetsdag att all personal behandlades lika, ”vi 

har inga hierarkier i köket”. När Alm kom in i köket skedde en viss kroppslig uppsträckning 

bland kockarna och vissa frågade om smaker eller kompositioner. Alm var alltid behjälplig 

och kockarna visade respekt och kallade Alm för Chef. Varje tallrik kontrollerades av Alm 

eller Gran innan den serverades. 

 

Alm och Gran arbetade med ständig feed-back både planerat och mer spontant. En kock fick 

beröm av Alm för sitt arbete med att lägga upp en maträtt. Kocken svarade: ”Schysst Chef”!  

En dag var det personalutvecklingssamtal. Alm hade korta individuella möten med de 

anställda. Känslan var att turordningen var i en outtalad rangordning, först spiskocken sedan 

kocken i luckan och därefter de övriga kockarna. Spiskocken berättade på kvällen att Gran 

stämmer av läget bland kockarna varje vecka med korta individuellt ”snack”; bland annat 

frågar Gran om kockarna vill förändra något.  

 

Kockarna och arbetsplatsen  

Spiskocken berättade att hen var van vid tuffare arbetsklimat med längre arbetstider från 

Europa. Spiskocken beskrev jargongen på restaurangen som nästan ovanligt ödmjuk.  
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Personalmat åts gemensamt en gång per dag runt ett stort bord och oftast var Alm och Gran 

med. Vid personalmåltiderna var det ganska tyst, de flesta ”fixade” med sina telefoner eller 

surfade på datorer. Kökspersonalen bestod av sex personer utan tydlig hierarki, men däremot 

fanns en tydlig avgränsning i ansvarsområden. En kock ansvarade för den varma maten, här 

kallad spiskock, en var ansvarig för luckan och därmed kommunikationen med alla kockar för 

att timingen vid serveringen skulle flyta. Kockarna hade egna stationer i köket och med det 

ansvar för specifika maträtter; från råvara till färdigt på tallrik. Under min praktikvecka var 

det tre praktikanter i köket inklusive jag. Arbetsrutinerna var samma varje dag. Det som 

skiljde sig åt var om någon ny maträtt skulle testas, vissa råvaror, gästerna och olika besök. 

Arbetet präglades av noggrannhet, god hygien och ständig kontroll av kvalitet på råvaror och 

smaker. Inga recept sågs till. Alla hade recept och matlagningen i huvudet och i händerna. 

Ibland hjälpte de varandra med maträtterna, men oftast jobbade varje kock med sina maträtter. 

Arbetstempot i köket var oftast tyst, lugnt och harmoniskt. När varken Alm eller Gran var på 

plats var arbetsstämningen mer ungdomligt sprallig.  

 

Stämningen bland kockarna var familjär. De frågade varandra hur de mådde och vad de gjort 

på fritiden. Kockarna skämtade och ”slängde käft” med varandra. När någon kock gjorde ett 

misstag i köket fick hen utstå gliringar och skämtsamma påhopp. Även Gran råkade ut för 

gliringar från kockarna när hans kastrull kokade över. En kock råkade tillaga rödbetor 

felaktigt och det blev kvällens återkommande skämt. Tonen upplevdes som hjärtlig men 

samtidigt allvarlig. Det lilla köket gjorde att kockarna stod väldigt nära varandra, vilket ställde 

stora krav på ordning och reda. När någon slarvade blev stämningen genast ansträngd. Vid ett 

tillfälle var två kockar nära att välta ut en soppa som spiskocken gjort. Spiskocken påpekade 

direkt sitt missnöje med deras slarv. Det verkade som om kockarna tyckte det var okej att få 

tillsägelser. Kocken i luckan styrde tempot i köket och serveringen. Allt lagades på order från 

kocken i luckan. Varje maträtt hade sin specifika tallrik eller serveringskärl. Tempot i 

serveringen var snabbt, maträtterna många och relativt små.      

 

Under en av arbetsdagarna när det var få gäster skiftade kockarna plats i köket och gjorde 

varandras maträtter under service. Detta skedde under noggrann kontroll av spiskocken och 

kocken i ”luckan”. Samarbetet och kommunikationen mellan kockarna var väl inövat och 

skedde nästan utan ord. Under denna servering var varken Alm eller Gran i köket. Kvaliteten 

på maten var precis som alla andra dagar.  
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Kockarna kontrollerade och samtalade öppet om kvaliteten på sina maträtter med varandra. 

Vid flera tillfällen testade Alm och Gran smakkvaliteten på maten under förberedelserna; 

speciellt om det var en ny komposition. All kvalitetsbedömning gick snabbt med kort 

konversation mellan kockarna. Matsalspersonalens närvaro var ganska lågmäld och kocken en 

given plats även i matsalen. Gränsen mellan kock och servitör var hårfin under service. 

Kockarna var ofta i matsalen och serverade. Däremot var aldrig servitörerna i köket och 

lagade mat. Olika personal presenterade maträtterna under veckan. En känsla var att det 

varierade i skärpa och elegans mellan matsalen och köket.   

 

Alla kockar hade något på varandras maträtter som de tillagade eller hjälpte till att lägga upp. 

Varje maträtt bestod av många moment och samarbete var nödvändigt för att hinna med vid 

servering. Vi praktikanter fick ofta smaka på maträtterna under veckan. Det var generöst och 

bra för att förstå vad alla delar var till för samt att bättre förstå restaurangens matlagningsstil 

och smaksättningsidé. Maten var identisk varje dag, men däremot varierade det vem som 

serverade och Alm var inte alltid på plats vid servering.  

 

Alm sågs inte tillaga någon mat, Gran deltog i köksarbetet men hade inte något specifikt 

ansvar för någon maträtt. Under förmiddagarna kom och gick Alm vid oregelbundna tider in i 

köket och diskuterade samt kontrollerade både hur personalen mådde och kvaliteten på smak 

och matlagningen. Gran var oftast på plats i köket och kvalitetssäkrade allt som gjordes, och 

personalen stämde kontinuerligt av med Gran om smakerna var som de skulle.  

 

Produkten och produktutveckling  

När en ny maträtt skulle provlagas stämdes den alltid av först med Alm. I det vardagliga 

arbetet med de maträtter som funnits ett tag på menyn stämdes kockarna av med Gran. 

Jag fick känslan att nya maträttsidéer alltid kom från kökschef Alm. Hen pratade sedan först 

med Gran och därefter lagade kockarna till idén utifrån skisser eller muntliga instruktioner. 

När en ny maträtt skulle testas var det full fokus på den situationen. Kockarna hade förberett 

råvaror på flera olika sätt på order från Alm. Ibland var det en ny råvara som hade skickats 

från en leverantör, ibland var det en mer genomarbetad tanke från Alm som skulle testas. 

Testerna av nya maträtter såg lite olika ut varje gång. Min tolkning var att det berodde på om 

idén var ny eller om den hade funnits och testats tidigare. Kockarna verkade försöka läsa 

Alms tankar och hade förberett flera varianter på tillagning och tillbehör. Alm styrde dessa 
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tillfällen tydligt. De flesta frågorna ställde hen till Gran för att senare bjuda in övrig personal i 

diskussionen.  Flera ur personalen deltog i smakprovningen.  

 

Vid ett tillfälle skulle en helt ny maträtt med hummer testas och kocken hade förberett flera 

olika tillbehör och råvaror till hummern. Alm meddelade under förmiddagen frånvaro för 

dagen, kocken blev besviken och ställde undan alla råvaror något irriterad. Tre timmar senare 

dök Alm upp och ville provlaga hummerrätten. Kocken plockade då fram råvarorna utan 

krångel. Kocken servade Alm, när maträtten sattes samman diskuterade de flitigt smaker, 

konsistenser och serveringstemperaturer. Alm sade till slut att ”det kan bli något av denna 

idé”.  

 

En av kvällarna skulle en ny maträtt med potatis provlagas. Min uppfattning var att denna 

maträtt testats några gånger tidigare. Det var full fokus från all personal runt Alm och det blev 

en öppen diskussion om hur maträtten skulle serveras. Alm avslutade med att säga ”vi testar 

potatisrätten ikväll till två av våra stamgäster”. Stamgästerna serverades den nya maträtten 

med potatis.  

 

Vid ett tillfälle kom Alm in i köket med nytt porslin som skulle testas. Porslinets diskuterades 

med Gran och ingen annan deltog i samtalet. Vid ett tillfälle var det en gäst som meddelat 

olika allergier. Idén om dessa maträtters komposition kom ur dialogen mellan enbart 

kockarna.  

 

Två av dagarna var jag med och hjälpte till i festvåningsköket under servicen. Under servicen 

kom Alm in och kontrollerade smaker och hur läget var. Oftast pratade kökschefen inte så 

mycket utan stod mest tyst och muttrade. Vissa maträtter testades i festvåningen innan de 

serverades på menyn i restaurangen.  

 

Nätverk, leverantörer, bransch, media, guider och gäster  

Under work along var det ett ständigt flöde av råvaror till restaurangen och på kvällarna 

skickades inköpslistor till alla olika leverantörer. Det första som gjordes varje dag var att ta 

hand om råvarorna. När det kom grönsaker kom det alltid lite olika råvaror som överraskade 

kockarna. Min uppfattning var att leverantören skickade lite olika produkter som skulle testas. 

En dag var det aprikoser, en annan små, spröda rödbetor. De var ett gemensamt plockande 

och kvalitetskontrollerade vid varje råvaruleverans.  
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I början på veckan berättade Alm om ett framtida tv-projekt och att det snart var möte med 

andra kökschefer och bönder om produktutveckling för restauranger. En av dagarna var det 

matfotografering för restaurangens hemsida, en annan dag intervjuades Alm om restaurangen 

av en journalist.  

 

Varje dag var det möte och genomgång innan restaurangen öppnade och där presenterades 

gästlistan och bordsplacering. Hovmästaren ansvarade för mötet. Alm satt lugnt i matsalen 

och lyssnade. En dag var det en stamgäst på listan som personalen trodde var matjournalist. 

Gällande en annan gäst spekulerades det i om hen hade samröre med Guide Michelin. När det 

var ”ensam-ätare” diskuterades möjligheten att det var en matjournalist. Gästernas namn och 

var gästerna kom ifrån lästes upp högt samt om de varit på restaurangen tidigare. 

 

Vid serveringen berättade Alm och Gran för gästerna om matlagningsfilosofin och hur det var 

tänkt kring själva ätandet, i vilken ordning de olika delarna skull ätas eller om något skulle 

drickas. Med en av gästerna diskuterades vad som krävs för att nå tre stjärnor i Guide 

Michelin. Kockarna var ofta ute och serverade vid borden. Olika serveringsmoment som att 

hälla sås eller soppa gjordes av kockarna i matsalen. Stamgästen serverades flera gånger av 

Alm eller Gran. Alm var speciellt mån om att stamgästen skulle vara nöjd.  

 

Intervjuerna  

Kökschefen Alm och köksmästaren Gran intervjuades. Vid intervjuerna framkom Alms och 

Grans personliga upplevelser och därmed något annorlunda information än vid work along.  

 

Kökschefen och köksmästaren 

Alm beskrev i intervjun sin roll som kreativ ledare, krögare och ägare. Gran är köksmästare 

och produktionschef. Gran är ansvarig för att det som Alms idéer utförs på rätt nivå. Gran står 

närmast Alm gällande matlagningen och de gastronomiska aspekterna. Gran har erfarenhet 

både från kök och matsal från ett femtontal olika restauranger. När Alm behövde hjälp i sin 

nyöppnade restaurang anställdes Gran. Efter hand tog Gran över Alms roll i köket. Under 

flera år arbetade de väldigt hårt och många timmar tillsammans i köket. Köket och 

matlagningsstilen var i början väldigt laborativ med inslag av humor. Det var en rolig tid 

minns Gran. Alm säger att det som gör jobbet roligt är att inte veta; ”jag kan ha en känsla nu 
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vad som ska hända i höst”. Förutsättningarna förändras ständigt. Detta gäller bland annat 

råvaror. Kockarna har lärt sig att Alm ändrar menyn in i det sista.  

 

Både Alm och Gran framställer sig som tävlingsmänniskor och är skolade inom 

idrottsvärlden. Alm har hela tiden gjort medvetna val i sin strävan mot toppen inom 

gastronomin – ända från att välja franska som språk i skolan till att söka sig till 

stjärnrestauranger i Europa. I Guide Michelinköken fann Alm samma tävlingsinstinkt som 

han upplevt inom idrotten. Alm beskrev att ”vinnarskallarna fanns i stjärn-köken”. Grans 

uttryck för tävling och strävan utryckte hen med ”när du fått en stjärna då är det ingen idé och 

stanna, då vill man ha den andra stjärnan. När man väl har fått den andra stjärnan, då vill man 

se hur långt man klarar det”.  

 

Tävlingsinstinkten är triggande, utmanande och utmattande. Tävlingen och utmaningen finns 

när en grupp människor skall utföra något på högsta nivå, där gäster har högt ställde 

förväntningar, som skall överträffas. Alm menar att restaurangen aldrig får ha en dålig dag. 

Det skulle få ödesdigra effekter. Som till exempel att tappa stjärnor. För att lyckas på en 

restaurang som du äger själv krävs drivkraft, självförtroende och mental styrka för att idéerna 

ska nå ut hela vägen. För att lyckas måste man ha både talang och ett bra psyke. Man ska vara 

en vinnarskalle som hatar att förlora. Att komma tvåa är det värsta som kan hända menar Alm 

och det är det som driver hen framåt. 

 

Alm beskriver det som en skön känsla att inte riktigt veta allt om vad som skall hända. Det 

skulle vara tråkigt att gå till jobbet varje dag om man visste exakt vad som skall göras. Alm 

tror att många kreativa personer är rastlösa. I Guide Michelin bedöms kockarna efter deras 

egna stil. Det kan jämföras med att vara kreativ menar Alm. Kökschefen måste konkretisera, 

kunna göra och genomföra. Det finns många som är kreativa men som inte tar sig till målet. 

Det krävs ett enormt självförtroende, ork och mod. Alm säger om kreativitet att det finns 

många duktiga kockar men att det är få som tar steget från att vara en duktig matlagare till att 

skapa egna menyer. Alm menar att kreativitet inte kan tränas upp, ”Some have it, some 

don´t”. Avgörande för kockens kapacitet menar Alm är ändå att ha förmågan att genomföra. 

 

En förmåga att få maten på tallriken att via gästens mun och också  

nå hjärna liksom. Det e inte bara och vara kreativ, du måste också  

kunna genomföra det! 
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Alm säger att en anledning till restaurangens höga ranking är att de haft kvar stora delar av 

personalen. När personal slutar måste ny tränas upp och då stannar utveckling av. Stabilitet i 

personalen är väldigt viktigt. Det är ganska enkelt. Personalen vill ha respekt och att man 

lyssnar på dem. Det är ganska okomplicerat, vi försöker lösa problem när de uppstår, vi vill 

att personalen säger till om dem inte trivs, samtidigt förklarar Alm varför de gör som de gör 

och kopplar kraven till restaurangens filosofi och mål. Ibland ger Alm personalen rätt, då 

tackar Alm för att de gjort företaget bättre. Med personalsamtal hålls personalen 

välinformerad om förändringar säger Alm. Varje vecka har Gran individuella personalsamtal 

och samtal med gruppen. Mötena ger personalen möjlighet att uttrycka vad de tycker och 

tänker, det är även tillfällen för information från Gran och Alm samt att hålla gruppen i balans 

så inte produktens kvalitet blir spretig. Med hjälp av samtalen om produktens kvalitet är min 

tolkning att, Alm och Gran också styr verksamheten. Med samtalen skapas kontroll av 

produktens jämnhet och kvalitet. Alla på restaurangen vet vilka det är som har det sista ordet 

säger Gran. Produkten utvecklas hela tiden och mötena bidrar till att personalen känner sig 

delaktiga. Gran säger att det är viktigt att alla kommer bra överens eftersom restaurangen är 

liten; personalen blir som en liten familj. Enligt Gran är alla som jobbar på restaurangen 

passionerade och har det som sitt liv.   

 

Kockarna och arbetsplatsen  

Personlighet värderas högre än meriter vid anställning. Det är ofta två till fem praktikanter i 

köket, det ger restaurangen ovärderliga möjligheter att prestera på toppnivå. Gran ställer sig 

frågan om det skulle vara möjligt utan dem. Hen tror inte det. De som jobbar i vårt kök är 

kockar menar Alm. Kockarna skolas in på en station i taget. De tränas upp på restaurangens 

produkt och smakpalett. Vi arbetar med att varje station har ansvar för hela kedjan i sina 

maträtter och det finns inga klassiska indelningar i köket med renseri och så vidare. 

Stationerna hjälps också åt med varandras matlagning. Alm säger att kockarna hjälps åt i 

köket vid service; Nästan alla har någonting på varje maträtt att bidra med. Det håller uppe 

skärpan i köket under service. Om något går snett på en station måste alla börja om. Vissa 

stationer är finare eller svårare än andra menar Alm.  

 

Den som normalt har varit hos oss längst står på spisen. Den kocken måste  

sätta det under service. De andra stationerna är ganska mycket förberedda och  

där man kan checka av innan, men på spis där är det in the moment som det händer 

och där måste man ha den mest rutinerade. 



40 
 

Gran beskriver hela verksamheten och säger att till stjärnrestaurangen finns flera olika 

restauranger som drivs som separata företag. Stjärnrestaurangen drivs inte för att tjäna pengar. 

Med systerkrogarna kan personal rotera och hjälpa varandra vid behov. Arbetssättet i köket är 

planerat efter förutsättningarna i lokalen och restaurangens matlagningsfilosofi. Lokalen 

styrde idén om att köket är nära gästerna, konceptet har inspirerats av resor till Tokyo. Det var 

ett avslappnat sätt att äta på, där man såg in i köket och kunde prata med kockarna minns 

Gran. Gästerna skall även kunna sitta lite ostörda om de vill. Därför är några bord lite längre 

från köket. Med framgången har verksamheten växt, stegvis har fler personer anställts både i 

köket och matsalen.  

 

Idag arbetar fler på restaurangen än tidigare och varje person arbetar färre timmar än vad vi 

gjorde i början säger Gran. Det hade varit omöjligt att fortsätta med sex dagar i veckan, från 

morgon till kväll. Tillsammans lägger vi ner mer tid idag på restaurangen än tidigare. Tiden 

som Alm och Gran lägger ner är inte längre lika fokuserad på enbart köket. Mer tid läggs på 

utveckling, kvalitetskontroll och att stabilisera produkten. Som köksmästare är Gran ledig en 

dag i veckan. Alm vill skapa en unik produkt som bara går att uppleva på hans restaurang, en 

ambition i utvecklingen är att sudda ut gränserna mellan kök och matsal. Det ställer helt andra 

krav på oss som matlagare. Kockar är inte bara matlagare utan de måste tänka på hur de 

jobbar och vad de säger och hur de uppträder framför gästerna.  

 

Produkten och produktutveckling 

Det viktigaste på denna nivå av restaurang är att varje dag hålla samma jämna nivå; det ger 

kvalitet. I framtiden blir teamet troligtvis mer säkert på restaurangens produkt. Nytt är att de 

anställt en utvecklingsansvarig som arbetar nära Alm med utveckling av maträtter. Då slipper 

köket arbeta med utvecklingsstressen i vardagen menar Gran. Utbudet och val för gästen har 

minskat med åren och idag äter de flesta samma meny. Tiden för själva måltiden har minskats 

från fyra och en halv timme till tre timmar. Både Alm och Gran beskriver ett ständigt 

utvecklingsarbete som pågår dagligen. Alms idéer om nya maträtter kommer från råvaror, 

säsongen eller temperatur utomhus. Gran menar att Alm har kreativa möten med sig själv. 

Därefter pratar de intensivt med varandra om hur maträtterna skall nå fram och platsa på 

menyn. Processen är ganska varierad. Alm beskriver att hen funderar i ensamhet först, skriver, 

skissar och sedan presenteras idén. Oftast snackar hen med Gran och får input. Grans roll är 

att informera om vilka kvalitetsråvaror som finns tillgängliga. De har ständig dialog och 
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bollar idéer mellan sig. Efter åren tillsammans i köket har de en gemensam smakpalett som 

styr maträtterna. Alm tar idén med de kockar som berörs och sedan med hela gänget. Därefter 

börjar maträtten testas i köket och provlagas. Alm vill att alla ska smaka på maträtten innan 

den sätts upp på menyn. Ibland sparas idéerna för framtiden. Detta gäller när Alm inte blir 

helt nöjd. Idéer från tidigare maträtter dyker ibland upp på menyn i senare under säsongen. De 

har ett kartotek med smaker och maträtter som de ibland plockar ifrån när de skapar nya 

maträtter.  

 

Allt sedan starten har gästerna haft nära kontakt med köket och kockarna har alltid varit med 

och serverat. Alm säger att grundtanken med kockarnas i matsalen är att de skall presentera 

vissa moment som har ett filosofisk värde, där kocken berättar hur en maträtt är uppbyggd. 

Ofta är det våra signaturrätter som kocken serverar, vi tror gästerna tycker det är roligt att 

höra berättelsen från kocken, sade Alm.  

 

Alm och Gran går ibland själva på restaurangen för att uppleva produkten från gästens 

perspektiv. I matsalen ser de produkten på ett helt annat sätt, de utvärderar alla detaljer från 

smak till servering och hur kockarna arbetar i köket. Allt antecknas och sedan går de vidare, 

för att slipa på detaljerna om hur produkten kan utvecklas. Gran menar att de utsätter sig 

själva för kritik för att kunna hantera kritik från gästerna. Köket tycker det är roligt när Alm 

äter i matsalen, det blir en extra dimension eftersom köket vet att han kommer att ha åsikter. 

Gran gillar dialogen om produktens kvalitet och anser det mer frustrerande om det inte finns 

någon kritik från gästerna under längre perioder. 

 

Nätverk, leverantörer, bransch, media, guider och gäster  

Alm anser att inom restaurangbranschen i Europa bryts kockarna ofta ner. Hen beskriver sin 

tid på stjärnkrogar i Europa som främlingslegionen. Arbetsmiljön var elak med svordomar 

och mobbning. Gran beskriver hur Alm arbetar med de kvalitetskrav på leverantörer, råvaror 

och personal som han lärt sig efter sin tid på Guide Michelinrestauranger i Europa.  

 

I samband med stjärnorna i Guide Michelin utvecklades samarbetet med egna trädgårdar som 

levererar grönsaker, säger Gran. På så sätt kunde restaurangen jobba med mer närproducerat 

och ekologiskt. I dialog med marinbiologer, forskare och bönder försöker de hitta de bästa 

råvarorna berättar Gran. Alm ansluter sig till projekt med syfte att utveckla råvarors kvalitet.  
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Genom sociala medier arbetade vi tidigt medvetet med en strategi att hetsa branschen och 

berätta om våra ambitioner, berättar Alm. Med den strategin skapades det tryck på 

restaurangen och det blev snabbt fullbokat. Under denna period upplevde Alm att många i 

branschen var arga och inte ville att restaurangen skulle lyckas. En stor dag var när 

restaurangen fick priset ”årets krog” framröstat av branschen. På galan ställde sig publiken 

upp och applåderade. Det kommer Alm ihåg speciellt eftersom de lyckats vända branschens 

åsikt om sig. Efter det framställdes Alm och hens kollegor som ödmjuka och sköna snubbar. 

De fick nu beröm för sitt arbete med sociala medier. Idag i Norden när allt går så snabbt med 

sociala medier går det inte bara att stå i sitt kök och bara laga mat, säger Alm. I Paris på tre 

stjärniga restauranger kanske det funkar med 10 miljoner invånare och 40 miljoner turister om 

året. Arbetet med media i tv eller på webben gör Alm för att få fler gäster till restaurangen. 

Restaurangen behöver nå ut brett.  

 

Erkännandet i den Svenska restaurangbranschen kom i och med att restaurangen fick en 

stjärna menar Alm. Med framgången på ”50 Best”, förstod vi att väldigt många från 

branschen, kockar och foodies besökt krogen. Det var både smickrande och väldigt roligt. 

Alm hävdar att det finns ingen bransch som restaurangbranschen på högsta nivå som är så hårt 

bedömd år efter år och där bedömningarna avgör hur framtiden kommer att vara. Statusen i 

branschen ökar med framgång genom Guide Michelin stjärnor. Framgång föder framgång, 

säger Alm; Guide Michelin och ”50 Best” sporrar till fortsatt utveckling. Gran berättar att 

guiderna har stor betydelse för toppkrogarna i världen. De bästa är fullbokade flera månader i 

förväg. När restaurangen fick den andra stjärnan var det helt galet, berättar Gran. 

 

Det var helt galet när den andra stjärnan kom, det vart ju ett stort uppsving  

för krogen, med ökat tryck på bokningarna. Det blev mycket snack i media.  

Vi har alltid jobbat med mål och liksom utvecklat krogen och jobba med så  

bra råvaror som möjligt, på den nivån som kökschefen lärt sig på stjärnkrogar  

i Europa. Vi vill också hitta något eget, vad gör oss unika?  

 

Det är viktigt att gästerna tycker om maten Alm skapar och i samtalen med gästerna sker ett 

utbyte. Det ger möjlighet för mig att sälja in en maträtt, där filosofi och tanken beskrivs. 

Gästerna förbereds på vad som ska hända. Matupplevelsen kan förstärkas av en berättelse. Det 

allra bästa är om kökschefen berättar för gästerna. Det är liksom förstahandsinformation. Om 
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matsalspersonalen berättar är det en andrahandsinformation, som en återberättelse av mina 

tankar, säger Alm.  

 

Dokument- och filmanalys 

Uppgifter om och från tre nordiska kökschefer, tillika krögare har analyserats. Resultatet 

bygger på material som är sammanvävt från en dokumentärfilm gjord av Sveriges television 

om en av restaurangerna, kökschefernas egna kokböcker, restaurangernas hemsidor och 58 

olika reportage, intervjuer eller artiklar om de tre kökscheferna. Kökscheferna är kodade med 

namnen Björk, Asp och Rönn. En av kökscheferna och dennes restaurang är samma från work 

along och intervjuerna. Här beskrivs kökschefernas matlagningsstilar som en del i deras 

arbete med att utveckla framgångsrika produkter.  

 

Kökscheferna 

Björk, Asp och Rönn beskrivs av andra och av sig själva som vinnarskallar med 

tävlingsinstinkt. I intervjuer jämför Rönn det professionella Guide Michelinköket med den 

tävlingsinstinkt och ”att ge järnet” som finns inom idrottsvärlden. Rönn gillar att sätta press 

på sig själv och att vara i rampljuset, med en ambivalent känsla av torgskräck. Kökscheferna 

beskrivs i media och i sina egna kokböcker som kreativa personer med egna unika stilar i sin 

matlagning och i restaurangernas koncept.  

 

Rönn beskrivs i media som rastlös och kontrollstyrande; Att slå sig ”till ro” menar Rönn är 

farligt. Kreativa kockar har självförtroende med egen stil och en humor som del i deras 

kreativa process berättar Asp i ett reportage. Rönn beskrivs av media som en krävande person 

som ogärna delar sitt ledarskap, en envis perfektionist som alltid letar fel. Rönns 

ledarskapsstil beskrivs också som auktoritär utan yviga gester eller höjd röst. Samtidigt som 

Rönn alltid är på helspänn, intensiv och har total kontroll, lämnas inget åt slumpen. Björk 

beskriver sig själv som en person som är villig att ta stora risker. Som kock menar Björk att 

hen är uppriktigt, vågar sticka ut hakan och har förmågan att ta bort det oväsentliga. Asp 

beskrivs som både en varmhjärtad och krävande person med bristande tålamod. Asp är 

analytisk, uppriktig och gillar att diskutera med en intellektuell drivkraft. I media beskrivs 

Rönn med ett sympatiskt och barnsligt förhållningssätt till hur maträtter skapas. Det måste 

finnas en strävan att förbättra berättar Asp. Hen trivs när allting inte är helt färdigt.  
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Ständiga strävan att uppnå mer framgång föder framgång menar Asp. Grunden till framgång 

är viljan till förändring och utveckling samt att ständigt ifrågasätta både sig själv och andra. 

Tävlan mot egna mål, fascination och hängivenhet för gastronomi är avgörande för 

framgångar, säger Asp.  

 

Kockarna och arbetsplatsen  

I artiklar, reportage och intervjuer berättar alla tre kökscheferna om att; personalen spelar en 

viktig roll för framgång. Med en trogen personal som stannar skapas framgång menar Rönn. 

Det gör att kökschefen kan slappna av och lita på att den uppsatta kvalitetsnivån på maten 

behålls. Svårigheten med kockhantverket är att kocken arbetar med färska råvaror, det ställer 

extremt höga krav på noggrannhet i alla led, menar Asp. För att lyckas som kock skall man ha 

extrem närvaro, vara en skicklig hantverkare och lita på sin instinkt, menar Rönn. Björk 

berättar om vikten av att involvera personalen i produktutvecklingen för att skapa en bra 

grupp med stor känsla av delaktighet.  

 

Produkten och produktutveckling   

Björk arbetar med speciella veckomöten, där alla kockar var för sig presenterar en egen idé på 

en ny maträtt utan styrning från kökschefen. Varje maträtt som presenteras diskuteras öppet i 

teamet som en gemensam brainstorming. Detta har medfört ökad koncentration ibland 

kockarna anser Björk. I Björks restaurang ingår ett kökslaboratorium, en thinktank där kockar 

och forskare experimenterar med nordiska råvaror, matlagningstekniker och smaker. 

Kunskapen och resultaten från experimenten sprids via bloggar och andra sociala medier. 

Ambitionen är enligt Björk att ta fram idéer på nya produkter eller maträtter. Rönn har ett 

provkök för att korta ner processen från tanke till färdig maträtt och meny. I provköket arbetar 

en ansvarig kock med att testlaga Rönns idéer innan maträtterna sätts upp på menyn.  

 

Alla kökschefer berättar att de arbetar med olika typer av begränsningar för skapandet av sina 

maträtter. Först styr deras egen matlagningsfilosofi, därefter råvaruval och matlagningsteknik. 

Råvaran ger inspiration till olika matlagningstekniker, menar Asp. Råvaror och 

matlagningstekniker är de två övergripande delarna som styr kompositionen av maträtter, 

säger Rönn. Sammantaget inspireras kökscheferna av kultur, tradition, naturen, 

matlagningstekniker, bönder och råvaruproducenter i regionen och i mötet med råvarorna. I 

inledningen av utvecklingsfasen arbetar alla kökschefer med känsla och intuition. Asp och 

Rönn säger att slumpen eller nyfikenhet att testa olika råvaror och kombinationer är början på 
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en maträtts idé. En maträtts utveckling startar i kökschefernas egna tankar eller huvud, 

därefter startar processen. Asp talar om att de första tankarna skissas innan de tillagas. Alla 

kökschefer beskriver utvecklingen av nya maträtter som en kreativ process. I någon del av 

processen involveras personalen i utvecklingsarbetet. Björk har satt i system att låta 

personalen enligt ett rullande schema presentera idéer till nya maträtter. Rönn arbetar utan 

recept, matlagningen bygger på känsla och att laborera fram de smaker och texturer en maträtt 

skall ha. 

 

Kökschefernas definierade matlagningsstilar eller koncept kan ses som en slogan för deras 

unika matlagningsstilar. Alla arbetar med råvaror i säsong. Två av kökscheferna har tidigare 

förknippats med molekylär gastronomi. Restaurangerna är mer eller mindre kopplade till det 

nordiska köket. Alla kökschefernas matlagning beskrivs i media, på hemsidor och i 

kokböckerna som intuitiv, passionerad, glädjefull och kreativ. Kökscheferna nämner i media 

att de lagar mat för få personer och att det är en förutsättning för deras matlagning. 

 

Matlagning som bygger på begränsningar om vilka råvaror som finns tillgängliga ställer stort 

krav på spontanitet och kreativitet menar Rönn. Alla kökschefer är fixerade vid att använda 

unika råvaror med hög kvalitet. Björk är tydligast med att använda råvaror från Norden medan 

både Asp och Rönn även använder råvaror från övriga världen om de ”håller bättre kvalitet”. 

Råvarorna och matlagningsteknikerna är ganska lika, men vad som väljs och hur kökschefer 

tillagar maten är det som skiljer kockar åt menar Rönn. Kockars kreativitet är säger Asp det 

som skiljer deras restauranger åt. Tillagnings- och serveringstemperatur är det mest avgörande 

för hur en råvaras smak och textur upplevs menar Rönn. Asp söker efter organiska former. 

Dess oregelbundet har en naturlig skönhet. Björks matlagningsstil präglas av att vara 

fullständigt kristallklar och lättförståelig.  

 

En maträtts kvalitet bedöms av kökscheferna utifrån smak och utvärderas även utifrån färg 

och form, komposition, textur, hur lätt maträtterna är att äta samt hur serveringssättet fungerar 

både estetisk, tekniskt och praktiskt. Menyskapande är som att lägga ett pussel, Asp menar att 

det som skiljer restauranger åt är hur råvaror tillagas och sätts samman.  

 

En meny skall vara varierad utan upprepningar av råvaror, portionsstorlekar eller 

tillagningsmetoder och smakerna skall gärna stegras menar Asp. Vissa element i menyn 

menar Asp skall vara överraskande för att visa på en gastronomisk utveckling. Smakerna i 
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menyns maträtter skall stegvis öka anser Rönn och avslutningen skall smakmässigt hänga 

ihop med menyns inledning. Björk tycker att menyer ska inledas med ett högt och dynamiskt 

serveringstempo och med flera olika stämningsskapande små maträtter. Grönsaker, bär, örter 

och vilda växter är centrala smakbärare i de första maträtterna för att skapa en uppfriskande 

känsla. Gästerna skall efter måltiden känna sig angenämt mätta och lätta i sinnet anser Björk. 

Måltidsupplevelser skapar minnen hos gästen och är en färskvara som berör alla sinnen anser 

Asp.  

 

Nätverk, leverantörer, bransch, media, guider och gäster  

Alla kökschefer hyllar och utgår från att arbeta med speciella råvaror hanterade av 

passionerade och kunniga bönder eller leverantörer. Enligt Rönn är nyckeln till framgång att 

ha tillgång till ”rätt” råvara. Ibland är det slumpen som avgör hur vi kommer i kontakt med 

bra råvaror, menar Rönn. Via en entusiastisk bonde fick vi kontakt med en 

grönsaksleverantör. I dialog med bönder, fiskare, trädgårdsmästare och forskare utvecklar vi 

kvaliteten på råvarorna menar Rönn. Det ger en ökad kunskap om råvarors olika smakar, hur 

de ska behandlas och tillagas menar Rönn. Samtal med kollegorna på restaurangen är viktiga 

för utvecklingsarbetet menar Asp. Björk har skapat ett alumnnätverk för sina tidigare 

anställda. Kökscheferna anlitas som jurymedlemmar i olika kocktävlingar. Kökscheferna är 

aktiva och har god relation med sina leverantörer. På resor med fokus på kunskap om 

råvarorna och i dialog med bönder samt livsmedelsproducenter förfinar Björk sitt koncept.  

 

Alla har yrkeserfarenhet från etablerade Guide Michelin – restauranger i Västeuropa. 

Kökscheferna är flitigt anlitade som föreläsare både inom och utom restaurangbranschen.  

Alla kökschefer är anlitade för olika typer av gästspel i världen. Alla tre är aktiva på olika 

sociala medier för att sprida information om sina verksamheter. Som stjärnkock i Norden 

anser Rönn att man behöver synas i media för en bred publik för att stärka sitt varumärke.  

 

Rönn menar att det största man kan uppnå som kökschef är att få tre stjärnor i Guide 

Michelin. Asp anser att den framgångsrike kocken lämnar spår efter sig och skapar en egen 

väg. Rönn och Asp menar att utmärkelser i restaurangguider både internationellt och 

nationellt går hand i hand med framgångar. Asp beskriver sin framgång med att restaurangen 

har belönats med stjärnor i Guide Michelin och utsetts till en av de 50 bästa restaurangerna i 

världen. Journalister menar att The World´s 50 Best Restaurants är en maktfaktor i 

krogvärlden och att en hög placering på The World´s 50 Best Restaurants ger publicitet i 
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världspressen. Restaurangers placering på restaurangguiders listor och matrecensioner avgör 

hur kockarnas liv ser ut ett år framåt menar journalister. En liten exklusiv restaurang är 

beroende av medias och guidernas skriverier för att bli ett namn internationellt, menar Rönn.  

 

För en ny restaurang är recensioner i olika media avgörande för dess överlevnad. De första 

matrecensionerna som Björk fick var kritiska och beskrev maten som oelegant och ett utopiskt 

mellanspel. Av kritiken fick perfektionisten Björk energi och fann en framgångsstrategi ur 

hemlandets dåliga restaurangrykte internationellt. Uppmärksamheten som ges via Guide 

Michelin, The 50 Best Restaurants in the World och White Guide är en drivkraft för att 

utveckla nya maträtter menar Rönn. För att få utländska gäster till en lyxkrog är Guide 

Michelin oumbärlig säger Rönn. Hen anser också att de utländska gästerna är en 

nödvändighet för att driva lyxkrog i Norden.  

 

Asp hävdar att en perfekt maträtt förstår vem som helst utan övrig information. När gästerna 

skapar sin egen bild av måltidsupplevelsen utan att personalen ger en förskönad information 

uppstår den högsta formen av gastronomi. Råvarorna och maten talar för sig själv anser Björk. 

En häftig känsla för kökschefen är när matupplevelsen berör gästen emotionellt, menar Rönn. 

Kockens tillfredställelse ligger i att göra det allra bästa för gästerna. Kritik från gäster, guider 

och matskribenter ger ett spänningsmoment och skärper kockarnas koncentration varje dag 

påstår Rönn. Denna ständiga bedömning av omgivningen är både utmattande och drivande, 

menar Rönn. Asp säger att nutidsgästen är nyfiken, berest och har goda kunskaper om mat 

och dryck, vilket påverkar förväntningar och krav från gästerna samt hur jag skall matcha 

eller överträffa dessa förväntningar. Gästerna förväntar sig en upplevelse på restaurang idag 

som liknar ett teaterbesök eller en luftballongsfärd menar Asp. För att förstärka 

helhetsupplevelsen och skapa enhetlighet för gästen har personalen på restaurangen likadana 

kläder både i kök och matsal berättar Rönn. En viktig kunskap hos personalen är att bekräfta 

gästerna så de inte känner sig bortkomna. En ny restaurangupplevelse är som en fest, där man 

inte känner så många menar Asp. För att skärpa kockarnas koncentration, engagemang och 

ambitionen, serverar kockarna gästerna. Att ”se gästerna i ögonen” är viktigt menar Björk. 

Det ger ett jämlikt och avslappnat sätt samt en nära kontakt med gästerna. Rönn berättar att 

hen testar sina maträtters kvalitet genom att vara anonym gäst på sin egen restaurang.   
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Triangulering  

Resultaten från de tre metoderna; work along, intervjuer, dokument- och filmanalys 

grupperades i trianguleringen samman och analyserades utifrån de definierade områdena: 1) 

Chefen, personalen och arbetsplatsen, 2) Produkten och produktutveckling, 3) Nätverk; 

leverantörer, bransch, media, guider och gäster.    

 

Chefen, personalen och arbetsplatsen 

I work along och dokument- och filmanalysen framkommer kökschefens och köksmästarens 

personligheter tydligare än vid intervjuerna. Det gemensamma personlighetsdraget som 

framkom vid intervjuerna och dokument- och filmanalysen var att båda är tävlingsmänniskor. 

Detta syns dock inte vid work along. Intervjuerna är mer beskrivande för vilka arbetsroller de 

har i verksamheten. Kökschefen beskriver sig själv som kreativ ledare och beskrivs av 

köksmästaren som kreativ med nya idéer samt drivande för förändring och utveckling. Vid 

work along framkom det vissa personlighetsdrag som inte nämndes vid intervjuerna; till 

exempel att kökschefen var ambivalent och något distanserad till personalen. Köksmästaren 

var närmare kockarna socialt. De hade tydligt två olika ledarskapsroller i verksamheten. 

Kökschefen var kreativ, rastlös och bestämd i sin stil, medan köksmästaren visade en mer 

ödmjuk och lugn stil. I dokument- och filmanalysens beskrivning av kökschefers personlighet 

fanns flera likheter med hur kökschefen framstod under work along som exempelvis att han 

var uppriktig, kontrollerande och bestämd. Det var ingen tvekan vem som var chef och 

bestämde. Kökschefen tilltalades klassiskt med Chef, vilket bara framkom vid work along. 

 

För kökscheferna på stjärnrestauranger nämns olika personliga egenskaper. Bra 

självförtroende, gott psyke, yrkesskicklighet, talang, kreativitet och att ha vinnarskalle med 

tävlingsinstinkt är det viktigaste. Kökscheferna och köksmästaren talade om en evig tävlan 

både mot sina egna mål och omgivningens krav. De talar om en ständig strävan mot framgång 

och vilja till förändring och utveckling samt att ständigt ifrågasätta både sig själv och andra.  

 

Alm beskriver i intervjun den mest avgörande personliga kompetensen för framgång, som 

förmåga att genomföra sin kreativa och personliga stil hela vägen ut på tallriken till gästen, 

”en genomförande förmåga att få maten på tallriken via gästens mun och också deras hjärna. 

Det krävs inte bara kreativitet. Du måste också kunna genomföra det”.   
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I intervjun samt dokument- och filmanalysen var det svårt att urskilja hur mycket respektive 

chef var på plats i driften. Vid work along framkom detta. Alm deltog ytterst sällan vid 

förberedelserna i köket, vilket köksmästare Gran gjorde.  

 

Hur personalen organiseras, sätts samman, deras hängivenhet och kompetens, menar 

kökscheferna har en avgörande betydelse för kvaliteten och restaurangens framgång. Med 

trogen och kompetent personal kan kökschefen slappna av och lita på att den uppsatta 

kvalitetsnivån levereras. Fascination och hängivenhet för gastronomi beskrevs av 

kökscheferna som viktiga egenskaper på arbetsplatsen. Vid work along framkom att alla i 

köket var anställda som kockar utan hierarkier. Ändå kunde det urskiljas små nivåer beroende 

på arbetsfördelning och i intervjun förklarade Alm att kocken på spisen var mest erfaren. I 

alla metoderna talades det även om olika former av inskolning och upplärning på 

arbetsplatsen. Vid intervjun lyftes praktikanternas roll som viktig av Gran. Stämningen var 

vid work along präglad av familjär känsla och ödmjukhet, vilket även lyftes fram av Alm vid 

intervjun. Under work along framgick det inte vem eller vad för yrkeserfarenhet de olika 

kockarna eller cheferna hade. Däremot vid intervjuerna och i dokument- och filmanalysen 

beskrevs de olika erfarenheterna. I intervjuerna blev det tydligt att Alm och Grans långa 

samarbete gjort dem väldigt samspelta både gällande deras roller och hur produkten skulle 

hanteras. 

 

Vid work along kunde konstateras en skillnad i ungdomlig sprallighet och skämtsam jargong 

när kökschefen inte var på plats. Däremot förekom det när Gran var närvarande. Stämningen i 

köket var tyst, allvarlig och skämtsamt på samma gång. Det var ett lugnt tempo i köket, 

knappt stressigt vid service. I intervjun framkom det att personalstyrkan ökat påtagligt de 

senaste åren. Köksarbetet präglades av tydliga ansvarsområden och en öppenhet för att hjälpas 

åt beroende på arbetsbelastning. Detta var tydligt i både intervjun och work along. I intervjun 

beskriver kökschefen att med kraven på att hjälpas åt ökar skärpan i köket. Inget lämnades åt 

slumpen gällande att producera maträtter enligt den kvalitet som var bestämd.  

 

I alla metoder framkommer det hur viktigt det är att behålla en bra personal. En tydlig del som 

inte framkom under dokument- och filmanalysen var Alm och Grans arbete med kontinuerliga 

personalsamtal. I intervjun och under work along beskrivs personalsamtalen. Det var mycket 

tydligt att arbetsplatsen präglades av kommunikation och information i alla led. Mellan 

chefer, mellan kockar och mellan kockar och chefer, det var en passionerad dialog om smak, 
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produktkvalitet och utveckling. Det gavs ständig feed-back till varandra på alla nivåer, både 

positiv och negativ. Dialogen var rak, tydlig och skapade en delaktighet hos personalen.  

Restaurangen hade sin egen yrkeskultur, som Gran i intervjun beskrev som familjär och att 

restaurangen var personalens ”liv”. Arbetet på restaurangen upplevdes som välplanerat med 

tydliga rutiner. Varje dag var i stort lik den andra. I förhållande till antalet gäster arbetade 

många kockar i köket. De hade bestämda ansvarsområden men var samarbetsvilliga. 

Jargongen var disciplinerat seriös med närhet till skämt och skratt. Kockarnas arbete 

präglades av hög närvaro och skickligt hantverk så som det beskrivs i intervjun och data- och 

filmanalysen.  

 

Produkten och produktutveckling  

I alla metoderna framkom det att arbetet präglades av ständig utveckling och 

kvalitetskontroller i produktionen. Gran beskrev även en strävan mot stabilitet under 

intervjun. Tiden som Alm och Gran lade ner var inte längre lika fokuserad på enbart köket. 

Mer tid lades på utveckling, kvalitetskontroll och att stabilisera produkten.    

 

I intervjun framkom Alms ambition att sudda ut gränserna mellan kök och matsal, vilket 

visades tydligt i work along. I alla fall ur det perspektivet att kockarna agerade i matsalen 

medan matsalspersonalen inte gjorde några sysslor i köket. En tydlighet i intervjun och work 

along var att lokalens utformning och logistik hade bidragit till hur konceptet utvecklats med 

en nära kontakt mellan köket och gästerna.  

 

Under work along var det svårt att förstå hur och när nya maträtter skulle testas. Helt klart var 

att som det beskrevs i intervjuerna stämde med att idéerna alltid kom från Alm. I viss mån 

verkar det under work along veckan som att slumpen av vilka råvaror som kom från 

leverantörerna styrde utvecklingen av nya maträtter. I intervjun och i dokument- och 

filmanalysen lyfts slumpen fram som inspiration till nya maträtter. Tester av nya maträtter 

skedde endast när Alm var närvarande eller i dialog med Gran. De olika kökscheferna 

arbetade olika med utveckling av nya maträtter. Det som är likt är att det avsätts speciell tid 

till att testa nya maträtter och att maten som sedan serveras till gästerna är testad flera gånger 

innan den sätts upp på menyn. Vid ett tillfälle skiljde sig skapandet av maträtter och det var 

när en gäst meddelat allergi och begärt specialkost. Då skapades maten i stunden av enbart 

kockarna.  
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I köket under work along användes inga nedskrivna recept utan maten lagades på känsla. Min 

uppfattning var att kockarna hade repeterat matlagningen till något som kan beskrivas som 

outtalade recept. Vid tester och utveckling av nya maträtter rådde en speciell situation som 

Alm styrde helt och hållet. Alla kockar och Gran hade mer eller mindre tydliga roller för att 

stödja Alms kreativa process i kompositionen. Denna situation är svår att sätta ord på och i de 

andra metoderna beskrivs denna process som en strävan att vara unik. Det fanns en speciell 

skärpa och förväntan i luften med många tysta koder. Min tolkning var att kockarna försökte 

läsa Alms tankar. I intervjuerna beskrivs det som att kockarna tränas på att förstå Alms 

smaksättning och smakpalett. När nya maträtter testades stannade allt annat av. I intervjun 

berättar Gran om en ny arbetsroll på restaurangen för produktutveckling, detta för att inte 

störa den dagliga driften.  

 

I alla metoder framkom att gästerna spelade en viktig roll i produktutvecklingen och under 

work along testades en ny maträtt på en av stamgästerna och i festvåningen. I intervjun 

beskrivs en modell där Alm agerade gäst och upplevde produkten i matsalen. Hen beskrev det 

som att på egen hand utsätta restaurangen för kritik. Gran beskrev detta som en extra 

dimension och att kockarna visste att Alm skulle komma med åsikter. Detta som en träning att 

diskutera produktens kvalitet.   

 

Nätverk, leverantörer, bransch, media, guider och gäster  

I och med Alms låga närvaro i köksförberedelserna är min tolkning att mycket tid läggs på 

utåtriktad verksamhet. I både intervjun och i dokument- och filmanalysen konstateras att 

kökscheferna ständigt samverkade med leverantörer, producenter, bransch, media, gäster och 

forskare. Kökscheferna anser att statusen i branschen ökar med framgång genom Guide 

Michelin – stjärnor. Erkännandet i den Svenska restaurangbranschen kom med att 

restaurangen fick en stjärna menar Alm och påpekar att framgång föder framgång. Alm hade 

yrkeserfarenhet från Guide Michelin-restauranger i Europa vilket inte Gran hade. I intervjun 

framkom att Alms erfarenheter från stjärnrestauranger präglade kvalitetsarbetet i köket. 

Däremot hade Alm tagit avstånd från yrkeskulturen som påminde om mobbing och 

svordomar.  

 

Gällande arbetet med olika media noterades under work along ett tillfälle med 

matfotografering för restaurangens hemsida, vidare en intervju med en reporter och att Alm 

informerade om ett kommande tv-program med kökschefen. All personal surfade under 
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lunchen på sina mobiltelefoner. I intervjun framkom att både kökschefen och köksmästaren 

tydligt uppskattade och smickrades av beröm från den egna branschen. Kökschefen var tydlig 

med att kommunikation via media spelar stor roll för att få gäster.         

 

Gästernas uppskattning av måltidsupplevelsen var viktig. På restaurangen var det en 

avslappnad relation och dialog med gästerna och en stamgäst uppmärksammades särskilt. 

Genom muntliga berättelser om matlagningsfilosofi, råvarors ursprung, matlagning och hur 

maträtterna skulle ätas förstärktes måltidsupplevelsen. Det som varierades var vem som 

presenterade maträtterna. Både Alm och Gran talade i intervjun om att kockarna och 

framförallt när Alm presenterade maträtterna framställdes det som förstahandsinformation och 

därmed exklusivt. Presentationen från matsalspersonalen beskrevs som en 

andrahandsinformation och återberättelse av kökschefens tankar.  

 

Personalens funderingar om någon av gästerna var matjournalist eller bedömare från 

restaurangguider diskuterades vid genomgång av gästlistan. I intervjun samt i dokument- och 

filmanalysen framkom att kockarnas och personalens förhållande till gästerna var ett samspel, 

där kockarnas ambition att skapa en njutningsfull måltid skulle stämma med eller överträffa 

gästernas förväntningar. Gästernas högt ställda förväntningar påstods tillföra skärpa i kök och 

matsal. Vid work along var det tydligt att all personal uppträdde med full fokus på att göra 

gästerna nöjda. Det fanns en inbyggd glädje i kockarnas ambition, som märktes när gästerna 

gav köket beröm. Att varje dag bli bedömd av gästerna ansågs både drivande och utmattande. 

Björk beskrev momentet som att ”se gästerna i ögonen” som viktigt för att hålla hög kvalitet. 

Detta var högs påtagligt vid work along. I alla metoderna framkom det att Guide Michelin och 

The World´s 50 Best Restaurants var en maktfaktor i krogvärlden. Rönn säger i dokument- 

och filmanalysen att de små lyxiga restaurangerna är beroende av medias och guidernas 

skriverier för att skapa ett namn internationellt. Omdömena från media och guider fungerar 

som drivkraft och tävling inom branschen. Som stjärnkock i Norden behöver man synas i 

media för en bred publik för att stärka sitt varumärke. I intervjusvaren framställs den högsta 

nivån inom restaurangbranschen som unik med tanke på de återkommande bedömningarna 

från bransch, gäster och guider. 

 

Identifierade funktioner och faktorer som inverkar på framgång 

För att på ett mer överskådligt sätt redogöra för resultatet och dess koppling till arbetets syfte 

har (tabell 7) ställts samman. Där identifieras funktioner och förmågor som kopplar till elva 



53 
 

faktorer som i sin tur grupperats i tre områden. Alla funktioner, förmågor och faktorer i 

kombination ger en komplex bild av det som påverkar kökschefens och eller restaurangens 

framgång.  

 

Tabell 7. Sortering i funktioner och förmågor, faktorer och områden som påverkar 

kökschefen och eller restaurangens framgång. 

Funktioner och förmågor  Faktorer Områden – 

grupperade faktorer 
Tävlingsinriktad vinnarskalle, självförtroende, förmåga att 

genomföra, kreativ, utvecklingsbenägen, tydlig, bestämd, lekfull, 

nyfiken, målmedveten. Detalj och helhetsfokuserad. God social 

kompetens och exhibitionistiskt. Köksmästarens personlighet och 

roll skall komplettera och vara olik kökschefens. 

Kökschef och 

köksmästare 

 

 

 

 

 

 

 

Chefen, personalen 

och arbetsplats 
 

Passionerade, intresserade, respektfulla mot cheferna, trogna, 

noggranna, disciplinerade och hantverksskickliga. Kockarnas 

personlighet och inställning värderas högt. Kockarna skolas på 

arbetsplatsen. Beroende på rang och arbetsuppgifter efterfrågas 

olika lång yrkeserfarenhet.     

Personal  

 

Samarbetsvillighet, feedback och personalsamtal, öppen och rak 

dialog mellan personal och chefer, disciplinerad, professionell, 

gemensam målfokusering, överenskommelser om kvalitetsnivåer, 

roligt och behagligt arbetstempo.   

Arbetsplats  

Processliknande utvecklingsarbete med inslag av kreativitet. 

Avsatt tid för kreativt testande av nya maträtter. En kombination 

av standardisering och flexibilitet. Organiserad och dokumenterad 

produktutvecklingsmetod som involverar personalen. Samarbete 

med kollegor, bönder, forskare, konstnärer och gäster. 

Produkt  

 

 

 

Produkt och 

produktutveckling 
 

Personlig matlagningsstil förankrad i traditionen och platsen. 

Formulerad och kommunicerad stil/ koncept som upplevs unik 

och personlig.    

Koncept 

Unika råvaror i säsong från passionerade bönder. Förankring i 

platsen. Exklusiva och svåråtkomliga för gemene man. 
Råvaror 

Välutvecklat samarbete med leverantörer, gärna med egna 

trädgårdar. Delaktig i projekt med utveckling av 

kvalitetsprodukter.  

Leverantörer   

 

 

 

 

 

 

 

Nätverk  

Kökschefens nätverk behöver vara stort och ständigt utvecklas 

inom restaurangbranschen bland andra kökschefer. Branschen 

både nationellt och internationellt behöver acceptera, uppskatta 

och anse att både kökschefen och dennes restaurang är bra. 

Kökschefen behöver vara etablerad gärna med erfarenhet från 

stjärnrestauranger internationellt. 

Bransch  

De behöver vara aktiva i olika medier och vårda sitt varumärke 

hos både en brett och specifik publik. Kommunikation via olika 

traditionella och moderna medier. För att stärka varumärke, 

sammanhållning, delaktighet och målfokusering. 

Media  

Stjärnor i Guide Michelin.  

Placering på The World´s 50 Best restaurants.  
Guider  

Uppskattning från gästerna. Matcha och övervinna gästernas 

förväntan, kommunicera måltidsupplevelsen. Samverka och 

använda gästerna för utveckling. Kravfyllda och nyfikna. 

Gäster  
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Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen utgår från resultatet av trianguleringen och det som författaren i övrigt 

anser intressant att diskutera.  

 

Studien har fokuserat på framgång genom berömmelse och i viss mån makt. Den ekonomiska 

framgången har medvetet uteslutits. Kökscheferna drivs enligt studien främst av passion och 

hur deras restauranger, maträtter och de själva uppskattas. Enligt Ahltorp (2001) är framgång 

en samverkan mellan berömmelse, makt och pengar. Det skulle kunna innebära att de 

kökschefer som studerats som framgångsrika även har nått ekonomisk framgång. Detta dock 

inte studerats i denna studie. Den dimension av framgång som nämns av Ottenacher och 

Harrington (2007) gällande Guide Michelin-kökschefer är att de i första hand drivs av beröm 

för sin mat. Den ekonomiska framgången spelar en mindre roll vilket även bekräftas av 

köksmästaren i intervjun.   

 

Chefen, personalen och arbetsplatsen 

De tydligaste gemensamma personlighetsdragen hos kökschefen och köksmästarens var att 

båda var tävlingsmänniskor och vinnarskallar. Restaurangbranschen präglas av en 

tävlingsinriktad arbetsmiljö enligt Ottenbacher och Harrington (2007), varför dessa 

egenskaper kan anses viktiga. Drivet och målfokuseringen både i detalj och helhet kan liknas 

med hur Holm och Augustsson (2005) beskriver livet som målmedveten idrottare, där allt 

planeras under flera år. Kökschefen lyfter självförtroende och starkt psyke som bra 

egenskaper för att lyckas vilket även Ibrahimovic gör (Ibrahimovic & Lagercrantz, 2011).  

 

Alm beskriver i intervjun, att kunna genomföra som den viktigaste förmågan hos kökschefen 

för att uppnå framgång. Hen beskriver det som:  

 

En genomförande förmåga att få maten på tallriken via gästens mun och   

också deras hjärna. Det krävs inte bara kreativitet. Du måste också kunna 

genomföra det!   

 

Alms beskrivning om förmåga till genomförande påminner om Ahltorps (2001) beskrivning 

av chefens som Genomföraren, vilket är en kombination av resultatjägaren och organisatören. 

Genomföraren driver igenom projekt och är anser Ahltorp (2001) effektiv, disciplinerad, 
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strukturerad och målmedveten. Detta kopplar också till tävling och viljan att uppnå framgång 

samt till Ahltorps (2001) beskrivning av chefen som entreprenören. Ständigt på jakt efter att 

göra saker ingen annan gjort tidigare och att fylla luckor i branschen. Entreprenören är enligt 

Ahltorp (2001) handlingskraftig och ser ständigt nya möjligheter, hen ser till att saker blir av. 

Detta påminner också om hur kökscheferna beskrivs eller de beskriver sig själva. Alla 

kökscheferna i dokument- och filmanalysen har ett driv att vara unika, det arbetar ständig med 

utveckling av sin produkt.  

 

Kökschefen Alm framstod som en ambivalent och kreativ person under work along. Hen 

visade upp kompetenser både inom ledarskap och utveckling av maträtter. Detta påminner om 

hur Zopiatis (2010) beskriver vikten av att kombinera kunskaper inom management och 

enastående matlagning. Alm förklarade i intervjun sin roll i verksamheten som kreativ ledare, 

vilket stämmer överens med Albors-Garrigos et al. (2013) beskrivning av kökschefens roll 

som det kreativa ledarskapet. Den kreative kökschefen framställs som en person som kan 

kombinera struktur och lekfullhet. Vedin (2000) anser att en kreativ ledare är komplex och 

motsägelsefull. Hen kan vara både motbjudande och samarbetsvillig (Vedin, 2000). I vissa 

situationer under work along framstod Alm som komplex och motsägelsefull. Alm svängde 

ibland snabbt i humöret som till exempel vid situationen i personalrummet när hen hade 

ekonomisk genomgång. I köket vid provlagning av nya maträtter var det ingen tvekan om 

vem som var chef och bestämde; all personal fokuserade på Alms handlingar och order. 

Samtalet kring utvecklingen och provlagning av maträtter styrdes av Alm.    

 

Köksmästare Gran å sin sida arbetade mer med kvalitetskontroll och stabilitet i 

vardagsproduktionen, hen stod i jämförelse med kökschef Alm personalen mycket närmare 

socialt. Mitt intryck var att Gran agera som den spelande tränaren. Gran pratade och lyssnade 

mycket på personalen, hen var oftast med kockarna i produktionen. I och med Grans uppgift, 

att se till att Alms idéer genomfördes fanns inslag av resultatjägaren i hens agerande. Ahltorp 

(2001) beskriver den lagspelande coachen som en person med resultatfokus som ställer höga 

krav och samtidigt har en samordnande roll som lyssnar på omgivningen.  Alms och Grans 

roller och personligheter kompletterar varandra och påminner om det som Balazs (2001) 

beskriver hos de franska kökscheferna som den onde och den gode mot personalen. Under 

work along var det också tydligt att Gran aldrig utmanade Alm i vem som var restaurangens 

stjärna. För mig framstod det som att Gran trivdes med att vara restaurangens andre man. 

 



56 
 

Enligt (Balazs, 2002) är arbetsplatsens personalkultur en nyckelfaktor för att Guide Michelin-

restaurangerna skall behålla sin höga nivå. I en framgångsrik organisation förespråkar Kosuge 

(2010) att personalen får ett bemyndigande med ansvar för sina egna handlingar. Detta stärker 

även personalens kreativitet som då kan användas i företaget (Kosuge, 2010). Framgång, 

menar Balazs (2002) är förknippat med att personalen visas förtroende och tillit. Alla 

kökschefer i dokument- och filmanalysen och vid work along samt intervjun framhäver vikten 

av att ha en bra personal som stannar länge på arbetsplatsen. Kökschefen klarar sig förstås 

inte själv utan behöver ett team som har roligt på arbetet och är passionerade. Det var svårt att 

tolka under work along i vilken grad Alm hade tillit och förtroende för personalen, de hade 

tydliga ansvarsområden men alla nya idéer kom alltid från Alm.    

 

Under work along kunde jag konstatera att köksarbetet utfördes med tydlig disciplin. Flera 

författare som Balazs (2002), Collins (2001) och Ottenbacher och Harrington (2007) 

beskriver disciplin som viktig del i en organisations framgång. I de franska Guide Michelin-

köken beskriver Balazs (2002) disciplinen som militärisk i kombination med kreativitet och 

nyfikenhet. Under work along noterade jag denna kombination av disciplin och kreativitet 

främst när Alm ville provlaga en ny maträtt. Där emellan var arbetet mest präglat av disciplin 

och repetition av den förutbestämda kvaliteten. Arbetsmiljön vid work along var mellan 

kockarna och köksmästaren glädjefull med en retsam jargong. Detta har även Balazs (2002) 

noterat i Guide Michelin-köken, hon menar att det är överraskande med kombinationen av 

glädje och retsam jargong samtidigt som arbetsplatsen präglas av disciplin och militärisk 

ordning. Min uppfattning var att jargongen skapade gemenskap, tillhörighet och glädje mellan 

kockarna. Kockarnas engagemang och passion för gastronomi i kombination med 

kökschefens krav och gästernas förväntningar, skapade tillsammans enligt mig en arbetsplats 

med tydligt sammanhang och vikänsla. Så som Ahrenfelt (2007) beskriver en chefs medvetna 

arbete med skapa en känsla av sammanhang för att öka kongruensen och därmed 

likatyckande, präglade arbetet på restaurangen. Kökschefen blev ytterst sällan ifrågasatt under 

work along. Det fanns en diskussion men i den ifrågasattes aldrig kökschefens åsikter. En 

refelktion kring detta är att personalens kreativa förmåga utnyttjades dåligt. Alm utsattes inte 

för kritik från sin personal under work along. Vid ett tillfälle kritik från en gäst, detta gillade 

inte hen utan blev irriterad på hovmästaren som förmedlat gästens kritik. Enligt Rehn (2010) 

behöver chefer bygga in kritik i verksamheten som ett ”produktivt motstånd” för att 

verksamheten inte skall stagnera. Den kritik som jag noterade som inbyggd i verksamheten 

var när Alm besökte restaurangen som gäst. Det var svårt att bedöma i vilken grad gruppens 
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fulla potential utnyttjades. Helt klart var dock att Alm ensam styrde över verksamhetens 

kvalitet.  

 

I intervjuerna och under work along var det tydligt att Alm och Gran arbetar med en ständig 

dialog och kommunikation om kvalitet, krav, förväntan, förändringar och mål. De veckovisa 

personalsamtalen med köksmästaren bidrog enligt mig till en ökad känsla av meningsfullhet. 

Jag fick uppfattningen att kökschefen och köksmästaren mer eller mindre medvetet arbetade 

med feed-back eller mer feed-forward som Kuylenstierna (2014) beskriver den inspirerande 

dialogen till förändring och förbättring.  

 

Csikszentmihalys (1996) begrepp flow är en bra beskrivning på arbetsmiljön, där individen 

blir ett med aktiviteten; matlagningen skedde automatiskt på känsla. Allt flöt på och känslan 

av tillfredställelse samt lycka infann sig. Det var dock samtidigt en ständig fokusering på att 

klara av de högt ställda kraven. I den nära situationen med gästerna vid service, fick kockarna 

omedelbara svar om det lyckats. Under förberedelserna i köket, när kvaliteten på 

matlagningen och smaker kontrollerades, var det en rak och tydligt dialog mellan kockarna 

och cheferna.   

 

Bilden av den komplexitet som det innebär att leda ett Guide Michelin-kök kan bäst likställas 

med hur Adlén (2007) resonerar om att ledaren måste lita på sin intuition. Att ha kompetensen 

att ta fram det bästa ur varje individ och sig själv till en framgångsrik grupp, att ”ha känsla för 

feelingen”, där det inte finns något givet facit. 

 

Produkten och produktutveckling  

Gällande produktutveckling och test av nya maträtter, var det tydligt att idéerna alltid kom 

från Alm. Det var en ständigt pågående process som befann sig i olika steg beroende på idé. 

Något tydligt system kunde inte urskiljas, men känslan var att alla kockar var tränade i sina 

roller och visste hur kökschefen skapade maträtter. Tiden för produktion stannade av vid 

tester av nyheter. Detta kan liknas med att avgränsa tiden för kreativa processer som beskrivs 

av Albors-Garrogos et al. (2013).  

 

Kökscheferna på Guide Michelin-restaurangerna arbetar med ständiga tester i olika steg 

beskriver Balazs (2001) och Ottenbacher och Harrington (2007). I produktutvecklingen 
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kommunicerar cheferna sinns emellan och med personalen, det är även vanligt att stamgäster 

är en del i produktutvecklingen när en maträtt testas innan den får en plats på menyn. Under 

work along framkom alla dessa aspekter, speciellt den ständiga dialogen mellan kockarna, 

Alm och Gran. Vid några tillfällen testades nya maträtter på stamgäster, jag kunde tyvärr inte 

observera samtalet mellan Alm och stamgästerna, det kunde dock konstateras vid ett tillfälle 

att Alm ägnade en stamgäst mycket tid.   

 

Eftersom inga nedskrivna recept med mängder användes tvingades kockarna laga mat på 

känsla. Detta borde ha försvårat dokumentationen för att kunna repetera det som skapades. 

Matlagningen på känsla gav kökschefen en fördel, eftersom kocken vid test av nya maträtter 

inte på förhand kunde veta hur kökschefen ville hur maträtten skulle bli. Detta kopplar till viss 

del till kökschefens maktposition i köket. Denna specifika situation talar emot ett öppet 

samtalsklimat som förespråkas i kreativa organisationer, menar Björkman och Zika-

Viktorsson (2006). Öppna samtal där olika förslag diskuteras är positivt för utvecklingen och 

utan samtal följer personalen ofta ett auktoritärt mönster utan att ifrågasätta (ibid.). 

 

I intervjun framkom lokalens utformning som en styrande faktor för hur konceptet och 

produkten utvecklats. Detta stämmer med Famm-modellens beskrivning av aspekten rummet 

som en avgörande faktor för hur en måltid både planeras och upplevs. Eftersom alla idéer 

kom från kökschefen Alm, som styrde hela förloppet kring produktutvecklingen tolkar jag det 

som att all produktutveckling styrdes utifrån aspekten management kontrollsystem i Famm- 

modellen.  

 

Produktutvecklingen på restaurangen som helhet påminde om Lean management med en 

balans mellan standardisering och flexibilitet (Modig, 2010). Alla gäster åt samma meny, 

vilket innebar att valmöjligheterna var små. Enligt Gran hade menyutbytet minskat de senaste 

åren för att stabilisera och kvalitetssäkra produkten. Som jag tolkar det sker det ytterst lite 

kreativitet arbete vid tillagningen av den mat som serveras till gästerna, det vill säga maten 

som är på menyn. Alla maträtter som platsar på menyn är genomarbetade och testade vid flera 

tillfällen. Kockens möjligheter att vara kreativ är ytterst små, eftersom alla idéer verkar 

komma från kökschefen. Endast vid små moment i testerna av nya maträtter och vid 

provsmakning har kocken möjlighet att påverka produktutvecklingen. Under work along 

testades några nya maträtter.  Min uppfattning var att de nya maträttsidéerna hade nått olika 

långt i processen. Provlagningen av till exempel hummerrätten var i ett tidigt stadie och 
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situationen präglades av kreativitet, lekfullhet och trial and error. Testet av potatisrätten var i 

slutfasen av utvecklingen och skulle testas på en stamgäst som en sista kontroll. Det som 

framkom under work along var att varje maträtt var mycket noggrant designad och hade en 

bestämd standard, vid tillagningen av maträtterna på menyn förekom inget kreativt arbete.  

 

Nätverk, leverantörer, bransch, media, guider och gäster  

I både intervjun och i data- och filmanalysen konstateras att kökschefen ständigt arbetade med 

samverkan med bransch, bönder, producenter och forskare. Berättelser och de unika råvarorna 

har betydelse för hur konceptet skapas. Ett starkt nätverk i branschen beskrivs som viktigt av 

Lane (2014). En del av nätverket byggs genom skolning och yrkeserafenhet hos 

framgångsrika kökschefer, vilket även stämmer med studiens objekt. En del i yrkeskulturen 

för att behålla sin personal bygger enligt Balazs (2002) på relationen mellan skolning och att 

som kock tillhöra teamet på en unik restaurang. Det är status i branschen att arbeta på en 

restaurang med Guide Michelin-stjärnor. Denna berömmelse skapar också ett erkännande 

restaurangbranschen.  

 

Framgång föder framgång, nyhetsvärdet ökar och media spider en positiv bild av kökschefen 

som framgångsrik och betydelsefull. Kökschefen var medveten om de sociala mediernas 

betydelse för att kommunicera utvecklingen på restaurangen och att informera omgivningen. 

Enligt Fjällström (2007) och Gustafsson et al. (2014) förstärks måltidsupplevelsen av 

kommunikation. I presentationerna av maten på restaurangen förbereds gästerna på matens 

smak och sensoriska upplevelse vilket är en fördel enligt (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). 

Gästen engageras ”live” i dialogen med kocken så som Pine och Gilmore (1999) samt 

Mossberg (2007) beskriver en restaurangupplevelse. Huruvida gästernas uppskattning av 

maten skiljer sig åt om det är kökschefen eller kockarna som presenterar maten har inte 

bedömts. En fundering är att det som skiljer sig i den totala måltidsupplevelsen för gästerna 

ryms inom aspekten mötet beroende på vem som presenterar maten. Olika personer ger olika 

uttryck vid presentationen även om berättelsen har samma innehåll. Här finns dimension av 

förväntan och hur gästen alla sinnen tillfredsställs både materiellt och immateriellt (Jonsson, 

2008; Pine & Gilmore, 1999). Det som kökschefen beskriver som den viktiga 

förstahandsinformationen om maten, varierar från dag till dag och från servering till 

servering. Om gästen förväntar sig att kökschefen är på plats kan upplevelsen förminskas om 

hen inte är på plats och bli ett negativt överraskningsmoment.  
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Personalens funderingar om gästerna var matjournalister eller bedömare från restaurangguider 

samt kökschefens strävan att nå framgång via stjärnor i Guide Michelin, upplever jag som bra 

ur en målstyrd strävan. Detta kan även innebära en risk för att gäster behandlades olika vilket 

kunde anas gällande fokuseringen på en av stamgästerna.  Kanske blir drivkraften mot 

personlig framgång ibland för stark hos kökschefen. Detta med tanke på hur Collins (2001) 

beskriver att mästarklass och framgångsrika företagsledare undviker beröm och skryt.  

 

Metod- och materialdiskussion 

I denna studie har flera metoder används, min uppfattning var det nödvändigt för att svara på 

arbetets syfte. En Guide Michelin-restaurang är en komplex miljö som här har studerats med 

flera metoder. Det har varit berikande och samtidigt knepigt att tolka och analysera texter, ord 

eller handlingar. Med hjälp av triangulering som metod har skillnader påvisats, där 

observationen, intervjun, dokument- och filmanalysen gett olika resultat.   

 

Min ambition har varit att studera en helhet och jag ser det som mest intressant att diskutera 

begreppet go native under metoddiskussionen. Enligt Bryman (2011) innebär begreppet att 

den deltagande observatören blir ett med arbetsplatsen och kommer personalen väldigt nära.  

Min roll som praktikant var tydlig. Jag hade bland annat så kallad praktikant kockrock och 

min handledare i köket hanterade mig verkligen som praktikant. Mina sysslor var typiskt 

tidskrävande, pilliga och relativt enkla att utföra. Men med min tidigare erfarenhet från 

köksarbete var det ibland svårt att spela rollen som praktikant. Efterhand som kockarna i 

köket märkte att jag hade erfarenhet avtog min roll som praktikant och jag upplevde att under 

veckan närmade jag mig dem och var på slutet en i gänget. Jag var dessutom äldst i köket 

vilket upplevdes som ovant från objekten. Hur detta påverkade min observation är svårt att 

tyda, men personalen blev mot slutet av perioden mer öppen mot mig än i början på veckan. 

Under veckan fick jag ständigt påminna mig om att inte tappa fokus på att uppträda både som 

praktikant och samtidigt observera. 

 

Materialet som samlats in visar upp en relativt positiv bild av kökschefen. Framför allt 

gällande dokument- och filmanalysen eftersom materialet dels var från kökscheferna själva 

och restaurangbranschen som hyllar deras briljans. Medias bevakning av och reportage om 

Guide Michelinkökscheferna gav en positiv bild av dem som kreativa kockar och ledare. Med 
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ett självkritiskt reflekterande över arbetets syfte och materialinsamling om vad som skapar 

framgång har det visat sig att materialet i liten utsträckning lyfter fram kritiska aspekter. 

Objekten som studerats bedriver en mycket liten verksamhet för ett fåtal gäster vilket 

eventuellt gör att de identifierade framgångsfaktorerna endast kan tillämpas på små, lyxiga 

och högt rankade restauranger. Jag har i arbetet till exempel inte anlagt ett genus eller 

etnicitets perspektiv. Kanske med ett annat syfte hade kökschefen framträtt på ett annat sätt.      

 

Forskningsetisk uppföljning  

Ur ett konfidentiellt perspektiv var det svårt att fingera alla delar i arbetet. Speciellt med 

anledning av att det är få restauranger i Norden med två stjärnor i Guide Michelin som också 

är rankade på The World´s 50 best lista. Personer som är insatt inom gastronomi i Norden eller 

har yrkeserfarenhet från någon av de studerade restaurangerna skulle möjligtvis kunna lista ut 

vems som är vem i arbetet.  

 

Den svåraste etiska aspekten att förhålla sig till har varit i vilken mån jag själv som person 

inom utbildning i ämnet måltidskunskap och värdskap samt tidigare erfarenheter inom 

restaurangbranschen har påverkat min omgivning, studieplatsen. Detta kan även ha påverkat 

mitt sätt att se, tolka och analysera olika fenomen. Mitt arbete har präglats av konstruktiva och 

öppna samtal både vid observationen och intervjuerna där jag medvetet på ett övergripande 

sätt informerat om mina erfarenheter för att vara ärlig med studiens syfte. De tre 

restaurangerna och kockarna som studerats för att samla empiri via olika media, har inte 

informerats om att de valdes för studien. En av dessa restauranger var dock den som var 

föremål för observation och intervjuer.   

 

Slutsatser 

Arbetet har identifierat tre övergripande områden av framgångsfaktorer: 1) Chefen, 

personalen och arbetsplatsen, 2) Produkten och produktutveckling, 3) Nätverk (se tabell 7). 

De framgångsfaktorer som identifierats är: kökschefen, personalen, arbetsplatsen, produkten, 

koncept, råvaror, leverantörer, bransch, media, guider och gäster. Alla dessa faktorer kopplar 

till funktioner och förmågor i en komplex samverkan. Den viktigaste förmågorna är att kunna 

genomföra sina idéer, ha tävlingsinstinkt vara kreativ och yrkesskicklig. Förmågan att behålla 

en kompetent personal är också viktig. Kökschefen bör ha en god förmåga att organisera och 

leda, med stora krav på ständig utveckling och samtidigt kontroll med stabilitet.  
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Att ha en köksmästare som balanserar kökschefens brister i ledarskapet är en fördel. 

Kökschefens och köksmästarens olikheter skall komplettera varandra i ledarskapet och ge 

personalen ett utmanande sammanhang som är värdefullt för både individen och gruppen. 

Personalen skall vara trogen kökschefen och villig att anamma dennes matlagningsstil. 

Arbetsmiljön skall vara både kreativ och disciplinerad samt präglas av arbetsglädje. 

Kökschefen och dennes team behöver tillsammans behärska kompetenser inom både 

management och kreativ matlagning samt ha kunskaper om vad som påverkar en gästs högt 

ställda förväntningar på en exceptionell måltidsupplevelse.  

 

Exklusiva råvaror och en uttalad unik matlagningsfilosofi med förankring i traditionen, samt 

ett stort branschnätverk med skolning inom Guide Michelin-restauranger är andra faktorer. 

Branschen och medias bedömning av kökschefen som person och dennes mat måste vara 

excellent. Förmåga att kommunicera via olika medier är viktigt för att stärka kökschefens och 

restaurangens varumärke.  

Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie kan ses som en del i den ständiga utvecklingen av ämnet måltidskunskap och 

värdskap, speciellt med inriktning mot management, kreativ matlagning och 

måltidsupplevelser. Som jag ser det bidrar arbetet med en metodik som är speciell utifrån att 

jag har egen etablerad praktisk yrkeserfarenhet inom köksarbete på restaurang. Det har varit 

berikande att med min egna praktiska kunskap teoretiskt och vetenskapligt reflektera över 

framgångsfaktorer för kökschefer. Detta har både hjälpt och bidragit till svårigheter med att 

stå utanför och att analysera objekten. Samtidigt som det vid flera tillfällen hjälpt mig i min 

analys att tolka de små dimensionerna av studieplatsens komplexa arbete. En vidare forskning 

skulle kunna handla om hur gästens förväntan och upplevda måltid stämmer överens samt om 

det är av betydelse. Förhoppningsvis inspirerar uppsatsen kockar i branschen och studenter 

vid olika universitet att kreativt fortsätta utveckla besöksnäringen och restaurangbranschen.     
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