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Sammanfattning 

Inledning: Mise en place – ”allt på plats” – är benämningen på de praktiska processer som utgör 

organiseringen av arbetet i en restaurang. Att den har betydelse är känd, och begreppet är 

vedertaget bland branschmänniskor. Forskning på området är emellertid begränsad, och det finns 

både ett utrymme och ett behov för studier om mise en place. Den här uppsatsen granskar hur 

mise en placen ser ut på tre olika restauranger och vilken betydelse den har för 

restaurangskötseln. 

Syfte: Att analysera praktisk organisering på restaurang i form av mise en place och dess 

inverkan på restaurangarbetet. 

Metod: För att samla in data till studien användes i första hand observationer. Samtliga tre 

restauranger besöktes under en dag, där deras arbetsmetoder, lokalens utformning och mise en 

placens inverkan noterades. Som hjälpmedel till observationerna användes fältanteckningar och 

fotografier, och intervjuer av personal användes som komplement. 

Resultat: Resultatet visar att mise en place är en mycket bred grupp processer, som omfattar 

stora delar av den dagliga driften och återkommer i såväl kommunikation som mental och fysisk 

förberedelse. 

Slutsats: En god mise en place är essentiellt för en lyckad restaurang, och kan skapas på flera 

sätt. 

Nyckelord: Restaurangbranschen, förberedelse, matlagning, organisation, praktiker
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Introduktion 

Att det ska vara ordning och reda på en restaurang är för de flesta ingen nyhet. Servicen ska 

gå snabbt – vare sig det rör sig om beställningar eller matlagning – och samtidigt ska gästen 

kunna koppla av. Att äta är inte menat att vara en stressfull upplevelse, men arbetstempot i en 

restaurang är alltjämt väldigt högt och kräver en stresstålig personal. För att behålla 

illusionen, eller allra helst förverkliga den, om att det är en avkopplande upplevelse att äta ute 

på restaurang bör därför personalen har full koll och fokus på vad vederbörande gör och bör 

göra. Var och en tar eget ansvar för sina bord, beställningar och bångar (de papperslappar där 

detaljer för enskilda beställningar finns återgivna), samt att allt och alla som behövs finns på 

rätt plats, vid rätt tillfälle. 

 

På franska kallas detta för mise en place (”allt på plats”) och åsyftar den praktiska 

organiseringen av restaurangkök. Ingredienser ska finnas till hands när beställningar kommer, 

fonder ska vara färdigreducerade och rätter som tar längre tid att laga, allt ifrån stracchato till 

tjälknöl, ska redan vara lagade och redo att värmas och monteras. Praktikteorin bakom mise 

en place är emellertid bred och inte sällan omstridd. Det finns inget facit för hur en ”korrekt” 

mise en place ska utföras, eller ens vilka exakta delar och moment den faktiskt innehåller. 

Forskningen som bedrivits på området är väldigt begränsad. Uppsatsen ämnar att studera hur 

mise en place bedrivs på tre olika restauranger, varför den ser ut som den gör och hur den 

påverkar utgången av arbetet. 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  

Mise en place är centralt för den professionella restaurangarbetarens arbetsgång och en bra 

mise en place är en stor del av en lyckad restaurang (Larousse, 2001). Genom att undersöka 

hur mise en place genomförs på ett urval av restauranger ämnar författaren analysera hur mice 

en place utförs på olika arbetsplatser, och hur det påverkar arbetet.  
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Teoretisk bakgrund  

Den teoretiska bakgrunden behandlar mise en place som begrepp och koncept, samt den 

bakomliggande praktikteori som mise en placen är en del av. Praktiska utförandens struktur 

och uppbyggnad är ofta svåra att få ner på papper och det ”korrekta” sättet att utföra dessa, så 

som att köra bil, spela piano eller laga mat, är ofta omstritt och utan facit (Engel, 2008; 

Niccolini & Monteiro, 2016). Begreppet tyst kunskap används av forskare för att beteckna 

kunskapen som krävs för dessa aktiviteter; kunskaper som bara erhålls genom det praktiska 

utövandet (Engel, 2008). I flertalet vetenskapliga undersökningar som gjorts på kockars 

kompetens och vad som är viktigt att kunna och prioritera nämns inte mise en place över 

huvud taget (Birdir & Pearson, 2000; Okeiyi, Finley & Postel, 1994; Zopiatis 2010). Polanyi 

(1966) skriver att all kunskap är personlig kunskap, och menar att allt vi lär oss, vare sig det 

är intellektuell eller praktisk kunskap, sker mentala eller praktiska processer. Dessa processer 

kallas, när de ges en kontext, av praktikteoretiker för ”practices” (i uppsatsen hädanefter 

kallade för ”praktiker”), och är en stor del av det dagliga arbetet inom praktiska arbeten 

(Gherardi, 2009; Niccolini & Monteiro (2016).   

 

Praktikteori 

Praktikteori är ett brett, svårdefinierat område med bakgrund i sociologi (Niccolini & 

Monteiro, 2016). Niccolini & Monteiro (2016) skriver att praktikteori består av ett antal olika 

teorier, och att ordet avser definitionen att etablerade praktiska utföranden är centrala för att 

förstå organisationella fenomen (ibid.). Exempel på relevanta typer av praktiska utföranden är 

att köra bil, laga mat, köpa produkter och fotografera. Författarna menar att dessa i 

kombination med alla andra utföranden utgör en grund för bildandet och förändrandet av en 

rad sociala och samhälleliga företeelser (ibid.). Det är emellertid inte alltid lätt att avgöra vad 

som utgör dessa praktiker. Niccolini & Monteiro pekar ut ett antal likheter som akademiker är 

överens om, och som kan användas för att definiera praktiker (ibid.). För att underlätta 

identifieringen och definieringen av praktiker har Niccolini & Monteiro i sin artikel listat ett 

antal egenskaper som de menar att forskare är överens om att praktiker delar (ibid.).  
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Först och främst återfinns praktiker det som kallas konfigurationer – det vill säga delar i ett 

nätverk av andra praktiker (Niccolini & Monteiro, 2016; Reckwitz, 2002). Detta kan ses som 

både positivt och negativt. En lärare är beroende av andra praktiker för att kunna utföra sin 

egen (att lära ut), så som att anta studenter, att skolan renhålls och att studenter kan ta sig till 

och från (ibid.). Sammankopplandet av olika praktiker blir än tydligare när en länk i kedjan 

fallerar; skulle praktikerna som används för elproduktion upphöra skulle skolan bli utan el, 

klassrummet mörkt och hjälpmedel som projektorer och TV-apparater skulle sluta fungera 

(ibid.). En annan aspekt typisk för praktiker är att de är materiella. Med detta menas att de 

alltid använder materiella ting i sitt utförande och Niccolini & Monteiro (2016) exemplifierar 

detta genom att nämna aktiehandel. Denna praktik kan tyckas immateriell men är direkt 

beroende av datorer för att utföra kalkyleringar, försäljningar och andra förändringar (ibid.). 

Wellton (2016) skriver att praktiker inom måltidskunskap utförs på bestämda platser, med 

objekt och utförs inom en viss tidsrymd. Gherardi (2009) understryker betydelsen av det 

materiella och kopplingen till praktiker samt skriver att objekt, verktyg och artefakter 

förkroppsligar kunskap; förankrar praktiker i dess materialitet. 

 

En annan aspekt typisk för praktiker är att de är föränderliga (Niccolini & Monteiro, 2016). 

Nya sätt att utföra samma saker skapas, och introduktionen av helt nya saker så som 

teknologisk utveckling gör att praktiker utvecklas, förändras eller kanske rent av försvinner 

för att ersättas av nya (ibid.). Att praktiker är så pass ”flytande” och kopplade till det 

materiella och sociala innebär också att de är bundna till specifika tidpunkter, eller som 

Niccolini & Monteiro uttrycker det; ”the social and material nature of practices also makes 

them inherently situated in a particular moment in time, space and history” (Niccolini & 

Monteiro, 2016, s. 6). Wellton (2016) skriver att tidsaspekten är en del av praktiker, och att 

tidsbestämda strukturer så som möten och öppettider är sådant man måste förhålla sig till i 

arbetet. När man lagar mat är man påverkad av både ingredienser (samt kombinationen av 

dem), tiden man har på sig och under omständigheterna praktiken utförs, vilket innebär att 

alla praktiker på sätt och vis är annorlunda varje gång, och att varje gång är ”första” gången 

för det exakta momentet (Niccolini & Monteiro, 2016). Således är praktiker varken 

meningslös repetition eller helt innovativt, utan en utvecklande process (ibid.).  
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Kökets praktikteori – mise en place 

Att arbeta i ett restaurangkök är inte sällan ett stressigt yrke (Fine, 2008). I sin bok Kitchens: 

The Culture of Restaurant Work där han bland annat besökt, observerat och jobbat i flertalet 

restauranger i studiesyfte beskriver Gary Alan Fine arbetsmiljön som ”mer likt ett helvete än 

en idyll” (Fine, 2008, s. 18). Eftersom kockarna ofta inte vet hur många gäster restaurangen 

väntas ta emot under serveringen är det nödvändigt att börja arbetspasset flera timmar tidigare 

för att hinna förbereda – eller preppa, som det alltid heter i restaurangbranschen – såväl kök 

som mat (Fine, 2008). Vidare behöver förberedelserna vara flexibla snarare än rigida i sin 

struktur, just eftersom det inte säkert går att veta vad som väntar. Gäster kan avboka, nya 

bokningar kan tillkomma precis innan servis och utöver det kan och kommer sannolikt 

oannonserade gäster, drop ins, att anlända i okänt antal (ibid.). Jobbar man lunchtid kommer 

dessutom gästerna samtidigt, och då är det direkt omöjligt att servera mat inom en acceptabel 

tidsrymd om man inte är förberedd (Jönsson, 2012). Att ha ordning och reda tycks således 

vara essentiellt för att inte hamna efter i beställningar och missköta jobbet under service (Fine, 

2008). Att hamna efter i arbetet är nämligen en av de främsta utmaningarna en kock kan 

ställas inför, och i dessa lägen ställs stresståligheten på prov (ibid.). 

 

Många restauranggäster lever under illusionen att mat tillagas först när den är beställd 

(Jönsson, 2012). Även om detta mycket väl är sant när det gäller en del rätter, så är allt som 

oftast åtminstone ett antal komponenter förberedda (ibid.). En duktig kock preppar sina rätter 

så mycket som möjligt utan att de tappar i kvalitet, vilket innebär att exempelvis en högrev 

redan är tillagad när en beställning inkommer och istället bara värms innan den serveras 

(ibid.). Ett ytterligare problem är att tempot på en restaurang varierar stort (ibid.). När 

gästerna är som flest går köket på högvarv och det gäller då att kunna arbeta metodiskt och 

effektivt trots den stora arbetsbördan och det höga tempot, men innan och efter dessa 

”rusningstider” behöver man istället kunna arbeta i ett stabilt tempo trots att restaurangen är 

tämligen lugn och samtidigt inte överanstränga sig (ibid.).  

 

Givetvis arbetar inte en kock i blindo, utan har hjälpmedel i form av exempelvis instruktioner 

eller recept (Fine, 2008). I sina undersökningar ute på restauranger har Fine kommit fram till 

att professionella kockar använder sig av något Fine kallar för approximationer 

(”approximations”) – recept används inte som en definitiv mall för hur något ska göras, utan 

som en grund man bygger arbetet från (Fine, 2008). Angivelserna tolkas inte bokstavligen, 
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utan kockarna tolkar, ignorerar och justerar efter tycke och smak, vilket betyder att olika 

kockar, och även en och samma kock, på samma restaurang kan laga en rätt på olika sätt 

(ibid.). Det rör sig emellertid sällan om stora ändringar och för den gemene 

restaurangbesökaren upplevs rätten som densamma varje gång så länge som denne inte har 

möjlighet att jämföra (ibid.). Jönsson slår fast redskapens betydelse för mise en place; de ska 

finnas tillgängliga hela tiden och helst synliga (Jönsson, 2012). En erfaren professionell kock 

arbetar alltid med hela redskap (ibid.). Bleck ska återfinnas i stora antal för att hantera den 

stora variationen på komponenter som behövs till olika rätter och en stor del av köksarbetet 

går åt till att fylla dessa bleck genom förberedande arbete (ibid.). 

 

Fine upplever att branschen har en rad sätt för att effektivisera arbetet (Fine, 2008). Det rör 

sig ofta om matlagningsmetoder och tricks som används för att lura gästen att man använt en 

mer avancerad och, i gästens ögon, prestigefull matlagningsmetod än den man faktiskt 

använder (ibid.). Det kan till exempel röra sig om att grilla ytan på en nötstek för att sedan 

sköta själva tillagningen i en ugn och sedan servera köttet som ”grillat” (ibid.). Fine noterar 

även kockar som tappar råvaror på golvet, men plockar upp de igen och tillagar dem, något 

som även sträcker sig till kött (ibid.). När det gäller delegering av ansvar så har Fine (2008) i 

sina studier kommit fram till att kockarna på restaurangerna är väl medvetna om vad de ska 

göra, och att köksmästaren sällan ger några direktiv. Vid större evenemang med ett ovanligt 

högt tryck på köket, så som banketter, är det vanligt att lunchkockarna gör prepp åt de som 

jobbar kvällspass och vice versa (ibid.). Det kan till exempel röra sig om att hacka grönsaker, 

knäcka ägg och trimma kött, samt fördela upp allt i smidig förvaring som snabbt kan 

användas till matlagning av kockarna på det andra passet (ibid.). Både Fine (2008) och 

Jönsson (2012)  nämner även vikten av kommunikation – att alla vet vad som ska göras och 

att anvisningar kommuniceras tydligt om så inte är fallet.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera praktisk organisering på restaurang i form av mise en 

place och dess inverkan på restaurangarbetet. 
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Metod och material  

Undersökningen av mise en place utfördes i form av vad Bryman (2008) beskriver som 

kvalitativa observationer och intervjuer på tre olika restauranger och vid olika tillfällen. På 

restaurang 1 utfördes observationen under á la carte-servering en fredagskväll, på restaurang 2 

under lunchservering på en onsdag och restaurang 3 under en preppdag på en torsdag då 

restaurangen var stängd. Syftet med detta var att trots det begränsade antalet restauranger 

kunna få ett relativt brett perspektiv på hur mise en place-arbetet kan fungera och påverka 

restaurangskötseln. Fägerborg (2011) skriver att man vid etnologiska fältstudier gynnas av att 

kombinera metoder så som observationer och intervjuer och utöver detta även baka in 

exempelvis fotografering och/eller filmer samt informella samtal. Filmer har inte spelats in, 

men restaurangköken som observerats har, med tillstånd, även fotograferats. Sökmatris 

förekommer inte, eftersom ingen av källorna fanns via databassökningar. Fyra referenser 

erhölls muntligt, ett antal referenser lyftes från tidigare arbeten och resterande referenser 

hämtades från referensernas egna referenser. 

 

 

Urval & avgränsning 

Bryman (2011) skriver att ett av de svåraste momenten i en deltagande observation är att få 

tillträde till miljöer relevanta för undersökningen, inte minst när de genomförs i slutna miljöer 

så som ett restaurangkök. Det har därför inte tillämpats några större begränsningar på vilka 

restauranger som var aktuella för studien, då det under planeringsstadiet ansågs sannolikt att 

många restauranger inte skulle ställa sig positiva till att tillåta en främmande person utföra 

observationer medan personalen arbetade i köket.  Likväl har ett fåtal avgränsningar gjorts för 

att underlätta de komparativa aspekterna av studien och begränsa antalet variabler man 

behöver ta hänsyn till. Först och främst avgränsades urvalet geografiskt till två städer nära 

författarens hemort, för att minska risken för problem att ta sig till och från restaurangerna 

samt göra det möjligt att besöka flera restauranger under kort tid. En ytterligare avgränsning 

var att restaurangerna skulle kunna ta emot ett större antal gäster, vilket av författaren 

definierades som >100, samt att man hade minst ett tjugotal rätter på menyn eller bytte ut 

rätterna ofta. Detta enbart för att begränsa antalet variabler att ta hänsyn till och underlätta 

studiens fortgång. Kontakt togs inledningsvis via ett mail med information om studien och 

sedan genom telefon och/eller ett besök på plats på restaurangen. Efter att avgränsningarna 
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var bestämda kontaktades restauranger inom urvalet successivt till dess att tre 

samarbetsvilliga funnits. 26 restauranger kontaktades totalt. 

 

Angående urval för respondenter till intervjuer har ett målstyrt urval tillämpats, då motivet 

med intervjuerna var att få information och professionella åsikter om mise en place som inte 

kunde erhållas enbart via observationer. Ett målstyrt urval innebär, som namnet antyder, att 

man väljer respondenter utefter vad man har för mål med intervjun och därför har kockar som 

arbetar på restaurangerna i fråga intervjuats (Bryman, 2011). 

 

Observationer 

Vid observationerna har observationer som varit icke-deltagande (passiva), naturalistiska och 

öppna genomförts. En passiv observation innebär att observatören inte själv är en del av 

observationen och istället observerar utan att påverka vad som händer (Bryman, 2011). Att 

den även är naturalistisk betyder att man heller inte försöker kontrollera miljön, utan ämnar 

fånga de naturliga händelserna.  Att observationerna var öppna innebär att personerna som 

observerades var medvetna om det och hade gett sin tillåtelse (ibid.). 

 

Motiveringen för att observera mise en placen i restaurangerna ur ett passivt och naturalistiskt 

perspektiv var att få information om hur mise en placen normalt sett utförs på en restaurang, 

utan påverkan av någon utomstående. Det ansågs även vara enklare att genomföra öppna 

observationer. Att lyckas genomföra en dold observation, vilket innebär att man gör den utan 

de observerades kunskap, ansågs som en smått absurd tanke då observationerna utfördes i 

restaurangkök, slutna miljöer dit obehöriga inte har tillträde. Det råder också visst tvivel om 

hur etiskt försvarbart det är att bedriva dolda observationer (Bryman, 2011). 

 

Med dessa bestämmelser i åtanke utformades ett observationsschema. Då mise en place är ett 

brett område som innefattar många av de praktiker som utförs på en restaurang var 

observationsschemat övergripande snarare än inriktat, så att det skulle bli lättare att få med 

olika detaljer och även notera sådant man annars kanske inte hade tänkt på. Observationen 

delades in sju kategorier. Fyra primära kategorier och tre sekundära, där de sekundära 

observerades i den mån det var möjligt, men utgjorde grunden för intervjuerna. De fyra 

primära kategorierna var materialitet och plats, kommunikation, kroppslighet och 

kvalitetskontroll, medan de tre sekundära var regler och anvisningar, normer och rutiner samt 
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kunskap och kompetens. I tabell 1 illustreras vad kategorierna avser och innehåller. 

Observationsschemat utgjorde sedan en mall för fältanteckningarna, för att på så vis få med 

alla de aspekter som på förhand ansågs intressanta. 

 

 

 Tabell 1 – kategorierna som observationer och intervjusvar delas in i. 

KATEGORI INNEBÖRD 

Materialitet och plats Denna kategori avser de redskap och andra utensilier som 

används i restaurangköket, samt vilka maskiner som används 

och hur köket i allmänhet är utformat. 

Kommunikation Hur kökspersonalen kommunicerar med varandra och även 

med eventuell matsalspersonal. Förstår man sina 

arbetsuppgifter? Vad kommuniceras? Vilken typ av samtal 

sker? 

Kroppslighet Avser individers rörelsemönster. Är man lugn eller hetsig?  

Tycks personalen vara van/ovan vid olika moment, och beter 

man sig visuellt annorlunda i olika delar av verksamheten? 

Kvalitetskontroll Hur behandlas råvaror? Här undersöks huruvida råvaror 

datummärks, förvaras väl och hur gammal mat behandlas. 

Används recept, och i så fall i hur hög utsträckning? 

Varför/varför inte? Provsmakas maten? 

Regler och anvisningar Skrivna instruktioner, regler och anvisningar så som mise en 

place-listor. Undersöker huruvida de finns, och i så fall i 

vilken utsträckning. 

Normer och rutiner Denna kategori behandlar istället oskrivna regler och 

instruktioner. Finns det normer kring hur man beter sig i ett 

kök? Har personalen dagliga rutiner för att underlätta arbetet? 

Kunskap och kompetens Behandlar kockarnas erfarenhet. Hur länge de har arbetat på 

arbetsplatsen ifråga, hur stor erfarenhet de har överlag samt 

eventuell utbildning. 
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Fältanteckningar 

Då människans minne inte är helt tillförlitligt är det ett måste att anteckna vad som sker och 

observeras under observationer (Bryman, 2011). Anteckningarna behöver vara detaljerade och 

sammanfatta såväl händelser som författarens egna reflektioner kring dem (ibid.). Det är 

mycket viktigt att skriva ner detta så fort som möjligt efter att det skett – eller medan det 

pågår – och att man skriver mer utförligt senare, när observationen är klar (förutsatt att man 

inte hunnit skriva utförligt omedelbart) (ibid.). Enligt Bryman (ibid.) bör man undvika att gå 

omkring med ett anteckningsblock i handen hela tiden då det får folk att känna sig 

observerade och bete sig annorlunda. Istället bör ta pauser och gå till en annan plats där man 

kan skriva i fred (ibid.). Detta låter som ett bra tillvägagångssätt i teorin och är även säkert så 

ofta i praktiken, men beslöts av flera anledningar vara opraktiskt och onödigt vid de aktuella 

observationerna. Dels händer det intressanta saker i anknytning till mise en place mer eller 

mindre hela tiden, vilket gör att man missar saker om man går iväg. Dessutom var jag 

övertygad om att man kan ”komma undan” med att anteckna i närheten av personalen om man 

dels är diskret och inte står i vägen eller precis intill, dels om man kan konversera och få 

personalen att acceptera ens vistelse i köket. 

 

Bryman (2011) föreslår att man använder bandspelare för att snabbt och enkelt notera sina 

tankar, men denna idé avslogs av två anledningar. Dels är restaurangkök allt som oftast 

högljudda, vilket innebär att man antingen riskerar att i efterhand inte kunna höra vad som 

sagts, eller att man lämnar platsen och går till en tystare miljö varje gång man behöver notera 

något. Det senare vore väldigt opraktiskt. Det andra problemet är att noteringarna man gör 

kan ses som känsliga för personalen, inte minst om det är saker som uppfattas som negativa 

(exempelvis att personalen är dålig på att hålla sina stationer rena).  

 

För att notera själva anteckningarna valdes ett traditionellt anteckningsblock. Att använda 

modern teknologi som en laptop eller tablet övervägdes, men förkastades eftersom 

restaurangkök är en ganska smutsig miljö där teknologin lätt kan skadas, samt att verktygen 

kan vara ganska otympliga att hantera i trånga miljöer. Nackdelen med att använda 

anteckningsblock var att det inte gick att strukturera upp anteckningarna utefter 

observationsschemat, utan att man därför skulle bli tvingad att anteckna allt som skedde i 

kronologisk ordning istället för kategorisk och därmed få sortera informationen i efterhand. 
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Intervjuer 

Observationer är den primära metoden i denna studie, men inte den enda. Intervjuer har sedan 

lång tid tillbaka betraktats som en av de bästa metoderna att få ett nyanserat och 

mångfacetterat material att analysera och tolka, inte minst när ämnet som studeras åtminstone 

delvis är mellanmänskligt och/eller abstrakt (Fägerborg, 2011). Där observationers främsta 

fördel är möjligheten att få insikt i vad Fägerborg (ibid.) kallar den ”yttre världen” ger 

intervjuer istället en inblick i den ”inre världen”. Den inre världen är i detta fall människans 

huvud – vad individen tänker, tycker och känner kring de händelser och processer som 

observerats (ibid.). Fägerborg (ibid.) framhåller emellertid att det främsta sättet att tackla 

sociala samspel, beteenden och händelser är observationer. Det är vanskligt att sätta upp 

bestämda riktlinjer kring hur intervjuas bör genomföras och det bästa sättet att avgöra hur en 

intervju ska struktureras är att ha kunskapsmålet i åtanke (ibid.). Alltså – vad är syftet med 

intervjun? Vilken information vill man att den ska resultera i? 

 

Med detta i åtanke har ett flertal intervjuer genomförts på restaurangerna, där frågorna 

kretsade kring individernas egna åsikter och erfarenheter av mise en place och dess betydelse. 

Målet med intervjuerna var att ge en utökad bild av mise en place på arbetsplatserna i fråga, 

samt ge bättre komparativa förutsättningar och underlag till studiens resultat och diskussion. 

Intervjuerna har genomförts på plats, öga mot öga, och har antecknats. Frågorna har 

strukturerats utefter en önskan om att få broderande, förklarande svar och inte ja/nej-svar, 

vilket begreppsmässigt har inneburit en låg grad av standardisering och strukturering av 

intervjuerna (Patel & Davidson, 2011). Som respondenter valdes köksmästaren (eller 

motsvarande) på restaurangerna samt en sous chef, eftersom dessa befattningar förväntas ha 

bäst kunskap och överblick på mise en place (Jönsson, 2012). 

 

Utöver själva intervjuerna har även frågor ställts medan observationerna utfördes. Detta då 

personalen på restaurangerna var bekväma med att svara på frågor under arbetets gång, och 

det var ofta funderingar och tankeställningar dök upp kring saker som observerades, och 

därmed kunde fråga om direkt. I anteckningarna har dessa frågor och svar skrivits ner separat 

från observationer och intervjuer, för att förhindra förvirring och undvika att dessa svar av 

misstag antecknas som delar av observationer och/eller intervjuer. 
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Fotografering 

Att använda sig av fotografering har under en lång tid varit en del av vetenskapliga fältarbeten 

(Gradén & Kaijser, 2011). Fotografering i samband med fältarbeten, och i detta fall specifikt i 

samband med observationer, handlar inte om de estetiska aspekterna, utan om informationen 

bilderna innehåller (ibid.). Det är informationen som bilderna ger som används vid analyser, 

tolkningar och jämförelser med informationen man fått från de andra metoderna, och den 

tekniska och estetiska kvalitén på bilderna är irrelevant så länge som den eftersökta 

informationen går att utläsa (ibid.). När man utför ett fältarbete i en miljö som hinner 

förändras under fältarbetets gång kan det även vara en god idé att ta tidsaspekten i beaktning 

(ibid.). Miljön förändras över tid, och således kan förändringarna i sig vara precis lika 

intressanta som vad som finns där. 

 

Med detta i åtanke har en vanlig mobilkamera ansetts vara mer en tillräcklig för att 

fotografera restaurangerna, och foton har tagits under fältobservationens början samt slut. Det 

fanns tre mål med att fotografera platserna som observationerna utfördes på. Det första var att 

få en klarare minnesbild över hur platsen såg ut då resultatet skrevs senare, och människans 

minne är som tidigare nämnt sällan att förlita sig helt och hållet på (Bryman, 2011). Det andra 

målet var att underlätta analysen av en av aspekterna som ingick i observationerna, nämligen 

”materialitet och plats”. Det tredje målet var att underlätta noterandet av hur 

observationsplatsen förändrades under arbetets gång i samband med prepp, mise en place och 

service. 

 

 

Analys 

När datan från de använda metoderna insamlats har den analyserats. Fältanteckningarna 

renskrivs och information som betraktas som överflödig eller irrelevant har sållats bort. 

Informationen har därefter analyserats utefter kategorierna i tabell 1. Anteckningar från 

restauranger (och intervjuer med personal på respektive restaurang) har sammanställts 

kategoriskt och därefter har informationen från varje enskild restaurang lyfts in parallellt i 

resultatet för att sedan sammanvävas och ställas gentemot varandra. Detta för att tydliggöra 

skillnader och likheter mellan restaurangerna och därigenom utgöra grund för 

resultatdiskussionen. 
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Etisk planering för studiens genomförande   

Alla restauranger och individer som förekommer i uppsatsen har anonymiserats. Uppsatsens 

ämne kan ses som känsligt då den inte bara ger information om restaurangernas och 

individernas arbetssätt utan även värderar detta. Därför ansågs det extra viktigt att de berörda 

inte kunde identifieras via detaljer som nämns i uppsatsen. Namn är fingerade, fotografier 

medtas inte som bilaga och andra potentiellt identitetsröjande detaljer som antecknats i 

fältdagbocken har uteslutits ur uppsatsen. Såväl observationer och intervjuer har genomförts 

med ett neutralt förhållningssätt, och vare sig privatliv eller personlig integritet har på något 

sätt ifrågasatts. Uppsatsens syfte liksom observationernas och intervjuernas upplägg 

klargjordes tydligt för personalen och fick muntligt godkännande innan de genomfördes. 

 

 

Resultat  

Tre restaurangers arbete har observerats, och deras namn anonymiserats. Resultatet 

presenteras utefter de kategorier observationer och intervjuer var indelade i. 

Stranden – restaurang belägen vid vattnet i närheten av medelstor svensk stad. Besöktes under 

en torsdag då restaurangen var stängd för gäster – enbart mise en place-arbete utfördes under 

dagen.  När det är öppet är det en á la carte-restaurang som har öppet hela dagen och kvällen. 

Har 200-500 gäster över en dag under helger och högsäsong. Tre kockar arbetar under passet, 

där respondenter är köksmästaren Andreas, som har 19 års erfarenhet, samt Martin, som är 

sous chef och har 9 års erfarenhet. 

 

Ekan – restaurang belägen i centrala delarna av medelstor svensk stad. Besöktes under en 

fredag då restaurangen hade kvällsöppet och á la carte-service. Har 133 bokningar och runt 

120 drop in under kvällen. Fem kockar arbetar under passet, där respondenten är 

köksmästaren Tom, som har 26 års erfarenhet. En annan kock, Georgina, var inte delaktig i 

intervjuerna, men behjälplig i annat som förekommer i resultatet. En diskare jobbar även 

denna kväll. 

 

Kuriren – restaurang belägen i en mindre svensk ort. Besöktes under en onsdag då 

restaurangen hade lunchöppet. Har runt 150 gäster under dagen. Tre kockar arbetar under 

passet, där respondenten är kocken Vanja, som har 32 års erfarenhet. 
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Materialitet och plats 

På Stranden är köket kvadratiskt utformat. En ö är placerad i mitten, med spis, stekbord och 

en arbetsstation. Längs med väggarna är de andra arbetsstationerna förlagda. Kyl- och 

frysrum är placerade längs med en av väggarna. På Ekan är köket trängre. Det finns en köksö 

även där, men avståndet mellan ön och stationerna runtom är bara en knapp meter, medan det 

är över två meters avstånd på Stranden. Kuriren har ingen ö över huvud taget utan har ett 

avlångt kök där arbetsstationerna är förlagda på ena sidan, en gångväg i mitten och en lång 

rad kylar, svalar och förvaringsskåp på den andra sidan. Ekan har en grönsakskyl och en 

annan kyl där övrigt (kött, fisk, mejeriprodukter) förvaras. Därutöver har restaurangen kylar 

och frysar på andra våningar i huset restaurangen är förlagd. Kuriren har identiska uppdelning 

av förvaringsutrymmen, men de är mindre i omfång. Stranden och Ekan har även mindre 

kylutrymmen under arbetsstationerna där preppade ingredienser förvaras, medan Kuriren har 

kylskåp och svalar längs med gångvägen. 

Det finns bara en ugn på Stranden, och den är inte stor. Jag frågar om detta är ett problem för 

kockarna, och får ett jakande svar; det är ofta flera saker behöver gå in i ugnen samtidigt, men 

platsen finns inte. Dessutom stänger ugnen av sig själv emellanåt, vilket kockarna inte alltid 

märker direkt. I kontrast till detta har Ekan fyra ugnar som alla är större, medan Kuriren har 

två. Ekans arbetsutrymmen är klart trängst av de tre, och det har lett till att dessertstationen 

inte får plats bland de andra. Den är istället förlagd i ett skrymsle i andra änden av 

restaurangköket, bortom en lång rad av förvaringshyllor. Kocken Georgina ansvarar både för 

förrätt och dessert under kvällen, och tvingas springa mellan stationerna för jämnan. 

Gemensamt för alla tre restaurangerna är att arbetsstationerna (med undantag av 

dessertstationen på Ekan) är förlagda nära spisar och ugnar samt råvarukylar. Det finns tre 

arbetsstationer, alla förlagda nära spis, ugn och kylar.  

De tre restaurangerna har hela och rena utensilier. På Ekan har man en stor mängd stekpannor. 

Så fort en har använts slängs den i en diskho som restaurangens diskare så småningom 

kommer och tömmer. Disken tar han med sig till diskutrymmet. Kuriren och Stranden lägger 

redskapen som använts i disken. Temperaturen i köken är varierande. På Kuriren är den låg, 

runt 21-22 grader. Stranden har lite högre temperatur, runt 25-26 grader, medan Ekans kök är 

väldigt varmt, klart över 30 grader. Ekans Tom menar att han inte brukar tänka på 

temperaturen när han jobbar, men att det ibland kan vara störande, framför allt om han tvingas 

lämna köket ofta och därför inte vänjer sig. 
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Kommunikation 

”Här kör vi inte några Gordon Ramsey-metoder, jag är av åsikten att ett jobb blir bättre utfört 

om kocken vill göra det än om han bara känner att han måste göra det.”. Så förklarar Andreas 

sitt beteende i köket. Han menar att man ska kunna dela ut både ris och ros, så att man inte 

bara beivrar dåligt utförda praktiker utan även säger när man tycker att någon gjort något bra. 

Andreas säger att han är lugn men bestämd, och att han absolut inte vill se några medarbetare 

som tjafsar med varandra under arbetstid. ”Blir man osams om något ger man fan i att 

dividera om det medan man jobbar, det får man reda ut efter passet istället. Annars blir jobbet 

lidande”. Kommunikationen på Stranden är vänskaplig och lugn, men också högljudd. 

Kockarna pratar om både arbetsuppgifter och saker orelaterade till jobbet, och gör det ofta. 

Det är sällan tyst. På Ekan och Kuriren är det inte lika högljutt, vad gäller kommunikation. 

Ofta sker arbetet under tystnad, men man pratar även med varandra och kommunicerar under 

arbetets gång. På Kuriren har man ingen riktig ”köksmästare”, även om Vanja i praktiken är 

den som leder arbetet. Har någon frågor kring tillagningsmetoder, råvaruförvaring eller annat 

kring maten är det henne de frågar, och hon svarar.  

På Ekan är det lite annorlunda, då både köksmästaren Tom och ägaren Josef jobbar i köket 

under kvällen. Tom är den som styr arbetet, men Josef gör samtidigt lite som han vill. Det 

förekommer ofta diskussioner där Josef menar att han fått fel information kring beställningar, 

medan Tom menar att så inte är fallet och att Josef missuppfattat. Arbetstempot är betydligt 

högre på Ekan än de andra restaurangerna och det speglar sig i kommunikationen som 

efterhand, allt eftersom fler och fler gäster fyller restaurangen, blir mer hetsig, inte minst 

mellan köket och matsalen. Tom säger att kommunikation är det näst viktigaste som finns på 

en restaurang – efter mise en place – och är tydlig i allt han säger. Kockarna runt honom är 

inte alltid lika tydliga och kommunikationen i restaurangen sker på tre språk; svenska, 

engelska och italienska. Många av kockarna och servitörerna är utlänningar, men den 

språkliga differensen tycks inte påverka kommunikationen. 

 

Kroppslighet 

Både på Kuriren och Stranden rör man sig med lugna men vana rörelser. Servicen på Kuriren 

är relativt lugn, man är van vid gästantalet, har preppat därefter och kockarna tycks vara 
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avslappnade men alerta. På Stranden arbetar framför allt Andreas i ett relativt högt tempo, och 

han tycks vara i rörelse mest hela tiden trots att restaurangen inte har öppet för service. De 

andra kockarna står mer vid sina stationer och är upptagna med sysslor vid dessa stationer, 

medan Andreas tar hand om varuleveranser (det inkommer två större leveranser under dagen, 

en grönsaksleverans och en med kött, fisk och skaldjur), kollar hur det går för de andra 

kockarna samt sköter en del prepp på egen hand. På Ekan blir rörelserna snabbare och 

hetsigare allt eftersom. Vid ett tillfälle blir jag ombedd av Georgina att inte ”springa runt” i 

köket just då när de har som mest att göra. Kockarna rör sig väldigt snabbt i köket och stöter 

ihop en del.  

 

Kvalitetskontroll 

Det första Andreas gör på Stranden efter att ha mottagit varuleveranserna är att dubbelkolla 

att allt som beställts anlänt, samt dess kvalitet. Han menar att han ofta får exempelvis fläskfilé 

som är mindre eller större än vad han beställt, eftersom säljarna vara vill få sina varor sålda 

och inte alltid bryr sig helt om önskemålen. Romansallad, tomater, zucchini och andra 

grönsaker som beställts packas upp och sorteras. Andreas sållar bort de grönsaker som är 

mögliga, övermogna eller som han tycker ser ”tråkiga” ut. Därefter plastas de in och läggs i 

bleck som datummärks, innan de läggs in i kylrum. Bland råvarorna som redan finns i kylarna 

noterar jag ett antal bleck som saknar datummärkning. På Ekan är däremot varenda bleck 

datummärkt, medan det på Kuriren varierar en del. Tom, köksmästaren på Ekan, säger att de 

aldrig slänger råvaror såvida de inte möglar. ”Det finns alltid något du kan använda dem till, 

även om de inte ser så fräscha ut”. Han gör fonder, puréer och såser som exempel, 

anrättningar där råvarans textur och utseende är oväsentligt så länge som smaken är 

densamma.  

På Kuriren används inte recept över huvud taget. Vanja förklarar att nya rätter provlagas och 

smakas ett par gånger innan en bestämmelse görs över vad som ska ingå i rätten, men sedan är 

det upp till varje enskild kock att skapa rätten på sitt vis. Står det ”köttfärsbiffar med 

ädelostcréme och grönsaksjulienne” på menyn är vissa saker direkt nödvändiga; det ska finnas 

biffar gjorda på köttfärs, créme gjord på ädelost och grönsaker skurna i julienneform. Utöver 

det är emellertid kockarna fria att göra som de vill, vilket leder till delvis olika smakprofiler 

men samma rätter. På Stranden fungerar det på liknande vis. Andreas säger att han enbart 

använder recept för kontrollera saker han är osäker på, exempelvis mängden mjöl i en rätt. 
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Annars använder han bara recept till bakning, något som inte görs på restaurangen för 

närvarande då allt bakat köps från ett bageri två mil från restaurangen (dit Andreas åker själv 

varje dag och plockar upp det han beställt). Martin däremot säger att han gillar att jobba efter 

recept, då det innebär att alla som gör det jobbar efter samma standard, så att resultatet blir 

detsamma varje gång. På Ekan används recept till förrätter och efterrätter, då Georgina som 

ansvarar för dem säger sig trivas bäst med recept. Varmköket, som Tom och Josef basar över, 

använder emellertid inte recept alls. Både på Stranden och Ekan provsmakas allt som tillagas, 

och Tom säger att han aldrig skulle ställa något i luckan som han inte själv provsmakat först. 

På Kuriren sker viss provsmakning, men inte på allt, och det är inte alla kockar som 

provsmakar.  

 

Regler och anvisningar 

Samtliga respondenter säger att man inte har några speciella instruktioner gällande kring hur 

man ska arbeta i restaurangen. Däremot har Andreas skrivit en mycket utförlig mise en place-

lista för dagen (vilket han gör varje dag), där han har skrivit upp allt som ska göras – fonder 

som ska kokas, grönsaker som ska skäras och såser, sallader med mera som ska tillagas (se 

bild 1). 

Bild 1 – Andreas mise en place-lista över vad som ska göras under dagen. 
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Här återfinns även en mindre lista för en bröllopsmiddag som är inbokad under morgondagen. 

Andreas säger till de andra kockarna att de får ansvara för att det som står på mise en place-

listan genomförs, medan han själv ansvarar för bröllopet. Andreas säger att dessa listor är 

direkt nödvändiga för att han och de andra ska kunna ha koll på att allt som behöver vara gjort 

blir gjort. Kuriren har liknande, om än mindre omfattande, mise en place-listor fastsatta på 

kylskåpen vid arbetsstationerna. Dessa skrivs av Vanja på morgonen varje dag hon kommer 

till restaurangen, och setts sedan upp på se andra enkelt och snabbt kan se vad de ska göra. På 

Ekan använder man däremot inga listor alls. Det är upp till varje kock att hålla koll på sin 

station och sina uppgifter, samt se till att man förberett det som behöver förberedas. När 

någon undrar över något vänder de sig till Tom, som i praktiken fungerar som en levande 

mise en place-lista i det avseendet. 

 

Normer och rutiner 

En rutin man har på Ekan är att lunchkockarna gör vissa förberedelser åt kvällskockarna (och 

vice versa), främst sysslor som tar tid men behövs – så som att skala stora mängder lök samt 

förbereda och ångkoka oxkinder, som sedan tas om hand av kvällskockarna när de anländer. 

Strandens Martin säger att ”man får tänka lite själv. Vad tar längst tid? Småpill gör man innan 

service. Man ska ligga ett eller flera steg framför hela tiden. Har man ett sällskap inbokat får 

man vara ute i god tid med prepp. Det är det här med logistik liksom, att man ser till att ha 

saker redo och på rätt plats hela tiden. Sådant gillar jag”. Vidare menar han att en typiskt 

”oskriven regel” hos kockar är att man städar upp efter sig, både när man är på sin station och 

andras eller gemensamma, och inte strör ”massa skit” runt sig. Andreas säger att normen är att 

man ”gör som jag säger, att man är lyhörd.”. Han nämner också att det är viktigt att man visar 

respekt gentemot varandra och kommunicerar, och återkommer till vad han tidigare sagt om 

betydelsen av att kockar ska vilja göra det de gör. Tom på Ekan nämner fokus. Att man är 

koncentrerad och inte drömmer eller pratar om annat. ”Eller, prata kan man ju göra, men bara 

när det är lugnt under service. När det är full rulle ska man fokusera på vad som står på 

bången och vad man har framför sig, inget annat”. Hos Kuriren har man inga särskilda normer 

eller ”oskrivna regler”, enligt Vanja. Man ser om efter sig, kollar råvarukylar regelbundet så 

att inte gammal mat ligger där och ruttnar samt ser till att man ligger i fas med arbetet. När 

något tappas på golvet i Kuriren och Ekan slängs det omedelbart, och ny mat tillagas. På 
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Stranden observerades aldrig någon tappa mat eller liknande. ”Pauser tar man så fort man har 

tid”, säger Andreas. När det är lugnare på restaurangen går han ut och tar en cigg. På Ekan 

arbetar personalen liknande; när det är lugnare, inte minst mot slutet av service, springer flera 

av kockarna ofta ut utomhus för att röka. ”Ska man jobba inom kök gör man bäst i att börja 

röka, det är enda sättet att få pauser” säger Martin, halvt på skämt, halvt på allvar. 

 

Kunskap och kompetens 

Alla kockar på Stranden är nya på arbetsplatsen och har bara varit där i två veckor. Det är en 

säsongsrestaurang, och Andreas anställdes av ägaren till den här säsongen. Två av de andra 

kockarna (de två som jobbar för dagen), Martin och Niklas, är kockar som Andreas tagit med 

sig från andra ställen medan den sista, som är ledig, fick anställning efter arbetsintervju. 

Situationen är liknande på Kuriren, där samtliga kockar har jobbat sedan januari, det vill säga 

i fyra månader då studien utförs. På Ekan har Tom, Josef och Georgina alla jobbat sedan 

restaurangen öppnade, vilket innebär att de jobbat där i fem år. De två andra kockarna som är 

där under kvällen har jobbat där i två respektive tre år. Andreas förklarar att han utöver sina 

19 år i branschen har 80 högskolepoäng inom måltids- och restaurangvetenskap samt 

företagsekonomi. Han gick även på en kocklinje i gymnasiet. Detsamma gäller Martin, som 

dock inte har universitetspoäng. Tom har jobbat i kök sedan han var 15 år gammal, men har 

ingen utbildning inom området. Vanja gick på kocklinje i gymnasiet och har sedan dess jobbat 

som kock och kallskänka. Samtliga är eniga om att kockyrket är något man lär sig över en 

lång tid. När jag frågar om vad de anser är viktiga egenskaper hos en kock framkommer en 

rad olika aspekter, men inte mise en place. Jag påpekar detta, och får svaret från Andreas att 

mise en place är det som kanske allra mest är kopplat till erfarenhet samt att man lärt sig från 

andra, mer erfarna, kockar om hur det fungerar, och att det är inte något man läser sig till. Han 

tror att få ens känner till termen när de börjar jobba som kockar, och det är en så 

grundläggande del att han ser det mer som en nödvändighet än en kompetens. 

 

Respondenternas åsikter om mise en place 

Det första jag får höra när jag ska utföra min studie på Ekan och förklarar för kockarna vad 

den går ut på är att ”det är det viktigaste av allt – att man preppar ordentligt”. Orden kommer 

från Georgina, som vidare förklarar att mise en place är det absolut viktigaste för en kock. 
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Martin säger att mise en place är A och O. ”Det är det viktigaste av allt, har man en bra 

”misse” kan man köra ut hur mycket mat som helst.” Andreas fyller i och säger att ”det är 

verkligen allt, utan mise en place går allt åt helvete. Utan vettig misse kan man inte bedriva en 

verksamhet. Har man en dålig mise en place sitter man i skiten oavsett hur bra kock man är, 

eller hur bra kommunikation man har. Jag preppar alltid baserat på maxantal gäster som 

kommer. Vet jag att vi får mellan 100 och 300 gäster preppar jag för 300.”. Tom trycker även 

han på hur viktigt det är, och när jag nämner att mise en place sällan nämns som en viktig 

aspekt av en bra kock så säger han att det beror på att det är ”en självklarhet, liksom. Det är en 

grundförutsättning för att kunna arbeta som kock. Allt annat – smaksinne, händig, snabbtänkt 

och så vidare – är bra att kunna, men ingen av grejerna är ett direkt måste. Det är däremot 

mise en place”. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med resultatdiskussionen är att analysera hur den praktiska organiseringen, mise en 

placen, ser ut på restaurangerna i fråga och hur detta påverkar restaurangarbetet.   

 

Alla respondenter framhåller mise en placens betydelse för verksamheten, men nämner 

samtidigt inte mise en place bland de färdigheter och kompetenser som är viktigast för en 

kock. Det tycks förenligt med studieresultaten i den teoretiska bakgrunden (Birdir & Pearson, 

2000; Okeiyi, Finley & Postel, 1994; Zopiatis 2010). Detta och att både Andreas och Tom 

påpekar att det är grundläggande och nödvändigt men inte något man tänker på styrker teorin 

om att mise en place är en tyst kunskap (Niccolini & Monteiro, 2016). Engels påstående att 

mise en place är svårt att få ner på papper och dokumentera går hand i hand med Andreas 

uppfattning om att de flesta nya i branschen inte ens vet vad mise en place är (Engel, 2008). 

Utbildning inom mise en place tycks således vara bristande, och att lär sig gör man med 

erfarenhet. 

 

Niccolini & Monteiro skriver i sin artikel att alla praktiker är materiella (Niccolini & 

Monteiro). Det överensstämmer med vad som uppfattats i observationerna; fungerar inte 

materialet så blir arbetet omedelbart lidande, precis som Martin exemplifierar med den trasiga 

ugnen. Jönssons påstående att professionella kockar använder sig av hela redskap känns igen i 
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att inga redskap (som observerades) på någon av restaurangerna var trasiga (Jönsson, 2012). 

Vidare har det i studien framkommit att bristfällig logistik och planering av kökets utformning 

kan leda till ett mer stressfyllt arbete och därigenom en potentiell försämring av 

arbetsprestationen, så som kan ses i Georginas tvungna jäktande mellan förrätt- och 

dessertstaionerna. Hon riskerar att hamna efter i arbetet på grund av detta, vilket enligt 

Jönsson är bland det värsta som kan hända (Jönsson, 2012). 

 

Restaurangerna har ett växlande tempo, vilket ger olika uttryck i hur personalen upplever 

arbetet. Tempot är betydligt högre på Ekan än de andra restaurangerna och på Ekan har man 

precis som Fine fastslår preppat långt i förväg för att kunna hantera trycket (Fine, 2008). Som 

Jönsson påstår i sin bok är det endast en illusion att mat tillagas á la minute, alltså medan man 

väntar och att mycket mat bereds i förtid (Jönsson, 2012). Detta är förstås väldigt sant med 

Kurirens lunchservering, som är direkt tvungen att ha stora portioner mat redo då man inte vet 

exakt hur många gäster som kommer under lunchen och framför allt inte när. Det går även 

igen hos Ekan, där man börjar preppa för kvällen redan på lunchpasset och lagar stora 

mängder mat. Att börja preppa redan på lunchen nämner även Fine som en god idé, och något 

som är vanligt när trycket är högre (Fine, 2008). Vidare stämmer det Jönsson skriver om att 

man förbereder så mycket som möjligt av maten i förväg väl överens med organisationen på 

Ekan (Jönsson, 2012). Där tillagas oxkinderna redan på lunchen och värms endast när de blir 

beställda och ska serveras. Det enda man tillagar á la minute på Ekan är pastan, på grund av 

att pastan snabbt förlorar sin speciella textur efter tillagning. Detsamma gäller Stranden och 

Kuriren. På Stranden preppas en myckef stor mängd mat under den stängda torsdagen, 

däribland allt som går att laga i förväg till bröllopsmiddagen som ska ske under fredagen. På 

Kuriren börjar personalen jobba flertalet timmar innan service för att hinna laga all mat som 

ska serveras, vilket Fine menar är nödvändigt vid lunchservering (Fine, 2008). 

 

I bakgrunden nämns det hur viktigt det är med kommunikation och delegering av ansvar – att 

alla vet vad de ska göra (Fine, 2008; Jönsson, 2012). Det här känns igen hos alla tre 

restaurangerna. På Stranden är Andreas mycket noga med att kontrollera vad som ska göras 

och vem som ska göra det. På Ekan har alla ansvar för sina egna stationer och alla förväntas 

ha koll på de egna uppgifterna, vilket stämmer väl överens med vad Fine skriver (Fine, 2008). 

Mise en place-listor nämns förvisso inte i bakgrunden, men framstår i studien likväl som 

viktiga redskap både på Stranden och Kuriren, där Andreas respektive Vanja skriver upp vad 
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som ska göras varje dag för att inte missa något. På Ekan är mise en place-listor emellertid 

inget som förekommer, vilket tyder på att det råder delade uppfattningar om dess behövlighet. 

 

Som både Fine och Jönsson nämner går det inte på förhand att veta hur många gäster 

restaurangen ska få (Fine, 2008; Jönsson, 2012).  Folk kan avboka, nya bokningar kommer 

och drop-ins anländer. På Ekan hade man utöver ett 130-tal bokningar även ett 120-tal drop-

ins, vilket betydde att man hade nästan dubbelt så många gäster som man visste skulle komma 

på förhand. Restaurangen hade anpassat sig därefter och lagat större mängder mat än man 

förväntades behöva och överbliven mat sparades till en annan dag. Detsamma gällde på 

Stranden, där man preppade baserat på antalet gäster Andreas förväntade sig som mest, för att 

inte få slut på preppade komponenter under service. 

 

En annan viktig aspekt i restaurangarbetet är att kunna anpassa sig efter det varierade tempot 

(Jönsson, 2012). På Ekan, där personalen jobbat länge, var man helt invanda i detta. 

Personalen tog flitigt rökpauser och ägaren Josef lekte med sin mobiltelefon så fort han var 

sysslolös. Inte på något av ställena valde man att fokusera på städning eller andra 

arbetssysslor när man hade lite att göra, utan då tog personalen en paus istället. Vad gäller 

städning så var man på Stranden mer noggranna med att hålla rent på stationerna än vad man 

var på de andra två restaurangerna, något som åtminstone delvis nog kan tillskrivas det 

betydligt lugnare tempot då personalen på Stranden inte hade en tidsaspekt att ta hänsyn till på 

samma sätt – restaurangen var stängd.  På Ekan var alla stationer nersmutsade i olika grad, 

men kockarna var desto mer noga med vad som fick gå ut i luckan. Hade något tappats på 

golvet fick det absolut inte serveras, utan skulle lagas på nytt. Detta överensstämmer inte med 

Fines erfarenheter, som löd att det var acceptabelt på restauranger att använda maten ändå 

(Fine, 2008).  

 

Approximationerna Fine skriver om rörande recept kunde kännas igen i studien, men det 

fanns variationer (Fine, 2008). Vissa, så som Andreas på Stranden och Vanja på Kuriren, 

gjorde som Fine beskrev och använde recept, om alls, som utgångspunkt. Martin och 

Georgina föredrog emellertid att följa recept. Martin för att nå samma standard på sin 

matlagning varje gång, Georgina för att undvika misstag. Kanske kan detta knytas till 

erfarenhet och självförtroende, men underlaget är för svagt för att säga det med säkerhet. 
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Metod- och materialdiskussion  

Urvalet av restauranger visade sig lämpligt, men att hitta restauranger villiga att låta mig 

utföra observationerna var svårt. Inledningsvis kontaktades 22 restauranger enbart via mail, 

men svaren uteblev helt (med undantag av en restaurang, som förklarade att de nyss bytt 

personal och tyckte det var för rörigt på restaurangen). Kontakt togs därefter via telefon. Fick 

då i alla fall respons, men fortfarande inga villiga restauranger. Slutligen bestämde jag mig för 

att besöka restauranger personligen och då behövde jag inte besöka mer än fyra stycken för att 

hitta de tre som sedan kom att ligga till grund för studien. En god lektion för framtiden är 

således att gå rakt på mänsklig kontakt – att besöka platserna fysiskt – och att varken maila 

eller ringa. Eventuellt kan man besöka en restaurang och sedan även maila, så att man är helt 

säker på att de har kontaktinformation och liknande. 

 

Observationerna var förvånansvärt enkla att utföra, när tillträde väl getts till 

observationsplatsen. Jag hade förväntat mig att det skulle kunna bli problematiskt att röra sig i 

köket under service, och att de anställda som inte haft något att göra med godkännandet av 

observationerna kanske inte skulle uppskatta min närvaro i någon större utsträckning. 

Tvärtom var det tämligen oproblematiskt att navigera kring köken, och personalen var både 

välkomnande och nyfikna. Frågor kunde utan problem ställas till personal som jobbade, vilket 

underlättade undersökningen en hel del (och även kortade ner intervjuerna). Att använda 

anteckningsblock var oproblematiskt. Samtliga restauranger observerades nästan uteslutande 

från köket, medan en mindre tid lades på att observera matsal. På alla tre restauranger fick jag 

använda vanlig klädsel, även i köken. 

 

Fältanteckningar lämpade sig väl. I brist på ett linjerat anteckningsblock användes ett olinjerat 

vid en av observationerna, vilket gjorde texten något mer svårläst i efterhand. En läxa där är 

att det är viktigt att se till att ha material på rätt plats vid rätt tillfälle. I övrigt fungerade det 

bra att skriva ner noteringar för hand. Inga problem upplevdes rörande förmågan att hänga 

med skriftligt i vad som skedde visuellt, och det hjälpte onekligen vid resultatskrivandet att ha 

alla små detaljer till hands, då det mesta sannolikt glömts bort annars. Personalen på 

restaurangerna hade heller inga problem med att jag skrev i deras närvaro, även om jag 

alltjämt var noga med att inte stå och kika över axeln på någon eller göra liknande 

överträdelser på någons personliga utrymme. 
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Gällande intervjuer fortlöpte de snabbt och smidigt. Samtliga respondenter var positiva till att 

ställa upp på intervjuerna, som utfördes när de svarande hade paus i arbetet. Svaren som 

erhölls var bra för studiens mål och uttömmande, och gav insikt i individernas personliga 

resonemang kring mise en place som kompletterade observationen av deras handlande. 

Fotograferingen som togs efter tillstånd givits på restaurangerna gick även den problemfritt. 

På Ekan togs bilder efter service för att undvika att få med personer på bilderna, medan detta 

gick att genomföra när som helst på de andra restaurangerna. Bilderna som togs på Ekan 

förlorades emellertid i efterhand, vilket belyser hur viktigt det är att direkt säkerhetskopiera 

filer. 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande  

All identitetsröjande information hemlighölls i hanteringen av den insamlade datan. Detta 

enligt konfidentialitetskravet, som är en av de fyra termer som utgör Vetenskapsrådets etiska 

principer (Bryman, 2011). De andra tre är samtyckeskravet, informationskravet samt 

nyttjandekravet. Det förstnämnda innebär att alla deltagare i en undersökning ska ge 

samtycke/tillåtelse att användas i undersökningen (ibid.). Informationskravet innebär att de 

berörda personerna ska informeras om undersökningens syfte, samt vad undersökningen 

innebär (ibid.). Detta är anledningen till att informationsbladet (se bilaga 1) skapats. Alla 

deltagande har fått ta del av informationsbladet samt ge sitt samtycke. Nyttjandekravet 

innebär i sin tur att all data som insamlas i undersökningen enbart får användas i 

forskningssyfte (ibid.). Detta har och kommer vara fallet. Inga problem har stötts på under 

studiens gång vad gäller etiska principer, eller för den delen etiska dilemman i allmänhet.  

 

Slutsatser  

Mise en place är en nyckelkomponent i en restaurangs verksamhet, och central i de dagliga 

arbetsprocesserna. En god mise en place och en förutseende kock är en mycket bra grund att 

stå på för att nå önskade resultat i företaget, och även om begreppet ”mise en place” inte är 

välkänt bland alla är det alltjämt en grundförutsättning för att bedriva verksamheten över 

huvud taget.  
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Praktisk användning och vidare forskning  

Uppsatsen skulle kunna användas av individer och/eller företag i branschen eller andra 

intresserade för att få en överblick av rollen mise en place spelar inom 

restaurangverksamheten. Ämnet är tämligen outforskat ur ett vetenskapligt perspektiv, och 

den här studien skulle kunna utgöra en plattform för vidare, djupare forskning inom området. 
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Bilaga 1 - Infobrev 

 

Hej!  Jag heter Mikael Berg och utbildar mig till kock på Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan vid Örebro universitet. Jag deltar i ett forskningsprojekt om mise en place/prepp i 

kök och matsal på restaurang. Hur man gör mise en place har intresserat mig ända sedan jag 

först praktiserade i ett kök, eftersom det är så viktigt och görs på många olika sätt ute på 

restaurangerna. Jag behöver därför genomföra observationer ute på restauranger för min 

studie, och se och lyssna på vad som händer under dagen/kvällen vad gäller 

förberedelser/mise en place. Det innebär att jag står vid sidan av och antecknar hur ni jobbar 

med preppen i kök och matsal på restaurangen under 3-4 timmar en dag någon gång under 

vecka 19 efter överenskommelse. I samband med observationen genomförs även en kortare 

(~10 minuter) intervju om mise en placen på restaurangen. 

 

 Jag undrar därmed om ni skulle kunna tänka er att jag bedrev en sådan observation på er 

restaurang.  

 

Det kommer i studien inte att framgå vilken restaurang observationen utförts på, och namn på 

såväl företag som anställda anonymiseras. Studien är en del i min C-uppsats som avslutar min 

3-åriga utbildning, och berör arbetssätt och arbetsinnehåll i en växande bransch, en studie som 

kan ge en ökad förståelse för restaurangarbetets villkor. 

Jag är mycket tacksam om ni vill medverka, 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Mikael Berg, student vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan vid Örebro 

Universitet. 

mikael.berg2@gmail.com 

070-207 85 45 
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