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Sammanfattning 
Restaurangbranschen växer sig allt större och mer attraktiv för varje dag som går. Ordet 

kreativitet har i dag blivit en nyckelfaktor och ett allt mer vanligt använt uttryck där allt fler 

restauranger öppnar upp i hopp om att nå framgång med detta begrepp.   

Undersökningen till studien har skett genom kvalitativa ansatser såsom semistrukturerade 

intervjuer. Fem respondenter har intervjuats utifrån ett intervjuschema som fokuserar på att 

reda ut begreppet kreativitet inom restauranger. Dessa respondenter har selekterats på grund 

av att de påverkar restaurangbranschen på olika sätt. Respondenterna är skribenter och 

föreläsare. 

Respondenterna förmedlar att kreativitet återfinns genom flera led i en restaurang och att alla 

dessa led måste arbetas med lika mycket för att skapa en unik helhetsupplevelse för gästen. 

Bland annat tas kategorier upp såsom kreativitet baserad på kunskap och kreativitet genom 

hela verksamheten där nyckeln ligger i att möta den efterfrågan som finns i balans med att 

våga sticka ut. Att utveckla en gastronomisk idé för restaurangen menar respondenterna är ett 

bra arbetssätt för att driva en framgångsrik restaurang  

Att arbeta kreativt med en restaurang som helhet är avgörande för att skapa en attraktiv och 

lönsam verksamhet där gästen är beredd att betala dels för vad den förväntar sig men också 

för det oväntade. 

Sökord: Kunskap, helhetsupplevelse, utveckling. 
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Förord 
Idén till studien föddes ur ett intresse att reda i hur begreppet kreativitet idag används inom 

restauranger. Då vi tidigare läst mycket om kreativitet med fokus på mat och kockens arbete 

ville vi försöka ta reda på vart och hur kreativitet används i resterande delar av en restaurang. 

Vi vill tacka vår handledare Marianne Pipping Ekström för hennes stöd och engagemang i 

vårt examensarbete som lett oss framåt under processen av att skriva detta examensarbete. Vi 

vill även tacka Jesper Johansson som har gett oss bra stöd och hjälp under tiden med arbetet. 

Hans hjälp har utvecklat vårt syfte och vårt sätt att se på begreppet kreativitet. 
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Begreppsförklaring 
Här förklaras olika begrepp som kommer behandlas i uppsatsen. 

Divergent tankesätt 
Divergent tankesätt fokuserar på att lösa problem genom att bryta gamla mönster och 

modeller (Törnqvist, 2009). 

Haute cuisine 
”Det avgörande steget för att befästa Frankrikes roll som gastronomins hemland framför alla 

andra byggde på en systematisering och förenkling av den digra receptfloran och en spridning 

av denna kanon internationellt/…/där det franska köket kom på pränt, lade han en gedigen 

grund för den taffel som än i dag gäller som la haute cuisine.”(Nationalencyklopedin, 2014a). 

Konvergent tankesätt 
Konvergent tankesätt innebär en problemlösning med hjälp av traditionella arbetssätt och 

redan använda beprövade lösningar (Törnqvist, 2009). 

Lateralt tankesätt 
Lateralt tänkande är ett sätt att uppmärksamma nya mönster och banor och förklaras som ett 

sätt att arbeta kreativt (de Bono, 2008). 

Novell Cuisine 

”Det nya franska köket (fr. la nouvelle cuisine), benämning på den typ av matlagning som 

började växa fram på 1950-talet under ledning av Paul Bocuse. Bland det nya kökets regler 

var förbud mot mjöliga och fettrika såser och anvisning om kortare koktid för bl.a. grönsaker. 

I Sverige blev Tore Wretman en föregångsman för det nya franska köket, anpassat till svensk 

mattradition och svenska råvaror.”(Nationalencyklopedin, 2014c). 
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Introduktion 
Restaurangbranschen växer sig allt större och mer attraktiv för varje dag som går. 

Tillsammans med en växande ätande turism öppnar fler och fler restauranger upp i hopp om 

att nå framgång, alla med egen stil och egna koncept. Ordet kreativitet har i dag blivit en 

nyckelfaktor och ett allt mer vanligt använt uttryck i tävlan om att få gäster till just sina 

restauranger. Vad innebär egentligen ordet kreativitet och vilken påverkan har begreppet på 

restauranger? I den här studien undersöks fenomenet kreativitet inom restaurangbranschen 

och hur just detta begrepp används på en konkurrenskraftig marknad.  

 

Ämnesrelevans i relation till Måltidskunskap och värdskap 
Enligt Örebro universitet (2014) finns det olika forskningsområden inom den flerdisciplinära 

vetenskapliga grund som ämnet måltidkunskap och värdskap vilar på. Dessa tre 

programområden har definierats som: måltid som upplevelse och estetisk gestaltning, 

hälsosam, säker och hållbar måltid och sist måltiden i samhällsrummet. Störst fokus i det här 

arbetet kommer att ligga på det första programområdet. Att avläsa från den första punkten har 

måltiden definierats som en upplevelse och en estetisk gestaltning. I båda fallen kan 

fenomenet kreativitet användas som ett bra verktyg i att skapa upplevelser och gestaltningar 

(Örebro universitet, 2014). 

 

De tre kunskapsformerna som utbildningen innefattar är: vetenskap, hantverk och estetisk 

gestaltning och fenomenet kreativitet kan involveras i alla de tre områdena (Örebro 

universitet, 2014). Det finns forskning om fenomenet kreativitet såväl som hur det kan 

användas och fungerar i restaurangbranschen. Bland annat berättar de Bono (2008) om lateralt 

tänkande. Lateralt tänkande är ett sätt att uppmärksamma nya mönster och banor och förklaras 

av de Bono (2008) som ett sätt att arbeta kreativt. Inom det praktiska arbetet och i hantverket 

har kreativitet en viktig roll då det kan skapa nya och spännande produkter som kan locka fler 

gäster på en konkurrenskraftig marknad, förklarar Peng, Lin och Baum (2012). 

 

Kreativitet definieras enligt Nationalencyklopedin (2014b) som något nytt och originellt där 

nya tankar och associationer föds. Att bearbeta dessa intryck som påverkar vår vardag gynnar 

utvecklingen av kreativitet. Nationalencyklopedin (2014b) påpekar att kreativitet är härlett 

från latinets creo som betyder skapa. Det innebär förmågan till nyskapande genom frigörelse 
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från etablerade perspektiv. Som definitionen av kreativitet lyder menar de Bono (2008) att 

tyngdpunkten i det nyskapande avser att bryta redan existerande mönster och således skapa 

nytt. Att använda kreativa tankesätt inom restaurangbranschen kan vara ett bra sätt att skapa 

nya upplevelser som skiljer sig från mängden och därmed genererar ett större mervärde för 

gästen (Peng, Lin & Baum, 2012). 

 

Horng och Lee (2009) tar upp olika yttre faktorer som påverkar kockens kreativitet i köket. 

De tar bland annat upp om hur kulturell integration är av yttersta vikt för att hitta nya 

tankesätt och mönster inom matlagning. Likaså behandlar Horng och Lee (2007) i en tidigare 

artikel vilka inre faktorer som påverkar kockens kreativitet. Egenskaper såsom fantasifullhet 

och intresse för konst är viktiga delar i ett kreativt tankesätt. Dessa olika faktorer som Horng 

och Lee (2007;2009) reflekterar över går även att använda i området där måltidskunskap 

definieras som hälsosam, säker och hållbar, vilka är bra riktlinjer att använda då det vidgar 

kockens synsätt och lättare öppnar nya sätt att arbeta på. 

 

De kreativa faktorer som Horng och Lee (2007;2009) tar upp går också att applicera på The 

Five Aspects Meal Model (FAMM) och använda den som verktyg för att skapa bättre 

produkter, rum och möten med större dragningskraft. Edwards och Gustafsson (2008) 

förtydligar att FAMM arbetades fram i samband med att restaurang- och hotellhögskolans 

utbildning startade i Grythyttan. Modellen användes som ett sätt att utvärdera 

måltidupplevelser ur fem olika aspekter: mötet, rummet, produkten, styrsystemet och 

stämningen (Edwards & Gustafsson, 2008). De fem olika aspekter som utgör FAMM följer ett 

logiskt schema som speglar hur en gäst upplever en måltid vid ett restaurangbesök. Vidare 

diskuterar Edwards och Gustafsson (2008) i vilken grad dessa fem aspekter korrelerar med 

varandra och hur de tillsammans skapar en helhetsupplevelse, där vetenskap, hantverk och 

estetik tillsammans fungerar som bärande pelare på vilken FAMM vilar. Sammanfattningsvis 

går det kreativa tankesättet att applicera på såväl produkten, rummet och stämningen som på 

resterande delar av FAMM. Kreativitet kan fungera som ett verktyg att tolka och arbeta 

utifrån FAMM. 

Teoretisk bakgrund 
I följande kapitel kommer begreppet kreativitet att förklaras ur olika aspekter såsom påverkan, 

processer och egenskaper ur restaurangbranschens perspektiv. Vidare kommer även medias 

roll om hur detta kan påverka restaurangbranschens syn på kreativitet att presenteras. 
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Definition av kreativitet 
Kreativitet beskrivs på följande sätt: ”Kreativitet (bildning från latin cre´o 'skapa', 

'frambringa'), förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv” enligt 

Nationalencyklopedin (2014b). Enligt Englund (2010) förklaras begreppet kreativitet som ett 

sätt att se nya mönster och banor, ett sätt att identifiera nya samband och genom att lämna 

tidigare satta normer eller regler. Vidare beskrivs fenomenet kreativitet som ett sätt att lösa 

problem och brukar definieras som något nytt och originellt, i motsats till gammalt och 

trivialt. de Bono (2008) menar att kreativa människor har ett speciellt sätt att se på världen. 

De betraktar oftast sin omgivning på ett sätt som skiljer sig från andra och genom en förmåga 

att kunna formulera och kommunicera dessa synsätt anses de vara kreativa (de Bono, 2008). 

Likaså diskuterar Törnqvist (2009) begreppet kreativitet som ett sätt att kunna förnya och 

bidra med nya idéer i en bransch som ständigt växer, vilket i sin tur innebär högre krav på 

varje individ. 

Kreativitet innebär ett möjlighetstänkande där en definition av begreppet kreativitet utgår från 

fenomenet som en process där omgivningen har stor betydelse (Englund, 2014), en omgivning 

som är i ständig förändring och som således genererar nya idéer. Englund (2010) förklarar 

vidare hur begreppet kreativitet kan förklaras som något som ständigt gynnar idéer och föder 

associationer genom att använda en människas fantasi och tro på att allting är möjligt. Inom 

begreppet kreativitet förklarar Englund (2010) att det läggs ett lågt fokus på hur slutprodukten 

ter sig. Istället läggs störst vikt på de olika kreativa processer som leder fram till en 

slutprodukt och på hur dessa processer många gånger är viktigare att analysera än 

slutprodukten (Englund, 2010). Nationalencyklopedin (2014b) anser att kreativitet vanligen 

anknyts till värdefulla produkter inom konsten, vetenskapen och tekniken. Den största vikten 

läggs inte på processen utan snarare på slutprodukten som den kreativa processen leder fram 

till, enligt Nationalencyklopedin (2014b). 

 

En kreativ process 
Stierand och Lynch (2008) förklarar begreppen kreativitet och innovation som ett sätt att se 

processer där smarta antaganden eller gissningar används för att leda fram till nya idéer, som i 

sin tur kan leda till framgång. De båda förklarar vidare att uppfinningar mestadels fokuserar 

på att lösa tekniska problem och därmed inte borde anses vara kreativt eller innovativt. 
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Törnqvist (2009) beskriver en modell om hur en kreativ process kan se ut. Först behövs 

förberedelse där personens egen kompetens och erfarenhet används för att säkerställa 

problemet. Nästa följande steg är inkubation som är ett stadium när personen kopplar av, 

vilket Törnqvist (2009) anser sker bäst vid sömn- och drömstadium. Därefter sker en 

uppenbarelse i samband med att en lösning har uppenbarat sig, en ny idé bildas. Sista steget i 

modellen (ibid.) liknas vid en bekräftelse. Idén prövas om den fungerar eller inte, således är 

det möjligt att gå tillbaka till inkubationsfasen och leta efter andra lösningar om idén fallerar. 

Lateralt tänkande är en term skapad av de Bono (2008) som ett komplement till den kreativa 

processen. Även om kreativa människor har en unik bild av sin omgivning och världen 

tenderar de ändå att låsa sig i denna bild. Därför krävs det laterala tänkande som ett sätt att slå 

sig ur dessa mönster (ibid.). Lateralt tänkande innebär därför ett synsätt som tillåter en 

människa att hela tiden se nya mönster och tankebanor och utifrån detta arbeta kreativt. 

Lateralt tänkande blir således ett verktyg för människor att träna upp denna förmåga (ibid.). 

Kreativitet innebär oftast ett värdeomdöme som kan påverka begreppets äkthet, en ny idé eller 

något nytt som skapas refereras sällan som icke kreativt, vilket gör att alla idéer och allting 

som skapas därför uppskattas som kreativt (ibid.). Det finns sex kritiska punkter som direkt 

påverkar en kreativ process menar Andriopoulos (2001). Dessa innefattar en organisatorisk 

miljö, ledarskapsstil, resurser, kompetens, organisationskultur och struktur. Aspekter som 

påverkar och förbättrar kreativitet är enligt Horng och Lee (2009) punkter som belöning, 

utbildning, deltagande och professionell utveckling. 

  

Den kreativa människan 
Den kreativa processen förklaras enligt Nationalencyklopedin (2014b) som en mer 

allmängiltig term som kan appliceras på människan och huruvida människan anser sig själv 

vara kreativ. Törnqvist (2009) klargör att vissa anser att alla har kreativa egenskaper medan 

andra enbart tror att ett fåtal besitter kreativa egenskaper. Nationalencyklopedin (2014b) 

nämner ifall alla människor föds med kreativa anlag och om det går att utveckla dessa anlag. 

Törnqvist (2009) anser att om problemlösning är kreativt, så borde alla människor räknas som 

kreativa. 
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Kreativitetens ursprung och utveckling i restaurangbranschen 
Det var strävan till den kreativa friheten som gjorde att professionella kockar revolterade mot 

konceptet Haute cuisine, vilket sedan blev stammen för nästa era, Nouvelle cuisine (Stierand 

& Lynch, 2008). Denna era blev ett sätt för kockar och kökschefer att lämna sina sätt att 

arbeta och bortse från satta mönster och traditioner för att slutligen få friheten att skapa ur nya 

förhållanden (ibid.). 

Under 1900-talet förändrades synen på kulinariska innovationer förklarar Stierand och Lynch 

(2008). Under 1950-talet ansågs innovation vara ett sätt att arbeta med produkter och 

processer efter modeller som forskare arbetade fram, modeller som vid den tiden användes 

mer som regler än riktlinjer. Begreppet utvecklades sedan under 1960-talet då konsumenters 

åsikter uppmärksammades mer men trots detta var arbetsprocessen fortfarande strikt (ibid.). 

Under samma tidsperiod växte två andra begrepp fram i tillägg till det redan använda 

fenomenen innovation och kreativitet. Törnqvist (2009) förklarar att på 1950 till 1960-talet 

kom två nya begrepp till: konvergent och divergent som tankesätt. Konvergent innebar att 

lösa problem med hjälp av traditionella arbetssätt med redan använda och beprövade 

lösningar, medan det divergenta tankesättet fokuserade mer på att lösa problem genom att 

bryta gamla mönster och modeller (Törnqvist, 2009). Enligt Nationalencyklopedin (2014b) 

introducerade forskaren Guilford samtidigt tester på kreativitet. Till exempel undersöktes hur 

många olika användningsområden de tillfrågade kunde finna för ett till ögat vanligt objekt 

såsom . På 1980-talet inriktades begreppet innovation och kreativitet mer mot den sociala 

världen, vilket medförde komplexa nätverk och relationer som sedan fortsatte att växa sig 

större på 1990-talet (Törnqvist, 2009). Begreppet innovation och kreativitet förklarades 

slutligen som ett sätt att se på varje individ med dess personlighet och karaktär (Stierand och 

Lynch, 2008). 

 

Den kreativa kocken 
Horng och Lee (2007) diskuterar kreativitet och vad som avgör huruvida en kock anses vara 

kreativ eller inte. De hävdar att det finns en rad olika faktorer som påverkar kreativitet och 

menar att dessa kriterier måste uppfyllas för att en kock ska anses vara kreativ. Enligt Horng 

och Lee (2007) klassificeras kockens kreativitet av personliga egenskaper som i sin tur 

grundas i fyra olika områden: personen, processen, produkten och platsen. Kockens kreativitet 

styrs genom motivation och kunskap där attityd, risktagande, känslor och kultur är viktiga 

beståndsdelar (ibid.). Vidare menar de båda att om kocken haft en uppväxt i kontakt med mat 
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så leder detta till ett större allmänt intresse få den kulinariska matlagningen, vilket således 

påverkar den kreativa processen. Horng och Lee (2007) diskuterar även för hur de mest 

framgångsrika kockarna alltid besitter ett intresse av att få utvecklas, vilket gör att strävan 

framåt är en viktig del i en kreativ process och ett kreativt arbete. 

 

Inre och yttre faktorer 
Horng och Lee (2009) påpekar att kreativitet påverkas till största delen av varje individs 

personlighets egenskaper. De menar att en kocks omgivning spelar en stor roll för kreativitet. 

En tillåtande miljö främjar och stimulerar ett kreativt arbete. Kreativitet är influerad av 

individens omgivning och kultur, vilket kan innefatta barndom, familj, utbildning, skola, 

arbetsplats och samhället i stort (ibid.). Under en studie genomförd av Horng och Lee (2007) 

framkom olika aspekter som är viktiga för kreativet. Resultatet av studien gav 13 olika 

aspekter som påverkade kreativitet enligt de tillfrågade. Dessa aspekter var personlighet, 

fantasi, nyfikenhet, känslor, öppen, passionerad, säker, uthållig, målmedveten, självständig, 

risktagande, bred intresseskala, konstorienterad, positivitet och viljan till utveckling (ibid.). 

Ett genomgående tema i studien utgick ifrån att kreativitet skapas och växer utifrån varje 

individs personlighet, förkunskaper och erfarenhet. Att till exempel åka till andra kulturer för 

att leva och jobba är ett bra sätt att utveckla en kocks kreativitet, på resande fot kommer 

kocken i kontakt med de flesta aspekter som påverkar kreativitet (ibid.). 

Horng och Lee (2009) beskriver faktorer som stimulerar och motiverar till kreativetet som 

växer i miljöer där öppenhet, stöd, erkännande och flexibilitet är accepterat. Skulle det till 

exempel förekomma lågt engagemang från ledningen i en organisation växer rädslan för 

förändring och därmed påverkas den kreativa processen negativt (ibid.). 

 

Hinder i ett kreativt arbete 
Horng och Lee (2009) har reflekterat över vilka negativa aspekter som kan påverka en kocks 

kreativa arbete. Till exempel diskuterades verksamheter med hög hieratisk nivå som ett hinder 

då en grundpelare i kreativt arbete fokuserar på att kunna skapa nytt i en fri miljö. Arbetar 

kocken kreativt och innovativt ökar risken att detta arbete förkastas då det måste passera olika 

nivåer av beslutande makter (ibid.). Forslund (2013) menar att risken för att en idé ska 

förkastas ökar i ju fler instanser den idén behöver gå igenom. I tillägg till denna diskussion 
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har Horng och Lee (2007) diskuterat sättet att arbete med mentorer i restaurangbranschen. Där 

hävdar de att lärlingen lärde sig hantverk och tekniker genom sina mentorer, men inte det 

kreativa och innovativa tankesättet. Genom dessa strama arbetsförhållanden menar Horng och 

Lee (2007) att mentorskap begränsar kreativitet och innovation snarare än att gynnar det. 

 

Konkurrerande kreativitet 
Englund (2010) menar att fenomenet kreativitet har övergått från att ha associerats med 

idéutveckling och konstnärskap till att anknytas allt mer som en produktivitetsfaktor. 

Begreppet är inte längre bara förknippat med lustfylldhet utan ses utom som användbart och 

lönsamt (ibid.). Konkurrens mellan kockar och restauranger främjar den kulinariska 

kreativiteten och enligt Horng och Lee (2009) är kreativitet således också ett av det bästa 

tillvägagångssättet att utveckla en konkurrenskraftig produkt. Likaså visar Stierand och Lynch 

(2008) på hur ett av huvudsyftena med att utveckla ett kreativt arbete är att kunna sticka ut 

och konkurrera med andra parter. Då konkurrensen inom restaurangbranschen är så påtaglig 

och hög krävs det att de som jobbar inom branschen hela tiden måste utveckla nya idéer som 

attraherar fler gäster något som slutligen genererar mer pengar (Horng & Lee, 2009). 

Harrington och Ottenbacher (2013) talar om balansen mellan tradition och kreativitet då 

gästers åsikt om tradition formar deras uppfattning om specifika maträtter och smaker. Tas 

inte dessa åsikter i beaktning kan det kreativa arbetet eller produkten fallera, då det inte 

anpassas efter vad som efterfrågas (Stierand & Lynch, 2008). Det är då viktigt att den sociala 

världen förstår kockens innovationer och kreativitet samt att kocken förstår den sociala 

världen (ibid.). Denna ömsesidiga förståelse minskar risken för förluster inom ekonomi, 

status, relationer och image. Om nya innovativa och kreativa idéer arbetas fram så är det upp 

till grindvakten till den sociala världen att avgöra om idén är tillräckligt bra eller inte (ibid.). 

En grindvakt definierar Mossberg och Hanefors (2011) som en person som styr 

informationsflödet och är en mellanhand till företag och marknaden. En entreprenör som 

skapar nya idéer tar hjälp av kunskap och kombinerar konvergent och divergent tänkande. 

Dock menar Törnqvist (2009) att en entreprenör sällan är banbrytare utan endast uppfyller 

kraven som en grindvakt mellan uppfinnaren och marknaden. 

Grönroos (2008) antyder på att all verksamhet bygger på relationer, vilket Mossberg och 

Hanefors (2011) anser är viktigt med media. De påpekar att restaurangrecensenters tycke och 

bedömning av restaurangbesöket har en påverkan eftersom de är en del av word of mouth. Det 
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fenomenet styrs av hur starkt relationerna är uppbyggda till sina intressenter (Grönroos, 2008; 

Mossberg & Hanefors, 2011). Vidare förklarar Mossberg och Hanefors (2011) att om 

restaurangen har en missnöjd gäst kommer ryktet att spridas genom word of mouth och 

potentiella gäster påverkas negativt. Skulle den gästen vara nöjd efter sitt besök innebär detta 

att gästen kan tala väl om restaurangen vilket kan leda till att fler besökande gäster och 

därmed en ökad lönsamhet. Förutom ryktesspridning genom via gäster förklarar Berglin, 

Klüft och Sjons Hedlund (2012)  att recensioner i massmedia såsom tidsskrifter kan ha 

påverkan på restauranger. De förklarar att relationen mellan gästen och restaurangen påverkas 

av den väsentliga bild en recension ger av restaurangen.    

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur behovet av kreativitet ser ut för restauranger.  

- Hur tolkar restaurangrecensenter begreppet kreativitet i restaurangsammanhang? 

- Hur och varför anses kreativitet vara viktigt i restaurangsammanhang? 

- Vilka effekter har kreativitet på restaurangen? 

 

Syftesavgränsningar 
- Uppsatsens syfte är inte att undersöka verksamhetens eller kockens egen syn på 

kreativitet. 

- Uppsatsens syfte är att inte enbart undersöka kreativitet på restauranger med 

anknytning till välrenommerade guider utan avser att ha en mer generell syn på 

restauranger. 

 

 

Metod och material 
Bryman (2013, s. 345) beskriver en modell om de sex stegen i kreativa undersökningar som 

beskriver strukturen för den här studien. Processen börjar med generella frågeställningar där 

bakgrunden ger inriktningar om vad som skall frågas till vem. Därefter sker insamlingen av 

data som i denna studie är intervju som sedan fortsätts med tolkning av den insamlade data. 

Vid femte steget förkommer en diskussion mellan de generella frågeställningar och den 
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insamlade data. Vid det femte steget finns det möjlighet att revidera sitt material och 

eventuellt göra fler eller nya undersökningar för att styrka undersökningen. Som det 

avslutande steget sker slutsatsen (Bryman, 2013). Patel och Davidsson (2003) förtydligar att i 

kvalitativ metod finns det inga färdiga arbetssätt att arbeta efter, utan varje forskare utformar 

studien efter vad som är lämpligt för forskaren och läsaren. 

 

Val av metod 
Enligt uppsatsens syfte skall en grupp personer ge sina uppfattningar och åsikter och därför är 

intervju en lämplig datainsamling, vilket även Ejvegård (2009) poängterar. Utformningen av 

studien genomfördes därför med en kvalitativ ansats. Respondentens tankar och ord blir då 

mer framträdande och belyser vad respondenten tycker är viktigt (Bryman, 2013). Syftet med 

att använda den kvalitativa anstatsens intervjuform för att erhålla en djupare förklaring och 

kunskap från någon annan som Patel och Davidsson (2003) skriver om. Bryman (2013) 

beskriver kvalitativ metod som ett begrepp som hanterar teoretiska och praktiska områden. 

Syftet och frågeställningarna grundas i teoretisk bakgrund och det praktiska området utgörs av 

insamlandet av data och information. 

Kvale (1997) skriver om olika intervjusituationer, varav den professionella intervjun är en av 

dem, och förklaras som ett samtal som bygger på att den ena parten ställer frågor och den 

andra svarar. Det är den ”professionella” personen som har syftet att prata med respondenten 

som ställer frågor. Utformningen har en medvetenhet av metodval och frågeordning (ibid.). 

Det är respondentens perspektiv som skall framträda. 

 

Val av respondenter 
För att välja respondenter användes en lärare på restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan 

som grindvakt (Mossberg & Hanefors, 2008), han gav förslag på personer som kan vara 

aktuella för uppsatsens syfte. Bryman (2013) beskriver detta sätt som bekvämlighetsurval. Det 

handlar om att forskaren av någon anledning har namn på relevant personer för studien (ibid.). 

Krav på de respondenter som skall användas är att: 

• De måste vara delaktiga i restaurangbranschen  

o Krögare i restaurangbranschen 
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o Skribenter eller journalister i kontakt med restaurangbranschen 

• De måsta tala svenska 

• De måste vara tillgänglig och vilja vara delaktiga i undersökningen 

Förutom de ovannämnda krav på respondenter valde studiens författare att inte undersöka 

kreativitet ur enbart en kocks perspektiv. Detta är ett medvetet val då större delen av den 

funna forskningen som är kopplad till restaurangbranschen enbart tar upp kreativitet ur 

kockens roll, där skapandet av nya maträtter har stor fokus. För att undvika en potentiell 

mättnad i resultat och diskussion kopplad till den teoretiska bakgrunden valdes därför detta 

perspektiv i stora delar bort. Istället valdes att undersöka vilket behov av kreativitet 

restaurangrecensenter anser vara viktigt. Deras perspektiv på kreativitet är annorlunda då de 

inte befinner sig i restaurangen på samma sätt som kocken.            

 

Utformning av datainsamling 
Studien grundades på semistrukturerade intervjuer vilket innebär att ha flera frågor i specifik 

följd och med tydlig formulering (Bryman 2013). I semistrukturerad intervju finns möjlighet 

till följdfrågor (ibid.) där Patel och Davidsson (2003) anser att frågeordningen inte har större 

betydelse i en semistrukturerad intervju. Intervjuaren kan därför anpassa sig efter situationen 

till varje respondent vilket var målet med de intervjuer som genomfördes. Intervjuer med låg 

struktur innebar att respondenten hade utrymme för att utveckla och beskriva sitt svar med 

egna ord (ibid.) vilket var eftertraktat för att kunna samla det resultat som studiens syfte var 

att undersöka. Eftersom respondenten svarade med egna ord behövde svaren tolkas för att i 

genomförandet vidare kunna ställa relevanta följdfrågor, något som Bryman (2013) menar är 

genomgående i kvalitativa intervjuer. Patel och Davidsson (2003) förklarar att vid kvalitativa 

studier kan författarna göra analyser under intervjuerna för att utveckla frågorna om 

frågetecken uppkommit. Först genomfördes en pilotstudie innan datainsamlingen började. Det 

innebär att testa sin intervju för att säkerställa att frågorna är rätt formulerade (Bryman, 2013). 

I denna studies fall ändrades frågornas ordningsföljd för att få ett logiskt flöde (Bilaga 3). 

Pilotstudien genomfördes på en person som inte uppfyllde urvalskraven. 

 



   

17 
 

Genomförande 
Insamlingen av data skedde genom kvalitativa intervjuer, både direkt- och telefonintervju 

förekom. 

 

Inför intervjun 
Den första kontakten med respondenterna togs främst via telefon eller mail när telefonkontakt 

inte var en möjlighet, efteråt skickades ett informationsblad ut till de respondenter som valt att 

medverka i studien (Bilaga 2).  Det är viktigt att intervjuaren inte är stressad eftersom känslan 

av stress lätt smittar av sig (Ejvegård, 2009) därför valde studiens författare att vara väl 

förberedda på eventuella frågeställningar innan genomförandet av intervjuer för att säkerställa 

ett lugn hos respondenterna. Genomförandet började med en tydlig presentation där 

situationen förklarades. Att vara väl förberedd och inläst på det ämne som ska undersökas är 

viktigt menar Bryman (2013). Därför planerades intervjuguiden noga för att inte missa viktiga 

åsikter. Det är klokt att inte planera in något direkt efter en intervju, då detta kan skapa 

onödigt stressmoment (ibid.) därför valde författarna av studien att frilägga tid både före och 

efter intervjuerna. 

 

Under intervjun 
När intervjuer genomförs bildas en relation mellan intervjuaren och respondenten (Bryman, 

2013). Det är då viktigt att skapa tillit och för att få respondenten att känna sig bekväm och 

villig att delge svar på de frågor som ställs och åsikter som dyker upp anser Bryman (2013). 

För att skapa denna relation valde studiens författare föra lättare samtal innan genomförandet 

av intervjuerna för att etablera ett förtroende och lätta upp den strama stämning som 

eventuellt kunde uppstå. Bryman (2013) forsätter förklara att om stämningen blir för trevlig 

finns det risk att respondenten skönmålar situationen och inte svarar helt ärligt. Om relationen 

däremot inte etableras tillräckligt snabbt eller bra finns det en risk att respondenten inte ställer 

upp eller väljer att avbryta intervjun (ibid.). Då detta enligt Bryman (2013) förenklas vid 

direktintervju där kroppsspråk kan användas för att starta en pålitlig relation valde författarna 

av studien att försöka träffa respondenterna genom att anpassa sig utifrån respondenternas 

tillgänglighet. Vid tillfällen där direkta intervjuer inte kunde genomföras valde studiens 

författare att istället genomföra intervjuerna via telefon. Bryman (2013) anser att 

telefonintervjuer kan göra det lättare att ställa frågor då båda parterna är i en trygg miljö. 
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Däremot går inte respondentens kroppsspråk och deras uttryck att tyda under 

telefonintervjuer. 

Ett sätt att bättre säkerställa intervjuerna menar Bryman (2013) är att spela in dem på band, 

vilket underlättar för att bättre kunna återkoppla till vad som sades. Även Kvale (1997) anser 

att allt som respondenten säger bör spelas in. Alla intervjuer som genomfördes spelades därför 

in via röstmemo på mobiltelefoner dock menar Bryman (2013) att vetskapen av att bli 

inspelad kan påverka respondenternas svar. I och med att intervjuerna spelades in blev det 

enklare för studiens författare att hänga med i samtalet och samtidigt tolka vad som sades för 

att kunna ställa följdfrågor. Under genomförandet av intervjuerna fördes dock anteckningar 

ändå ifall inspelningarna inte skulle vara tillräckliga. Vid val av intervjuplats lades stor vikt 

vid platser där eventuella störningar inte störde intervjuerna eller inspelningarna vilket 

Bryman (2013) anser är en viktig riktlinje att ta i beaktning. Fem intervjuer genomfördes 

varav en var direktintervju, en videointervju och tre telefonintervjuer. Alla intervjuer 

genomfördes på förmiddagen i Grythyttan förutom direktintervjun som genomfördes på 

kvällstid i Stockholm. 

 

Efter intervjun 
Efter intervjuerna tackades respondenterna och blev tillfrågade om eventuell uppföljning fick 

göras ifall eventuella följdfrågor behövde ställas i samma stund frågades även respondenten 

om de ville ta del av den färdigställda uppsatsen, vilket Ejvegård (2009) anser är en bra 

uppföljning. Då intervjuerna hade samma frågeföljd (Bilaga 3) i alla fem intervjuer som 

genomfördes kunde liknande följdfrågor ställas till respondenterna när svar behövdes 

utvecklas. När första kontakten togs med respondenterna så blev de informerade att intervjun 

skulle ta cirka 45 minuter där spannet på tiden intervjuerna tog hamnade mellan 32 till 43 

minuter.  

 

Bearbetning 
När författarna lyssnar tillbaka på intervjuerna blir det enklare att tyda vad och hur de pratar 

och svarar, menar Bryman (2013). De inspelade intervjuerna transkriberades för att underlätta 

vid analys av materialet. Detta gjordes med hjälp av ett transkriberingsprogram som 

förenklade processen. Patel och Davidsson (2003) betonar att intervjuer är tidskrävande att 
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bearbeta eftersom intervjuer i text blir långa. Likt det Bryman (2013) förtydligar att en timmes 

intervju resulterar i ungefär sex timmars transkribering, tog de intervjuerna som 

transkriberades för studien samma mängd tid per intervju. Det transkriberade råmaterialet 

resulterade i en stor mängd text som sedan skickades ut till varje respondent för möjligheten 

till korrigering genom att eventuellt stryka eller tillägga uttalanden. Utskicket gjordes i 

enlighet med Ejvegårds (2009) skrivna rekommendationer.   

 

Analys 
I denna studie har författarna valt att använda sig av innehållsanalys som Bryman (2013) 

hävdar är det mest använda sättet att arbeta med kvalitativa data. Innehållsanalys innebär ett 

arbetssätt där författarna kodar sina data på olika nivåer. Kodningen innebär att författarna 

söker efter företeelser och mönster för att sedan kategorisera dessa i huvud- samt 

underkategorier och med olika etiketter (ibid.). Kodningen blir inte statisk utan kan förändras 

och omvärderas (ibid.). Studiens författare valde att analysera det insamlade resultatet för att 

hitta kategorier med hjälp av färgkodning. Varje respondent tilldelades var sin färg för att 

underlätta granskningen av materialet. Detta sätt att analysera ett material förklarar Bryman 

(2013) som öppen kodning och axial kodning. Öppen kodning beskriver Bryman (2013) som 

en process där främsta fokus ligger på att kategorisera och jämföra den data som ska 

analyseras. Axial kodning är ett sätt att använda de kategorier som skapats med hjälp av den 

öppna kodningen för att hitta samband. Detta görs främst genom att granska kategorier ur 

olika kontexter och situationer (ibid.). En av de största svårigheterna i en kvalitativ 

undersökning är att det inte finns några direkta regler för hur analysen av det insamlade 

resultatet kan fortgå (Kvale, 1997). 

Tabell 1. Utformning av kategorier och underkategorier.  

Rådata Kondenserad mening Underkategori Kategori 

ju mer kunskap du har 

i olika ämnen, desto 

bättre kan du vara 

kreativ 

 

Vidare förklarar 

Lindström att detta 

kreativa arbete 

underlättas ju mer 

kunskap och 

erfarenheter en person 

Kunskap  Påverkande 

faktorer 
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besitter. 

Hittar han något på 

Twitter, Facebook eller 

Instagram, det är den 

nya generationen som 

gör så. Då måste man 

vara kreativ och hitta 

den koden som gör att 

jag kan marknadsföra 

min restaurang, inte 

maten utan 

restaurangen. Så 

kreativitet idag handlar 

inte bara om att skapa 

bra mat för det kan alla 

göra, utan det handlar 

om att synas och att 

höras. 

 

Persson pratar också 

om vikten att använda 

sociala medier för att 

marknadsföra en 

verksamhet. 

Sociala medier Marknadsföring 

 

Studiens författare valde att använda sig av den metod för att koda råmaterial som Adolfsson 

och Kenne (2013) presenterar i sitt arbete. Metoden går ut på att kondensera meningar och 

påståenden från de genomförda intervjuerna för att identifiera kategorier och underkategorier. 

Detta görs genom att först finna relevanta meningar för studiens syfte för att sedan kunna 

utläsa underkategorier. Från de underkategorier som skapas kan teman identifieras som 

sedermera skapar en övergripande förståelse av resultatet.  

 

Etiska överväganden för studiens genomförande 
I studien har fyra etiska principer följts för att säkerställa den etiska behandlingen av de 

tillfrågade respondenterna som Bryman (2013) förklarar är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet 
Inför intervjuerna informerades respondenterna via dels muntlig kontakt samt ett 

informationsblad (Bilaga 2) där de fick ta del om syftet för undersökningen, vilka författarna 

av studien var samt intervjuernas omfång. Respondenterna blev även informerade att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst under intervjuerna kunde välja att avbryta 

(Bryman, 2013). I slutet av intervjuerna frågades respondenterna om de ville stryka eller 

tilläga synpunkter. 

 

Samtyckeskravet 
De respondenter som intervjuades skulle alla vara myndiga och själva ha rätten att avgöra om 

de ville svara på alla de frågor som ställdes eller bara på de frågor som de själva ansåg 

relevanta (Kvale, 1997). De respondenter som intervjuades för studien behövde således inte 

heller ange skäl till varför de valde att avstå från antingen vissa frågor eller hela intervjun, 

förklarar Bryman (2013). Han påpekar också vikten i att författarna av studien inte heller får 

dölja sådan information som kan påverka respondenterna villighet att delta i studien. 

 

Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om de respondenter som deltog förvarades så att obehöriga ej hade tillgång till 

uppgifterna (Bryman, 2013). Varje respondent tilldelades fiktiva namn där enbart yrke 

nämndes då detta var av vikt för studiens syfte vilket Ejvegård (2009) är viktigt för att skydda 

respondenternas identitet. Utav den information som finns i studien av respondenterna går inte 

deras verkliga identitet att utläsa. Vid första muntliga kontakt och vid början av varje intervju 

informerades respondenterna att deras identitet inte skulle kunna utläsas. 

 

Nyttjandekravet 
Respondenterna blev informerade om att det resultat som samlats in endast skulle användas i 

forskningsändamål i form av ett examensarbete på c-nivå, den ömsesidiga överenskommelsen 

lägger Kvale (1997) stor vikt på. 
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Resultat 
I kommande stycke kommer resultatet från de fem intervjuer som genomförts att presenteras. 

Respondenterna kodades med fiktiva namn för att dölja deras identitet. Andersson är skribent 

i flertalet olika matmagasin och krögare. Falk är krögare och har under en längre tid påverkat 

restaurangbranschens utveckling. Lindström är matskribent och före detta bedömare för olika 

restaurangguider. Johansson är skribent och chefredaktör för ett matmagasin. Persson är 

skribent och utbildare inom restaurangbranschen. 

    

Kreativitet baserad på kunskap  
Lindström säger att kreativitet är en form av problemlösning som går ut på att analysera den 

situation arbetet gäller genom att använda tidigare erfarenheter och kunskap, vilket även 

Andersson anser. Vidare förklarar Lindström att detta kreativa arbete underlättas ju mer 

kunskap och erfarenheter en person besitter. En av grundpelarna i kreativiteten innefattar en 

bred kunskapsbas, en kunskapsbas som många gånger ignoreras enligt Lindström. Denna 

kunskapsbas innefattar allt ifrån kunskap om biologi och kemi och är idag ett av de områden 

där många unga kockar fallerar (Lindström). Den grundpelare som Andersson tar upp är att 

kreativitet vilar på kompetens i form av säkerhet och trygghet. För att kunna arbeta kreativt 

menar Andersson att en trygghet i sin arbetsroll krävs. Denna trygghet är då inte direkt 

kopplad till arbetslivserfarenhet utan innebär en trygghet i den arbetsmiljö där det kreativa 

arbetet ska utföras. 

Lindström påstår trots att ett kreativt arbete grundar sig på erfarenheter och kunskap och att 

dagens läge försvårar ett kreativt arbete, så finns det människor som har en fallenhet för 

problemlösning. En problemlösning som grundar sig i ett lateralt tänkande som innefattar en 

människas egenskap att hitta nya otraditionella lösningar på problem. Andersson menar att 

kreativitet inom restaurangbranschen många gånger innebär en förståelse för hur slutbilden 

för gästen ska bli. Att denna slutbild, som är skapad och formulerad inom en verksamhet 

ligger som ett ramverk för hur det kreativa arbetet ska utföras. Falk pekar på att det är ägaren 

och ledningen som sätter det ramverk för hur kreativa medarbetarna får vara. Om den 

tryggheten i ett ramverk inte existerar kan media ha stor påverkan på det kreativa arbetet och 

således förmedla en känsla av osäkerhet till potentiella gäster, menar Andersson. Hen klargör 
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att om restaurangen är säker i sitt kreativa arbete och vet vart i den kreativa processen de 

befinner sig i kommer inte medias roll ha lika stor betydelse. Lindström antyder att det är 

mycket svårt att arbeta kreativt i nuläget då många idéer sprids mycket snabbare i takt med 

utvecklingen av dagens olika sociala medier. 

Kreativitet baseras på en rad olika faktorer som alla innebär en form av kunskap och trygghet. 

Denna kunskap och trygghet kan användas för att lösa problem på otraditionella sätt. Ägaren 

och ledning i en restaurang sätter ett ramverk för hur det kreativa arbetet kan gå till och om 

det inte finns en trygghet i ramverket kan medias roll har negativ påverkan.    

 

Kreativitet baserad på utveckling 
Kreativitet innebär enligt Andersson en rad olika egenskaper där energi, engagemang och en 

strävan för utveckling ligger som grund. Lindström menar att i dagens restaurangbransch 

utvecklas oerhört många nya smakkombinationer genom att använda ett kreativt arbetssätt. 

Trots denna oerhört stora mängd nya smakkombinationer som skapas menar Andersson och 

Lindström att ett mycket litet antal är så pass bra att det kan räknas som ett lyckat kreativt 

arbete. Detta hävdar Lindström är en effekt av att människor gillar den mat som de kan hitta 

en igenkänningsfaktor i och att de kockar som skapar nya smakkombinationer många gånger 

ignorerar detta. Lindström anser att det var lättare att vara kreativ förr i tiden, för att 

restauranger replikerade blint efter vad andra restauranger gjorde, förklarar Persson. Vidare 

förklarar Falk att förr i tiden arbetade restauranger inte kreativt med smakkombinationer utan 

det kreativa arbetet låg i att till exempel hitta önskvärda råvaror som höll kvalitén. Persson 

pratar också om kreativitet som ett sätt att arbeta utifrån den situation och miljö verksamheten 

befinner sig i men genom att sätta en egen prägel på den produkt som ska levereras. Detta 

görs bäst enligt Persson men en drivkraft att aldrig bli nöjd och hela tiden sträva efter att 

utvecklas. Risken med detta förhållningssätt är att det kreativa arbetet hela tiden måste 

upprätthållas och detta kräver stort engagemang och mycket energi. 

En viktig del i ett kreativt arbete ligger i att förstå den situation, miljö och de gäster som 

verksamheten riktar sig till (Lindström). Kreativitet som en synonym till nytänkande är enligt 

Andersson en missanvänd definition som istället borde ersättas med en medvetenhet och ett 

sätt att arbeta kreativt i tiden och utifrån den miljö som präglar tillvaron. Johansson förklarar 

att kreativitet inom restaurangbranschen inte främst är ett sätt att hitta nya tillagningsmetoder 

och smakkombinationer utan som ett sätt att bedriva en verksamhet med smarta lösningar 
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kring marknadsföring. Johansson hävdar att smak och tillagningsmetoder ingår i att kunna 

bedriva en verksamhet inom restaurangbranschen och att det kreativa arbete främst borde 

fokuseras på hur en verksamhet kan bedrivas kostnadseffektivt. Risken i att konstant arbeta 

kreativt med sin verksamhet och sin produkt menar Persson att det innebär att den målgrupp 

som arbetet vänds till kommer att förvänta sig nya upplevelser. Hen förklarar vidare om 

verksamheten misslyckas att skapa dessa nya upplevelser är risken mycket stor att 

målgruppen sviker verksamheten och vänder sig till andra restauranger för att på så sätt hitta 

nya upplevelser. 

Då många smakkombinationer skapas blir det viktigt att förstå den miljö restaurangen 

befinner sig i för att kunna leverera det som efterfrågas. Att arbeta med igenkänningsfaktorer 

blir således viktigt för att fortsätta attrahera gäster. Risken i att arbeta konstant med kreativitet 

kan dock innebära att gäster förväntar sig nya upplevelser som restaurangen inte alltid 

kommer kunna leverera.  

 

Kreativitet genom hela verksamheten  
Att arbeta kreativt i restaurangbranschen innebär att arbeta med en helhetsupplevelse menar 

Andersson, Johansson och Lindström. Att kreativt arbeta med en helhet förklarar Persson är 

att skapa en upplevelse för gästen som inte är förväntad. Kreativitet upplevs inte bara 

matmässigt utan återfinns i många olika processer i en restaurang där helheten utgör dess 

gastronomiska idé (Andersson). Störst fokus läggs många gånger på restaurangen som en 

hårdvara där inredning och stil anses vara viktig för helhetsupplevelsen, antyder Persson. 

Istället anser hen att fler restauranger bör satsa på att skapa ett matkoncept, där gästens trivsel 

och service har större utrymme. Den gastronomiska idé som Andersson nämnde innefattar 

många olika led som alla måste stämma överens med varandra. Det kreativa arbete ligger då i 

att forma dessa led så att de tillsammans skapar en helhet utifrån den gastronomiska idé som 

ligger till grund (Andersson). En helhetsupplevelse bildas, enligt Persson, genom att kreativ 

matlagning till service och inredning som Andersson antyder att det förenklas om det finns en 

transparens mellan matsal och kök. Om restaurangen inte lyckas med denna sammanflätning 

kan hela upplevelsen fallera. Johansson anser att oftast är det kockens som hyllas för det 

kreativa arbetet men utan till exempel en fungerande matsalspersonal lyckas inte restaurangen 

behålla den helhetsupplevelsen som är önskevärd. Oftast riktas fokus på att optimera och 

maximera varje detalj, vilket leder till en helhet som inte är hållbar (Lindström). Att arbeta 

kreativt med detaljer är dock mycket viktigt men att fokusera på den helhet som gästen 
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upplever är enligt Lindström nyckeln i ett kreativt arbete. Kreativitet kan inom restaurang ses 

som en lättare och en grundare process enligt Andersson. En grundare process kan till 

exempel mätas i hur restaurangen arbetat med sin helhet. Andersson gör en jämförelse med 

hur ett manus kan vara utformat. Antingen är det ett välformulerat manus med djup eller ett 

mer glest skrivet manus. Oavsett hur komplicerad denna kreativa process är hävdar Andersson 

att restaurangers kvalité inte borde bedömas utifrån denna process. Hen anser att denna 

process endast visar på olika nyanser i en restaurang. 

Att arbeta med en gastronomisk idé och ett matkoncept blir viktigt då det skapar en 

helhetsupplevelse för gästen som inte enbart fokuserar på kök eller matsal. Istället kräver ett 

kreativt arbete i en verksamhet en sammanflätning av de olika delar som utgör en restaurang 

där en transparens mellan kök och matsal är viktigt.  

 

Kreativa kockar 
Att vara kreativ som kock kräver ett samspel mellan medarbetare, om detta samspel inte 

fungerar kan upplevelsen uppfattas osammanhängande hävdar Andersson. Samspelet fungerar 

när det kreativa arbetet sker genom hela processen, från kök till matsal och gäst. Falk antyder 

vikten av att våga sticka ut och arbeta utöver det förväntade. Att våga bryta sig loss från dessa 

förväntningar kan skapa ett rykte som kan generera fler gäster till en restaurang. Andersson 

hävdar att kreativa kockar är kockar som har hittat sin egen identitet i matlagningen och 

således kan arbeta kreativt inom den ramen. Falk menar att fel sorts kreativitet kan skapa 

obalans. Hen anser att det måste finnas harmoni i det som skapas. Kockar som lagar mat efter 

anvisning fungerar inte om de arbetar kreativt utan att följa anvisningar, förklarar Lindström. 

En kock ska inte vara kreativ påstår även Persson. Hen förtydligar att en kock ska reproducera 

identiska maträtter och att det kreativa arbetet istället ska ske i skapandet av maträtter. 

 

Inspiration 
Ett sätt att utveckla sig är att ständigt lära sig mer om världens matkulturer, det är en 

outtömlig källa till inspiration och kreativitet (Persson). Som kock sker kreativa processer 

genom att resa till andra kulturer och ta med sig idéer och inspirationen tillbaka menar Falk 

och Lindström. Källa till inspiration behöver inte bara erhållas genom resor utan kan uppstå 

genom till exempel sociala medier och restaurangbesök (Persson). Om en restaurang har 
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skapat en helhet som bildats av en kreativ process kan detta attrahera nyfikna gäster som vill 

ta del av den upplevelsen (Andersson). Av den upplevelsen kan delar användas och 

Andersson anser att det inte är nytänkande men det är kreativt att utnyttja inspirationen för att 

utvecklas. Att kunna använda sig av ett utbyte av idéer och nätverk är viktigt i en kreativ 

process (Lindström). Då de flesta smakkombinationerna redan har gjorts är det bättre att 

använda dessa utbyten av idéer för att förbättra sin egen produkt. Lindström antyder på att 

man inte behöver vara den första som gör någonting, utan kreativitet handlar om att utveckla 

en bra idé för att skapa förutsättningar till något exceptionellt. Som kock behöver du då vara 

ödmjuk och tåla kritik för att använda den kritiken till att utvecklas. Johansson förklarar 

vidare att kreativitet bygger på en känsla av trygghet men också en förståelse för att 

misslyckas, ofta bygger ett lyckat kreativt koncept på lärdomen av misslyckanden under 

vägen. Falk berättar om hur unga personer bidrar med en annan syn på kreativitet och om hur 

dessa synsätt borde utnyttjas för att driva restaurangbranschen framåt. Andersson antyder på 

att vissa restaurangers ambition inte är att göra den godaste maten utan att föra utvecklingen 

framåt och det är de som kan bli framtidens trendsättare. 2000-talets stora trend anser Persson 

var skapandet av nya maträtter, det var restauranger som hade en experimenterande 

verksamhet som gav upphov till det synsättet. Där långa kreativa processer skedde och 

maträtter testas innan de fördes in på restauranger. På 2000-talet blev det också mer vanligt att 

besöka andra kulturer och således bli inspirerad (Persson). Även invandringen har hjälpt till 

att öka integrationer av andra kulturer på ett sätt som inte kunnat ske på till exempel 1970-

talet då integration av andra kulturer var mer ovanligt. 

Att interagera med andra kulturer är ett bra tillvägagångsätt att bli inspirerad. Den inspiration 

som då uppstår kan utnyttjas för att utvecklas och attrahera fler gäster. Att utvecklas behöver 

dock inte enbart beröra matlagning utan borde fokuseras på att utveckla restaurangbranschen 

som en helhet där en trygghet och acceptans mot misslyckanden är viktiga beståndsdelar. 

 

Att synas på en marknad 
Falk pratar om medias påverkan av hur restauranger kan marknadsföra sig, både aktivt men 

också passivt. Att en restaurang kan få kritik genom till exempel olika tidningar kan generera 

positiv effekter som skapar ett medflyt för restaurangen och således attraherar fler gäster. 

Denna uppmärksamhet är mycket viktigt för restauranger, oavsett om det är en medveten 

handling eller omedveten (Falk). Persson pratar också om vikten att använda sociala medier 
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för att marknadsföra en verksamhet. Hen menar att tjänster såsom Twitter och Instagram är 

mycket smarta tillvägagångssätt för att nå ut till en intresserad och köpbenägen målgrupp som 

i sin tur fortsätter att marknadsföra verksamheter genom egna kanaler. Att arbeta kreativt med 

marknadsföring är dock inte synonymt med bra matlagning och bra restauranger menar 

Johansson. Istället gör Johansson en stor skillnad på hur en verksamhet kan marknadsföra sig. 

Dels så finns det till exempel kökschefer vars nivå på matlagning är mycket hög, dessa 

verksamheter kan låta till exempel matlagningen vara den faktorn som driver verksamhetens 

markandsföring. Sedan finns det de verksamheter som använder sig mycket mer av media och 

olika personligheter inom verksamheten för att driva sin marknadsföring framåt (Johansson). 

Det senare nämna exempel förklarar Johansson som ett sätt att bygga varumärke runt om en 

verksamhet och menar att vissa människor lämpar sig bättre för varumärken och således 

därför kan utnyttja detta sätt bättre för att få uppmärksamhet till sin restaurang. 

Att få negativ kritik av besökande gäster kan generera ett lägre antal gäster men är enligt Falk 

mycket svårare att bryta sig ur. Denna negativa kritik frambringar mycket större rippeleffekter 

vars konsekvenser kan vara avgörande för restaurangers överlevnad. Koden för att lyckas 

driva en restaurang med framgång inte bara handlar om ett kreativt arbete i köket eller i 

matsalen anser Persson utan innebär att kreativt arbeta med de olika medier som finns att 

tillgå för att synas och sticka ut. Öppnandet av nya restauranger sker hela tiden och Persson 

menar att det är viktigt att sticka ut för att synas och höras. Det är viktigt att komma med 

något nytt och det är skillnad vart du öppnar, vid högre konkurrens blir det viktigare att 

utmärka sig. 

Falk, Andersson och Lindström hävdar att restauranger måste arbeta utifrån den målgrupp 

som är i fokus. Det innebär att hela tiden vara mycket uppmärksam på vad som kan fungera 

för att få sina gäster att följa efter. Att vara kreativ kan enligt Falk innebära att något för 

framfusigt tillvägagångssätt vars effekter kan negativt påverka hur många gäster som vill 

besöka restaurangen. Kreativitet kan dock enligt Andersson användas för att våga bryta sig 

loss från det förväntade och få gästen att uppleva något annorlunda. Lindström skiljer på 

begreppet kreativitet på två sätt, ett kreativt arbete och ett lönsamt kreativt arbete. Samtidigt 

som att arbeta utifrån denna målgrupp måste verksamheten också arbeta med visioner och 

försöka övertyga sina gäster att följa denna vision. Blir det för kreativt och spretigt kan gäster 

bli förlorade och det är dyrt att tappa gäster (Falk). 
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Idag finns ett flertal restauranger som kopierar lyckade koncept som ett sätt att marknadsföra 

sig (Falk; Persson). På grund detta menar Falk att utvecklingen inom restaurangbranschen går 

mycket snabbt då restauranger idag måste arbeta hårt och snabbt för att följa de trender som 

finns. Att arbeta kreativt utifrån trender menar Andersson är missvisande för begreppet 

kreativitet. Trender har en kort varaktighet som ofta försvinner och ett kreativt arbete är en 

process som är långvarig och i konstant förändring (Andersson). Enligt Persson ligger 

kreativiteten i att skapa en unik idé som idag många gånger går ut på att skapa nya 

matkulturer och koncept. Istället menar Persson att det vore bättre på att fokusera på att skapa 

restauranger som bara lagar god mat och således utmärker sig. Lindström menar att kreativitet 

bara är intressant om det lyckas förflytta sina gäster och skapa en minnesvärd upplevelse. 

Detta görs oftast genom att förnya gamla tekniker eller smakkombinationer som skapar så 

pass minnesvärda upplevelser att det överraskar gästen. 

 

 

Diskussion 
I denna del av uppsatsen kommer den teoretiska bakgrunden, det insamlade resultatet och den 

valda metoden att diskuteras och reflekteras över. Diskussionen är indelad i två 

huvudrubriker, resultatdiskussion och metoddiskussion med tillhörande underrubriker. 

 

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kommer bakgrunden och resultatet att sammanfogas och skapa en 

diskussion utifrån uppsatsens syfte. De kategorier som kommer att diskuteras är den kreativa 

människan, att arbeta kreativt, den kreativa restaurangen och slutligen gästens roll i den 

kreativa restaurangen. 

  

Den kreativa människan 
Törnqvist (2009) och Nationalencyklopedin (2014b) diskuterar båda om alla människor har 

kreativa egenskaper eller om enbart få personer besitter den beskaffenheten. Törnqvist påstår 

att om problemlösning anses vara kreativt, som Andersson och Lindström tidigare har påstått, 
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är alla människor kreativa. Samtidigt diskuterar Nationalencyklopedin (2014b) huruvida 

människor har kreativa anlag som träder fram vid träning och kunskap. Likaså påstår 

Lindström att det finns människor som har en medfödd förfallenhet för problemlösning. 

Oavsett medfödda benägenheter för kreativitet hävdar Stierand och Lynch (2008) att 

kreativitet påverkas av människans personlighet och karaktär. Andersson beskriver dessa 

personliga drag med ord som engagemang och strävan för utveckling vilket Horng och Lee 

(2007) stöder när de beskriver hur de till exempel mest framgångsrika kockarna alltid har en 

strävan att utvecklas. 

Olika matkulturer runt om i världen menar Persson är stor källa till mycket av den inspiration 

som idag florerar i restaurangbranschen. Att besöka och ta del av de olika matkulturer som 

finns är ett otroligt viktigt tillvägagångsätt för utveckling anser Horng och Lee (2007). De 

förtydligar att vid integration med andra matkulturer berörs de aspekter som är viktiga för 

utveckling, vilka är: nyfikenhet, öppen, risktagande, bred intresseskala, fantasi, känslor, 

passionerad, personlighet, säker, uthållig, målmedveten, självständig, konstorienterad, 

positivitet och villig att utvecklas. Falk och Lindström påstår att som kock sker kreativa 

arbeten genom att integrera med andra kulturer och således genom att utnyttja de kulturella 

integrationerna. Dock påpekar Persson att dessa utbyten inte bara behöver ske genom resor till 

andra kulturer utan kan likväl upptäckas genom restaurangbesök. Persson förklarar också 

vidare hur en ökad invandring av människor med olika kulturer således också minskat 

behovet av att resa. Andersson bidrar med argument om hur redan bra utvecklade koncept kan 

användas som inspiration för andra. Lindström förtydligar då värdet i att som människa 

bibehålla ett ödmjukt intryck för att bäst kunna ta del av denna ökade exponeringen av olika 

kulturer och koncept. Att vara trygg och säker i sin arbetsroll menar Andersson hjälper ett 

kreativt arbete och att denna trygghet inte behöver kopplas till arbetslivserfarenhet utan till en 

självsäkerhet utifrån den situation som arbetet ska utföras i. 

 

Att arbeta kreativt 
Nationalencyklopedin (2014b) definierar kreativitet som förmåga till nyskapande. Andersson 

anser dock att detta inte är korrekt och antyder på att kreativitet som definitionen nyskapande 

missanvänds och kreativitet borde istället ses som en medvetenhet där tid och miljö är viktiga 

faktorer. Eftersom Lindström, Persson och Falk påstår att det var enklare att vara kreativ förr i 
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tiden då alla skapade liknande produkter, krävdes ingen i jämförelse lika stor ansträngning 

som idag för att utmärka sig. 

Törnqvist (2009) har på senare tid delat in kreativitet i två delar: konvergenta- och divergenta- 

tänkandet. Båda tankesätten bygger på att lösa problem och kan liknas vid de Bonos (2008) 

begrepp lateralt tänkande. Lindström påpekar att kreativitet handlar om problemlösning och 

som Andersson förklarar att problemlösning kräver kunskap och erfarenhet. Lindström 

förklarar vidare att mer kunskap och erfarenhet underlättar det kreativa arbetet och 

problemlösningen vilket Andriopoulos (2001) påstår påverkas av restaurangens kompetens 

och resurser. Även Englund (2010) anser att problemlösning är kreativt men fokuserar främst 

på att se kreativitet för att hitta nya mönster och banor, vilket kan kopplas till divergent 

tankesätt som Törnqvist (2009) förklarar är ett tillvägagångssätt för att bryta gamla mönster.  

Kreativa människor har en unik bild av sin omgivning och världen men tenderar att låsa sig i 

denna bild och de Bono (2008) anser kreativa människor måste kunna kommunicera sina 

synsätt. Falk pratar också om hur till exempel unga människor kan bidra med sina kreativa 

synsätt och dess betydelse för att driva restaurangbranschen framåt. I en bransch som ständigt 

växer hävdar Törnqvist (2009) att förnyelse genom nya idéer med hjälp av kreativitet är en 

nyckelfaktor. Lindström och Andersson menar också att kreativa arbetssätt där ett ständigt 

utbyte av idéer gynnar restaurangbranschens utveckling. Däremot menar de båda att denna 

ständiga utveckling skapar många nya smakkombinationer där ett mycket litet antal faktiskt 

fungerar. I och med restaurangbranschens konstanta utveckling krävs ett oerhört engagemang 

och energi från de inblandade, då de hela tiden måste arbeta kreativt för att hålla sig 

uppdaterade anser Persson. Det kreativa arbetet som Persson syftar på hävdar dock Lindström 

inte behöver gå ut på att skapa något helt nytt, utan kan innebära förbättringar av redan satta 

koncept. Andersson antyder även på att för restauranger inte enbart handlar att göra den 

godaste maten utan att kunna föra utvecklingen framåt, vilket således kan skapa trender i 

restaurangbranschen. Persson argumenterar dock att det ibland kan vara fördelaktigt att 

fokusera på att skapa restauranger med mer fokus på att leverera bra mat och på det sättet 

utmärka sig. Englund (2010) menar att arbeta kreativt innebär att tro på att det är möjligt att 

hitta en lösning, vilket Törnqvist (2009) förklarar som ett konvergent tankesätt där fokus inte 

ligger på att hitta nya lösningar utan istället förbättra lösningar som redan är funna. 
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Den kreativa restaurangen 
Enligt Falk behöver ägaren av en restaurang upprätthålla olika ramverk för hur det kreativa 

arbetet tillåts utföras inom en verksamhet. Andersson förklarar detta ramverk som ett sätt för 

en restaurang att hitta sin egen gastronomiska idé genom att arbeta utifrån restaurangens olika 

förutsättningar. Dessa förutsättningar kan innebära till exempel vilka råvaror som finns att 

tillgå och vilken målgrupp restaurangen vänder sig till hävdar Harrington och Ottenbacher 

(2013) även respondenterna Andersson och Lindström. De alla menar att denna målgrupp till 

viss del styr till vilken grad restaurangen tillåts arbeta kreativt med sitt koncept och blir därför 

en ram för restaurangen att följa om de vill behålla sina gäster. Andersson förklarar också hur 

kreativitet inom restaurangbranschen innebär en medvetenhet där gästens slutbild måste sättas 

i fokus för att skapa en helhet. Att skapa en helhet gör däremot inte bäst genom att försöka 

optimera varje detalj menar Lindström. Att lägga mer fokus på gästens trivsel genom service 

och mat för att förbättra helhetsupplevelsen anser både Lindström och Persson är viktigare. 

Att forma de olika led som utgör en restaurang så att det passar tillsammans gör att helheten 

upplevs tydligt för gästen (Andersson). En viktig aspekt i att lyckas sammanfläta service och 

matlagning är att försöka arbeta med en transparant vägg mellan matsal och kök anser 

Andersson. Även Johansson trycker på vikten i att inte enbart hylla köket för sitt kreativa 

arbete då detta fallerar om inte alla led i restaurangen får samma uppskattning. 

Andriopoulos (2001) pratar om kritiska punkter som påverkar restaurangens kreativa arbete, 

där den organisatoriska miljön och strukturen är mycket viktig. Horng och Lee (2009) stödjer 

detta resonemang genom att visa hur kreativitet gynnas av miljöer där öppenhet, stöd, 

erkännande och flexibilitet är accepterat. Även Johansson resonerar om hur lyckade kreativa 

arbeten många gånger växer fram från lärdomen av att våga testa och eventuellt misslyckas. 

Skulle det förekomma lågt förtroende från ägaren i en verksamhet växer rädslan för 

förändring och därmed kan det kreativa arbetet påverkas negativt (Horng och Lee, 2009). 

Begreppet kreativitet har övergått från att förknippats med idéutveckling till att 

synonymineras som en produktivitetsfaktor (Englund, 2010). Till exempel påpekar både 

Persson och Lindström att kockar inte bör arbeta kreativt i den dagliga driften. De menar att 

en kocks främsta uppgift är att reproducera identiska maträtter och hävdar därmed att det 

kreativa arbetet bör ske i skapandet av nya koncept. Lindström förklarar då vikten i att kunna 

ha ett utbyte av idéer och ett fungerande nätverk för att förbättra olika koncept. 
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Gästens roll i den kreativa restaurangen 
Enligt Lindström finns det två sätt att arbeta kreativt med en restaurang, ett sätt är att enbart 

arbeta kreativt medan det andra innebär att skapa en lönsamhet i det kreativa arbetet. Att 

arbeta lönsamt med kreativitet menar Falk, Andersson och Lindström handlar om att arbeta 

utifrån vad som efterfrågas av de gäster som är och kan bli relevanta för restaurangen. 

Harrington och Ottenbacher (2013) stödjer detta argument och menar att en balans måste 

upprätthållas mellan traditon och kreativitet för att behålla en del gäster samtidigt som att 

locka en annan del gäster. Falk påpekar att det kräver ett stort engagemang då restaurangen 

konstant måste vara uppmärksam på vad som attraherar gäster till verksamheten. Persson 

inser också betydelsen av att upprätthålla ett konstant kreativt arbete, dock menar hen att 

risken i detta är att de gäster som besöker restaurangen alltid förväntar sig nya upplevelser. 

Lyckas inte restaurangen uppnå gästernas förväntning är risken stor att de väljer andra 

restauranger istället. Anpassas inte det kreativa arbetet utifrån vad som efterfrågas kan 

restaurangen fallera (Stierand & Lynch, 2008). Att arbeta för kreativt varnar Falk för då det 

kan innebära att gäster inte längre är intresserade av att besöka restaurangen och det är 

kostsamt att tappa gäster. Trots detta påstående anser ändå Falk att en restaurang till viss del 

måste våga bryta sig loss och arbeta med en mer oväntad kreativitet och om detta görs på en 

balanserat sätt kan detta generera ryktesspridning och fler gäster. Både Andersson och 

Lindström stärker ovanstående argument och menar att nyckeln till en framgångsrik 

restaurang ligger i att arbeta med visioner där gästerna upplever något utöver det förväntade. I 

tillägg till ovannämnda diskussion hävdar Peng, Lin och Baum (2012) att kreativitet borde 

användas för att locka fler gäster genom att skapa spännande produkter och upplevelser. Peng 

m.fl., (2012) menar alltså att en restaurang inte enbart behöver arbeta utifrån det deras 

målgrupp efterfrågar utan också kan styra vad som efterfrågas. Den kulinariska kreativiteten 

som restauranger bedriver främjas av konkurrens mellan olika kockar och restauranger menar 

Horng och Lee (2009). För att stärka argumentet anser Stierand och Lynch (2008) att syftet 

med kreativitet är att utvecklas och synas till gäster. Lindström betonar att förstå den miljö 

och gäster som restaurangen arbetar i är en viktig del i ett kreativt arbete, då Horng och Lee 

(2009) samtidigt påpekar att konkurrensen är kraftig i restaurangbranschen och att det är 

viktigt att attrahera nya gäster. 

Johansson hävdar dock att kreativa arbeten inte är synonymt med framgångsrik 

marknadsföring. Hen gör stora skillnader på vilka olika sätt en restaurang kan marknadsföra 

sig. Dels finns det restauranger som låter det skickliga hantverket driva markandsföringen och 
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dels finns det restauranger som jobbar väldigt aktivt med sin marknadsföring, genom 

exempelvis olika sociala medier. Även Persson betonar hur viktigt det är att använda sociala 

medier då det effektivt når ut till en stor mängd människor som i sin tur kan föra ryktet vidare. 

Vilket kan liknas vid begreppet word of mouth som innebär att gästen är den kanal där en stor 

del av ryktesspridningen sker (Mossberg och Hanefors, 2011). Att få negativ kritik och 

ryktesspridning är mycket svårt att förbise då negativa rykten har en tendens att överleva 

längre än positiva (Falk). Det räcker inte att enbart att arbeta kreativt i restaurangen hävdar 

Persson utan nyckeln till lönsamhet ligger i att använda de olika medier som finns att tillgå. 

Att bygga varumärken kring sin restaurang är ett bra sätt att få uppmärksamhet tror 

Johansson. När nya varumärken bildas är det enligt Stierand och Lynch (2008) är det många 

gånger upp till en grindvakt att avgöra huruvida varumärket anses hålla. Dessa grindvakter 

kan enligt Falk vara media, att få kritik av media, positiv som negativ, kan vara avgörande då 

det bildar ringar på vattnet. Den kritiken kan bland annat spridas genom olika matskribenter 

och den restaurangens trygghet i sitt kreativa arbete kan avgöra huruvida kritiken tas emot 

(Mossberg & Hanefors, 2008; Andersson). 

För att återkoppla till de frågeställningar som framfördes under rubriken syfte och 

frågeställningar kommer frågorna att besvaras. De olika respondenterna har haft olika syn på 

kreativitet men har varit enliga att för att kunna arbeta kreativt behövs kunskap och 

inspiration av andra kulturer. Vilket stärks om trygghet och säkerhet finns, de har däremot 

diskuterat om kreativitet är medfött eller inte. Att kreativitet är viktigt i 

restaurangsammanhang har de varit eniga om och även vilka effekter som kreativitet kan 

åstadkomma. Att arbeta kreativt handlar om gästen och på två sätt: det första är att arbeta för 

vad gästen efterfrågar och det andra handlar om att arbeta för att göra det oväntade och bryta 

sig ur gästens förväntningar. Det är viktigt att ha fokus på gästen då det är den som betalar 

och bidrar till en lönsamhet för restaurangen. Det är en balansgång att arbeta med de två 

tidigare arbetssätten och även en balansgång mellan lönsamhet och att arbeta kreativt. 

 

Metod- och materialdiskussion 
I följande del kommer den valda metoden för studien att diskuteras utifrån motivering av en 

kvalitativ metod, urvalet av respondenter, genomförandet av intervjuer och analys av 

resultatet. Dessa delar kommer att granskas utifrån begreppen transperens, överförbarhet, 

trovärdighet, pålitlighet och reabilitet. 
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Metodval och urval 
Valet av kvalitativ metod grundar sig i de Bryman (2014) hävdar om hur intervjuer lämpar sig 

bäst för att identifiera djupgående mönster och tankebanor. Studiens författare hävdar syftet 

bäst kan förklaras med hjälp av dessa djupgående mönster och tankebanor då begreppet 

kreativitet är så pass komplext. Vidare så valdes att undersökningen skulle baseras på 

semistrukturerade intervjuer för att lättare kunna föra en dialog. Ejvegård (2009) förklarar att 

denna typ av intervju lämpar sig bäst för att undersöka respondentens uppfattningar och 

åsikter inom det berörda ämnet. I och med en semistrukturerad intervju kunde intervjuarna 

tydligt skriva ett schema över frågor i en logisk följd som skulle besvaras. Denna följd kan 

dock enligt Bryman (2013) brytas vid behov av följdfrågor vilket under ett flertal gånger 

skedde vid intervjuerna. Detta påverkade resultaten positivt då följdfrågorna var relevanta för 

att fylla ut respondenternas resonemang. 

Valet av respondenter till studien baserades främst genom kontakter via restaurang- och 

hotellhögskolan i Gryhyttan. Urvalet av respondenter hade alla en koppling till restaurang- 

och hotellhögskolan varav två respondenter redan var bekanta med studiens författare. 

Bryman (2013) förklarar detta som ett bekvämlighetsval då respondenterna fanns tillgängliga 

för studien via kontaktpersonen på restaurang- och hotellhögskolan. Kraven på det urvalet av 

respondenter innefattade tre punkter. Främst prioriterades att respondenten fortfarande var 

aktiv i restaurangbranschen, detta för att fortfarande ha en koppling och en uppdaterad åsikt 

om restaurangbranschen. Den kopplingen innebär att respondenten ska vara krögare eller 

matskribent i kontakt med restaurangbranschen. Nästa punkt ställer ett krav på att 

respondenterna att de är tillgängliga och vill delta i undersökningen. Sist att de alla talar 

svenska för att underlätta eventuella språkbarriärer som kan störa djupet i samtalen. Förutom 

dessa krav baserades urvalet på att respondenterna skulle ha en erkänd syn på kreativitet och 

aktivt arbeta kreativt. Av de fem respondenterna som intervjuades arbetad enbart fyra som 

recensenter. Den femte är fortfarande aktiv som krögare men har dock så pass stor påverkan 

och kunskap om kreativitet inom restaurangbranschen att hen ansågs vara relevant för studien.   

 

Förberedelser 
Innan intervjuerna genomfördes testades det intervjuschema som låg till grund för att hitta 

eventuella brister i uppbyggnad, följd och innehållsmässigt. Pilotintervjun genomfördes dock 
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inte på en respondent som uppfyllde kraven på grund av tidsbrist vilket innebar att det resultat 

rent innehållsmässigt som gick att utläsa inte riktigt stämde överens med vad som sas i de 

riktiga intervjuerna, dock kunde vissa brister i följden av frågor identifieras som sedan kunde 

återgärdas. Intervjuschemat arbetades då om så att det hade en logiskt följd tillsammans med 

redan planerade följdfrågor. Alla intervjuer som genomfördes följde detta schema till det stora 

hela men när situationen krävde så kunde schemastrukturen brytas för att bättre anpassas 

utifrån respondenten. Vilket tros har resulterat i ett bättre insamlat material för studien. 

Innan första kontaken togs med respondenterna hade studiens författare läst på om personerna 

i fråga för att kunna möta eventuella frågeställningar. Därefter togs den första kontakten via 

telefon eller mail när telefon inte var tillgängligt. Att försöka ta en första kontakt via telefon 

grundande sig i att etablera en tidig relation för att påvisa en seriösitet i arbetet som kunde 

stärka respondenterna vilja att delta. Direkt efter att första kontaken tagits skickades 

intervjuschemat och ett informationsblad om studien ut till varje respondent för att de skulle 

ha en chans att vara förebredda på ämnet. Dessvärre informerades inte respondenterna om 

huvudhandledare för studien och dess kontaktuppgifter vilket resulterade i respondenterna 

inte kunde ta kontakt med handledaren för att eventuellt kritisera studiens författare. I schemat 

stod skrivet att intervjun skulle ta cirka 45 minuter. De genomförda intervjuerna tog mellan 32 

till 43 minuter vilket innebar att det fanns tillräckligt med tid för att respondenterna inte skulle 

känna sig stressade, vilket märktes av i det lugn som uppstod i intervjuerna. 

 

Genomförande och granskning 
Då alla fem respondenter hade en koppling till utbildningen på restaurang- och 

hotellhögskolan etablerades en snabb och bra relation redan vid första kontakt vilket Bryman 

(2013) anser kan påverka respondenternas svar. Denna starka relation fortgick sedan in i 

själva intervjuerna och uppfattades som positiva från både respondent och intervjuare. Således 

uppfattades respondenternas intresse och vilja att svara uppriktigt som positiv. Dock fanns det 

en tendens i två av intervjuerna där denna relation övergick till att bli för familjär vilket 

Bryman (2013) varnar för. Denna familjära relation tros dock inte ha skadat resultatet men 

säkerligen påverkat respondenternas sätt att tala och svara då det finns en risk för 

skönmålning enligt Bryman (2013). I en av dessa två intervjuer hade denna familjära relation 

en något negativ påverkan då situation snabbt gick över från ett samtal till en diskussion, där 

intervjuarna kände att de tappade kontrollen över vad som skulle tas upp. Kvale (1997) 
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förtydligar att det ska vara intervjuaren som för samtalet som bygger på att ena parten ska 

ställa frågor. Den tappade kontrollen kan ha påverkats av bland annat två saker, dels valet av 

plats och att det var den första intervjun som genomfördes. Den valda platsen utgjorde en 

samlingsplats för mat och dryck tros ha påverkat då både ljudnivån och mängden folk var 

påtaglig. Ett störningsmoment som skedde under intervjun var till exempel att en av 

personalen vid samlingsplatsen ville låsa lokalen som intervjun skedde i således skapades ett 

stressmoment för att snabbare avsluta intervjun. Bryman (2013) påpekar vikten i att välja 

platser med så få störningsmoment som möjligt för att få ut det mesta av en intervju. Trots 

denna uppmaning valde studiens författare att frångå detta till viss del då respondenten hade 

valt plats och ansågs vara så pass viktigt för studiens syfte att detta godtogs. 

Resterande av intervjuerna genomfördes via telefon och videosamtal där intervjuarna befann 

sig i en enskild miljö och där en respondent befann sig i ett kontor med andra medarbetare och 

de övriga tre på resande fot via bilkörning. Under en av intervjuerna bröts samtalet men tror 

inte ha påverkat intervjun. Alla respondenter valde både tid och plats för intervjuerna men var 

tydliga att påpeka att den valda plasten inte skulle störa innehållet i svaren, istället hävdade de 

att de själva ansåg denna tid och plats som gynnsam då de hade tid över att reflektera och 

resonera kring frågorna som ställdes. Studiens författare försökte dock främja ett möte för 

direktintervju, det var respondenternas tillgänglighet som avgjorde plats. Bryman (2013) 

menar att telefonintervjuer kan generera trovärdigt resultat då respondenterna befinner sig i 

trygg miljö. Trots spridningen av olika intervjustilar upptäcktes ingen markant skillnad utan 

de skillnader som kan ha uppstått berodde på tekniska problem som inte påverkade resultatet. 

Alla intervjuer som genomfördes spelades in med hjälp av två mobiltelefoner tillsammans 

med förda anteckningar. Dessa inspelningar förenklade processen av att transkribera 

intervjuerna. Till hjälp användes ett transkriberingsprogram vilket innebar att intervjuerna 

kunde transkriberas snabbare och effektivare. Ejvegård (2009) tillägger att det transkriberade 

materialet bör skickas tillbaka till varje respondent. Denna uppmaning följdes men resulterade 

inte i någon korrigering eller ändring. De färgkoder som användes underlättade analysen av 

resultaten vilket förenklade kondenseringen av råmaterialet. Utifrån denna kondensering 

tolkades resultaten in i olika rubriker där bearbetningen fortgick i olika steg. 
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Forskningsetisk uppföljning 
Här presenteras uppföljningen av de fyra forskningsetiska kraven som studien grundats på, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.    

Kraven för information har följts till största del. Varje respondent fick ta del av all relevant 

information inför undersökningen via muntlig och skriftlig kontakt. Däremot upplystes aldrig 

respondenternas rätt att avbryta intervjun dock skickades varje respondents transkribering ut 

med uppmaningen om att tillägga eller stryka uttalanden. Även brist på kontaktuppgifter till 

studiens handledare förekom kan ha skadat studiens seriösitet. De respondenter som 

intervjuades informerades om innan intervjun att de hade rätten att avstå från att svara på 

frågor om de hade en anledning till detta. Denna anledning påpekades också inte ha någon 

betydelse om så var fallet. Däremot svarade all fem respondenter på alla frågor utan 

invändningar. All information gällande studies innehåll och syfte lämnades ut vid första 

kontakt samt i början av varje intervju vilket ansågs positivt av respondenterna då de fick en 

uppfattning om studien. Respondenterna blev alla tydligt informerade både vid första kontakt 

samt i början av intervjuerna att deras identitet inte skulle kunna avläsas utifrån studiens 

uppbyggnad, genom att skapa fiktiva namn utan någon som helt anknytning deras riktiga 

identitet. Denna information uppskattades då de alla är aktiva och erkända inom 

restaurangbranschen och således kunde uppriktigt svara på de frågor som ställdes. Efter 

avslutade intervjuer blev respondenterna tydligt informerade om att studien enbart var avsedd 

att användas i forskningssyfte. Däremot nämndes aldrig att studien kan komma att publiceras 

på Örebro universitets publikationsportal DIVA. Denna frågeställning skedde senare i samma 

kontakt då det färdigställda arbetet skickades ut till varje respondent. 

 

Slutsats 
Efter avslutad studie kan följande slutsaster dras. Kreativitet är ett viktigt arbetssätt då det 

bidrar till restaurangbranschens utveckling genom att främja okonventionella lösningar på 

problem. Kreativitet inom restaurangbranschen baseras på kunskap och engagemang vilket 

tillsammans kan användas för att skapa en gastronomisk idé för en restaurang. Det blir således 

ett verktyg för restauranger att arbeta med en helhet utifrån vad gäster efterfrågar i 

kombination med att överträffa gästers förväntningar. Tydligt blir också att kreativitet inte 

enbart ska synonymineras med matlagning och kök vilket idag är en tendens utan ska istället 

arbetas med genom hela verksamheten, allt ifrån kök, matsal och till gäst. Lyckas detta 
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kreativa arbetssätt kan det generera fler gäster som i sin tur leder till en större ekonomisk 

trygghet.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Restaurangbranschens syn på kreativitet har idag en benägenhet att ensidigt fokusera på 

restauranger som en central plats för mat. I och med denna vinkel på kreativitet kan många 

gånger ett bredare perspektiv på restauranger som en helhet gå förlorat. Studien konstaterar att 

kreativitet är ett begrepp som borde användas som ett verktyg för att utveckla restaurangers 

gastronomiska idéer där just helheten och avvägningen mellan vad som ska fokuserar mest på 

är avgörande. 

Då tidigare forskning om kreativitet inom restaurangbranschen har en tendens att enbart 

belysa köket och kockens kreativa roll kan denna studie komplettera och förbättra 

diskussionen genom att bidra med andra perspektiv som en helhet där både kök, matsal och 

gäst inräknas. Studiens författare anser att vidare forskning bör beröra begreppet kreativitet 

inom restaurangbranschen med fokus på restauranger som helheter, där fler aspekter måste tas 

i beaktning för att skapa en gynnsam balans och således skapa en bättre restaurangupplevelse. 
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Telefonintervju med Andersson i Grythyttan genomförd den 22 april 2014. 

Telefonintervju med Falk i Grythyttan genomförd den 22 april 2014. 

Videointervju med Johansson i Grythyttan genomförd den 24 april 2014. 

Direktintervju med Lindström i Stockholm genomförd den 22 april 2014. 

Telefonintervju med Persson i Grythyttan genomförd den 30 april 2014.
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Bilaga 2, 1(1) 

Informationsblad om uppsatsprojekt  
Hej, vi är två studenter som studerar vår sista termin vid restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan. Just nu är vi i en process där vi arbetar med vårt examensarbete där vi studerar 

fenomenet kreativitet inom restaurangbranschen. Vårt syfte med studien är att undersöka hur 

branschen använder kreativa metoder för att konkurrera på en hård marknad där allt fler 

företag och verksamheter startas upp. Det vi vill fokusera på är främst hur kreativitet används 

som ett medel att både konkurera men även marknadsföra företag och verksamheter. Samt 

vem det är och hur dessa företag och verksamheter får sitt kreativa värde. 

Vi är nu intresserade av att finna personer som på ett eller annat sätt kan bidra med sin 

erfarenhet och kunskap om deras syn på kreativitet inom restaurangbranschen. Det vi söker är 

människor som har inflytande eller som har haft inflytande i och åsikter om 

restaurangbranschens utveckling. 

Studiens resultat kommer att grundas på de intervjuer vi vill genomföra med dessa individer 

och kommer att ta max 45 minuter. Tid och plats gäller enligt överenskommelse. 

Skulle ni ha övriga frågor eller funderingar är ni mer än välkomna att höra av er på antingen 

telefon eller mail. 

Med vänlig hälsning 

Andreas Svenberg & Emilio Torrejon 

olof.andreas.svenberg@gmail.com 

tel: 0722 428747 

emilio.torrejon@hotmail.com  

tel: 0722 517286 
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Intervjuschema 
• Presentation av respondent, erfarenheter och anknytning till restaurangbranschen? 

• Vad skulle du säga att begreppet kreativitet innebär? 

o Vad gör en person kreativ? 

o På vilket sätt har du upplevt kreativitet? 

• När och hur tycker du att kocken är kreativ respektive inte kreativ? 

o Vad tror du påverkar kockens kreativitet? 

o Vilka faktorer påverkar? 

• Hur tror du att begreppet kreativitet används i branschen? 

o Kan begreppet kreativitet användas som en framgångsfaktor? 

o Vad tycker du i så fall är framgång? Ekonomi, rykte, image annat? 

o Missanvänds kreativitet? 

• Tror du det finns en trend att använda kreativitet för att konkurrera med andra 

restauranger? 

o Hur tror du detta påverkar andra restauranger och branschen i allmänhet? 

• Behöver kockens kreativitet medföra ett värde för att anses vara kreativt? 

o Vad kan detta värde innebära? 

o Sätta kreativitet på en skala. När får kreativitet värde? 

• Vem ger värdet åt kockens kreativitet? 

o Kocken själv, media, tidningar, gästen, word of mouth eller annat? 

o Slutprodukt eller process? 

• Vad tror du avgör om en kock anses vara kreativ eller inte? 

o Är kocken eller verksamheten kreativ? 

o Går det att särskilja vilka kockar/restauranger som arbetar kreativt? Är 

lunchrestaurangen mer kreativ än till exempel Michelin krogen? 

• Återkoppla! 

o Vad innebär kreativitet? 

• Avslut 

o Tacka för oss 

o Får vi ringa och ställa eventuella frågor? 

o Vill du ta del av arbetet när det är klar 
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