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Sammanfattning  

Arbetet syftar till att undersöka yrkesrollen kock, vägen dit samt belysa vilka faktorer som 

påverkar framgången. Studien innefattar en kvantitativ innehållsanalys av mediala tidskrifter 

publicerad om kockar samt kvalitativa intervjuer. Detta för att få en tydlig bild kring vad som 

påverkar framgången hos kockarna samt hur media berör karriären. Den kvantitativa 

innehållsanalysen visar på en tydlig skillnad i hur kvinnliga respektive manliga kockar 

framställs. Media visar sig ha en stereotypisk infallsvinkel vid publicering av artiklar av 

kvinnliga och manliga kockar tillsammans med White guide som bedömer kvaliteten av 

verksamheterna. Dessutom finns det indikationer från de kvalitativa intervjuerna att 

organisationer som bedömer kvaliteten inom branschen tillsammans med media filtrerar och 

glorifierar branschen i en något felaktig vinkel. Resultatet visade även en samhörighet kring 

respondenternas uppfattning av vad som krävs för att lyckas bli en duktig kock. Hårt arbete, 

lång erfarenhet och ett högt engagemang. Avsaknad i ledarskap inom kök anses vara en högt 

prioriterad aspekt för restaurangbranschen att åtgärda. Det finns tydliga brister i branschen 

idag som behöver förändras för att branschen ska kunna öka antalet anställda och kunna möta 

marknadens efterfrågan. Den nya yngre generationen har en ökad medvetenhet vilket kräver 

förändringar inom arbetsvillkor, ledarskap och seriösa arbetsgivare som förändringar 

branschen måste göra. 

 

Nyckelord: Kock, Medias influens, Restaurangbranschen, White guide 
 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate cooks, the road to success as well as to highlight 

which factors affects success. This study incorporated both a qualitative content analysis and 

qualitative interviews. Consequently to broaden the understanding of the affect in success of 

chef’s as well as media's influence. Results show a correlation between the informants 

perception on what requires to succeed in becoming a great cook. Hard work, extended 

knowledge and high commitment. The lack of leadership skills is believed to be the highest of 

priority for the industry to evolve in. Pressed media turns out to have a stereotypic angle when 

publicating articles of both male and female cooks as well as White guide that assesses the 

quality of these operations. Conclusively media has a large impact on the road to success of 

cooks and how they are portaitet to the public eye. There seems to be a great difference in 

how female and male chefs appears in the pressed media. Further there are indications that 

organisations baring the judgement and quality assurance of the restaurant industry in part 



 

 

with the media glorifies the industry. Lastly there are apparent flaws who needs to be adjusted 

in the industry to ensure more hirings and meet the market in addition to the younger 

generation chefs higher demands. The younger generation has an extended awareness 

considering their terms and conditions. To improve the industry leadership skills, hiring terms 

and an increase in standard and quality needs to be reconstructed.     

 

Keywords: Cook, Influence of the media, Restaurant industry, White guide  
 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

En studie har genomförts med syfte att undersöka yrkesrollen som kock och vad som påverkar 

framgången. Intervjuer med fokus på rollen som kock, branschen och medias påverkan har 

genomförts. Detta tillsammans med en analys av artiklar publicerade om kända kockar för att 

identifiera eventuella skillnader mellan kön utgör resultatet av vår studie. Det framkommer i 

resultatet att det krävs hårt arbete, mycket tid och uppoffringar för att bli en riktigt bra kock. 

Utöver det så beskrivs branschen som tuff, tidskrävande och med en avsaknad av ledarskap. 

Media framstår som en viktig del i framgången men även som svårhanterlig då den har ett 

stereotypiskt sätt att framställa såväl kvinnliga som manliga kockar. De organisationer som 

betygsätter restaurangerna förekommer också ha tydliga kriterier. Därför försvårar de 

framgången för de kockar som inte faller inom de normativa ramarna. För att branschens 

utveckling ska gå framåt krävs en förändring inom ledarskap, arbetsvillkor och attityd. Om 

detta sker i samband med att det mediala trycket på kockarna inte innefattar stereotyper så kan 

först då fler gagnas av media inom sin karriär.  
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1. Inledning 

Vad är den egentliga innebörden av yrkesrollen som kock? Hur gör de kockar som omnämns i 

White Guide för att ta sig dit? Vilka svårigheter och utmaningar stöter de på och vilka 

aspekter påverkar framgången? Finns det ett samband till varför kvinnliga krögare, kvinnliga 

kökschefer och kvinnliga kockar är underrepresenterade i Sverige och i sådana fall, vad är det 

som påverkar det? Frågorna är många kring hur yrkesrollen som kock i Sverige ser ut. Vi 

frågar oss själva hur vår egen väg kommer att ta form. Svensk statistik från SCB (2018) visar 

på en dissonans i kvinnliga och manliga chefspositioner inom kök idag. BFUF (2014) 

utrycker en brist på personal inom restaurang då antalet elever i restauranggymnasiets 

utbildningsgrad minskar. Uppsatsen ämnar belysa hur framgången ser ut för kockar idag och 

vägen dit. Även kartlägga vilka faktorer som idag påverkar framgången och vilka eventuella 

skillnader det finns för hur kvinnliga respektive manliga kockar framställs i media. Därför 

genomförs kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma kockar. En medieanalys genomförs för 

att redogöra för hur kockar i Sverige framställs i media.  

2. Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka kockens yrkesroll, vägen dit och samt belysa vilka faktorer som 

påverkar framgången sett ur ett arbets-och medieperspektiv. Följande frågeställningar skall 

besvaras:  

• Hur framställs kockar i tidningsartiklar idag? 

• Vilka eventuella skillnader finns det mellan hur kvinnliga och manliga kockar 

framställs? 

• Vilka faktorer påverkar framgången för kocken?  

3. Bakgrunden 

Bakgrunden redovisar och exemplifierar tidigare forskning kring ämnet och utgör således 

studiens teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverket innefattar vetenskapliga definitioner 

kring begrepp som används. Avslutningsvis följer forskning kring könsskillnader och normer 

inom kök i kombination med tidigare forskningsstudier om media.  
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3.1 Kocken; definition, roll och begrepp. 
Att definiera ett yrke är enligt en etnografisk studie utförd av Gary Alan Fine, sociolog och 

författare från USA (1996), fokuserat på restauranganställda i kök en mångfasetterad 

utmaning. Han väljer att definiera ett yrke som bestämda sysselsättningar och uppgifter inom 

en specifik miljö som grund till yrkesrollen (Fine, 1996, s. 90). Vidare menar Fine (1996, s. 

90) att yrkesidentiteten för en kock bygger på många mindre segment av yrkesrollen och vad 

dessa innebär. Vidare menas att till grund för sin yrkesidentitet som kock kan man vara 

yrkesverksam, affärskvinna/affärsman, arbetare eller konstnär. De olika definitionerna tolkas 

således alla som kock, men innebär olika arbetsuppgifter. I detta arbete används begreppet 

”kocken” som ett samlingsnamn för respondenter inom kvalitativa intervjuer och det underlag 

för innehållsanalys av de medieartiklar som ligger till grund för detta arbete. Begreppet 

baseras på Svenska Akademiens Ordlistas definition “person som yrkesmässigt lagar mat på 

restaurang” (SAOL, 2018). Innebörden av ordet ”restaurang” förtydligas av William Foote 

Whyte, professor i Sociologi som undersökte den sociala strukturen av restauranger. I en av 

hans studier observeras olika restauranger. Där definieras en restaurang som en kombination 

av produktion av produkter men även av service Whyte, 1949, s. 302). För att lyckas med en 

restaurang krävs det enligt Whyte (1949, s. 302) en anpassning mellan utbudet och 

efterfrågan.  

 

J.D Pratten, lektor vid Department of Business and Management Studies, Manchester 

Metropolitan University, UK undersöker i sin fallstudie utförd 2003 i Storbritannien vilka 

egenskaper och kunskaper som krävs för att utvecklas som kock. Han menar att det finns en 

tydlig väg att gå för att bli en känd kock. Prattens (2003, s. 455) fallstudie definierar att 

samtliga arbetare som tituleras kock förbereder, tillagar och producerar mat som konsumeras 

av gäster. Resultatet av studien belyser ökad kunskap och administrativt ansvar som 

grundstenar för befordran till högre position, med en successiv ökning av kommunikations- 

och ledarskapsförmåga för varje ny roll (Pratten, 2003, s. 458). Vidare menar Pratten (2003, s. 

455) att höga krav ställs på individen då yrket innefattar ett tufft klimat med långa dagar. Det 

tar en lång tid att utveckla tillräcklig kunskap och att yrket är mansdominerat skapar 

ytterligare utmaningar för kvinnor (Pratten, 2003, s. 455).  

  

Lotte Wellton, doktor vid restaurang- och hotellhögskolan, Inger M Jonsson, professor i 

måltidskunskap och Anette Svingstedt, universitetslektor vid institutionen för service 
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management och tjänstevetenskap genomförde en studie på fyra restauranger i Sverige år 

2017. Studien baseras på intervjuer med personer från restaurangerna samt uppföljande 

observationer (Wellton, Jonsson & Svingstedt, 2017). De beskriver vilka förutsättningar som 

behövs för att nå en position som kökschef (Wellton et al, 2017, s. 13). Dessa är att denne ska 

behärska alla delar av verksamheten, vara en förebild, visa och styra i den dagliga 

produktionen samt ha en översikt och kunna kontrollera allt som berör personalen (Wellton et 

al, 2017, s. 13). Samtliga av undersökta fyra kökschefer anger att när de började arbeta i 

restaurangbranschen hade de inget slutmål att bli kökschef (Wellton et al, 2017, s. 14). Alla 

medverkande kockar samt kökschefer säger i studien att de utvecklas kontinuerligt av 

kollegor och anser att som kock blir de aldrig fullärda (Wellton et al, 2017, s. 14). 

Kökscheferna nådde sin position efter flera års erfarenhet i restaurangbranschen där de fått 

kunskap om matlagning på en högklassig nivå (Wellton, 2017, s. 15).  

3.2 Normer och Restaurangbranschen i Sverige  
Amundsdotter & Gillberg (2005) belyser att normer är de osynliga regler som styr människors 

handlande och beteenden. Vidare menar de att dessa normer kan förändras, men är även 

tydliga med att processen för att förändra normer som är genusspecifika, är svårare att 

genomföra (Amundsdotter & Gillberg, 2005, s. 87). Inom restaurangbranschen i Sverige är 

det en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män enligt Statistiska Centralbyrån (2010). 

Men inom branschen är arbetsrollerna inte jämnt fördelade. Det tyder på att männen till 

största del arbetar som kock eller i ledande befattningsroll medan kvinnorna oftast arbetar 

som storhushållskokerska eller köks- och restaurangbiträde (Statistiska Centralbyrån, 2010). 

Denna norm kan grunda sig i homosocialitet, som Sharon R. Bird (1996), professor i 

sociologi, beskriver i sin avhandling. Homosocialitet beskrivs som en attraktion som sker 

mellan samkönade individer, men som inte uppstår via en attraktion eller anses sexuell (Bird, 

1996, s. 121). Denna homosocialitet anses utspela sig på många plattformar och inte endast på 

arbetsplatser utan även privat. Detta ser Bird (1996, s. 121) som en stor anledning till varför 

kvinnor är underrepresenterade i de flesta branscher. Detta beskrivs som att “män anställer 

män”. Vidare menar Bird att homosocialitet leder till en fortsatt “ledande maskulinitet”. Det 

innebär att när homosocialitet får råda på en arbetsplats så kommer alltid männen ligga i 

framkant genom högre positioner och att detta endast förstärker den ledande maskuliniteten 

(Birds, 1996, s. 121).  
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3.3 Kön, genus och media. 
Tidigare forskning av docent Deborah A. Harris och professor Patti Guiffre båda inom 

sociologi vid Texas States University, Texas (2015) i USA visar på aspekter som skapar en 

avsaknad av kvinnor inom professionella kök. De menar att det finns kvinnliga kockar i höga 

positioner inom professionella kök, men att det är en svår och utmanande väg att gå och 

därför är kvinnliga kockar underrepresenterade. Forskarna redogör för att en av dessa aspekter 

är medias påverkan (Harris & Guiffre, 2015, s. 43–46).  

 

Majd Haddaji fil.dr. inom företagsekonomi, Jose Albors-Garrigós professor inom 

organisationsbeteende och innovationshantering och Purificación García-Segovia, Professor 

vid Institutionen för livsmedelsteknik (2017) har utfört forskning kring kvinnliga kockars 

representation inom kök där de genomfört fokusgrupper med kvinnliga kockar. Forskningens 

slutsats bottnade i liknande aspekter redan identifierade av Harris & Guiffre (2015) men 

bidrog till ett tydliggörande av de aspekter som skapar en barriär mellan könen. Haddaji et al, 

(2017, s. 54) redogör för maskulinitet, underskattning av deras förmåga, mindre möjligheter 

till beslutsfattande eller nätverkande samt balans mellan arbete och privatliv som resultatet av 

denna ojämnhet könen emellan.  

 

Även Niall Richardson, universitetslektor inom media och film vid University of Sussex och 

Sadie Wearing, lektor inom genusvetenskap vid London School of Economics and Political 

Science från Sussex universitet (2014, s. 5) redogör för medias påverkan kring genus, kön och 

normer. De menar att media har en stor påverkan kring vad som anses rätt och riktigt gällande 

maskulint respektive feminint beteende. Richardson & Wearing (2014, s. 6) lyfter också 

betydelsen av att förstå skillnad på representation och framställning. Här menas att det som 

syns i media ofta är fabricerat och iscensatt och sällan speglar verkligheten. Precis som 

Richardson & Wearing (2014, s. 5) menar Harris & Guiffre (2015, s. 189) att media starkt 

influerar vad som uppfattas som maskulint och feminint. Forskarna menar vidare att media 

därför bidrar till att ge en bestämd bild av vad maskulinitet samt femininitet är och att detta 

definierar de normer som styr det mediala flödet.  

  

Josée Johnston universitetslektor, Alexandra Rodney Fil.dr. inom sociologi på University of 

Toronto och Philippa Chong postdoktor inom sociologi, Harvad University (2014, s.) har 

genom sin forskning och analys av kokböcker skrivna av erkända och kända kockar 
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identifierat olika personligheter inom gastronomi och matlagning som definierar olika typer 

av kockar. Studien resulterade i sju personlighetstyper (Johnston et al, 2014, s. 7) Slutsatsen 

av forskningen summeras med att de nuvarande sociala hierarkierna reproduceras genom 

dessa kulinariska personligheter. Vidare menar Johnston et al, (2014, s. 20) att detta leder till 

en begränsning av vem som kan uppfattas som en autentisk representation av en viss 

personlighetstyp.  

 

Nicklas Neuman, postdoktor på institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitet, fann i 

sin undersökning att den svenska kulinariska excellensen till stor del representeras av en 

homogen grupp etniskt svenska män med framgångsrika företag, hög konkurrenskraft och 

progressiva kockar (2018, s. 149). Detta baserar Neuman (2018) på sin data erhållen från 

analys av dokument samt bilder från organisationer med fokus att främja svensk matlagning, 

samt på sina fältobservationer inom kulinariska tävlingen Bocouse D’or. En branschaktör som 

anser sig vara en självklar auktoritet och drivande kraft inom gastronomins utveckling är 

White Guide. De betygsätter, beskriver och kvalitetssäkrar restauranger och är verksamma i 

hela norden. De beskriver sina urvalskriterier som personlighet, förnyelse, hållbarhet och 

ambiance (White Guide, 2018). Samtidigt påvisar BFUF (2014) i en undersökning att både 

anställda och arbetsgivare inom restaurangbranschen anser att branschen behöver bli bättre 

inom vissa områden. Det som framkommer är ledarskap, arbetsledning, ekonomi, 

budgetering, lagar och avtal samt arbetsmiljö (BFUF, 2014, s. 46). Arbetsgivarna i studien 

menar samtidigt att de nyutexaminerade från restaurangprogrammet på gymnasiet inte 

tillfredsställer branschens behov, de saknar tempo, ansvarstagande samt säljteknik (BFUF, 

2014, s. 37). Enligt BFUF (2014, s. 44) kommer branschen behöva bli mer attraktiv för att 

öka antal anställda i framtiden, då restaurangbranschen väntas växa kraftigt fram till år 2023.  

 

3.4 Sammanfattning bakgrund 
Tidigare forskning redogör för kockens yrkesroll samt arbetsbeskrivning. Den indikerar även 

att ledarskap inkorporeras i rollen som kock i högre positioner. Vidare visar forskning att 

svensk matkultur och kulinarisk utveckling representeras av en grupp män som tillskrivs vara 

framgångsrika och progressiva. Media framstår dels som en aspekt som påverkar kvinnors 

involvering inom gastronomins utveckling i Sverige dels som samhällets lins där normer följs 

och formas. Den slutliga kvaliteten och bedömningen av vår restaurangmarknad sker via en 

nordisk branschaktör som anser sig själv som en självklar del i gastronomins utveckling och 
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främjar restauranger som enligt dem fyller kriterierna. Det uppmärksammar frågor som berör 

hur kockar framställs i media idag, om det finns en skillnad i hur respektive kön framställs 

samt vilka aspekter som påverkar framgången som kock?  

4. Arbetets relevans för ämnet Måltids- och Restaurangvetenskap och 
samhället 

Restaurangbranschen väntas expandera kraftigt mellan 2013 till 2023 (BFUF, 2014, s. 44), 

detta beror till stor del på att det stora intresset för mat och dryck i Sverige som medfört 

trender i att äta ute oftare till vardags. BFUF (2014, s. 33) redogör för ökat globaliserat 

välstånd vilket innebär ökad turism och kommer medföra ett krav på ökning av anställda. Sett 

i antal personer är det en ökning från 140 000 anställda år 2013 till 195 000 antal anställda år 

2023. Samtidigt visar BFUF (2014, s. 29) även att restaurangbranschen har en väldigt hög 

personalomsättning och att många ser jobben som säsongsarbete eller endast ett deltidsarbete. 

Varje år byter 40–45% av personalen arbetsgivare (BFUF, 2014, s. 33). Störst andel nya i 

branschen är de som kommer från gymnasieskolornas program med inriktning mot 

restaurangbranschen (BFUF, 2014, s. 32). Det framgår även att intresset för 

gymnasieutbildningen under en tid avtagit kontinuerligt, och det väntas fortsätta i samma 

spår. BFUF (2014, s. 41) menar att detta lett till lägre antagningspoäng, vilket kan medföra att 

de som väl examineras har ett mindre intresse för restaurangbranschen. Restaurangbranschen 

framställs som tuff i media (BFUF, 2014, s. 44). Statusen för branschen behöver höjas, och bli 

mer attraktiv. Det behövs personal med bättre utbildning, som behöver vara införstådda i 

vilka karriärvägar som kan byggas för att se restaurangbranschen som mer långsiktig (BFUF, 

2014, s. 44). Eftersom prognosen visar att branschen har en svår uppgift i att möta 

marknadens efterfrågan tror vi att en förståelse för yrkesrollen som kock, hur framgången ser 

ut och vad som påverkar karriären är aktuellt för att kartlägga vad som krävs för att öka 

antalet anställda. Detta gör vi med ett fokus på rollen som kock, faktorer som eventuellt 

påverkar samt medias influens för karriärvägen.  

5. Metod 

I detta avsnitt beskrivs de olika metoderna för insamling och analys av data. Även aspekter 

som är av vikt inför insamling och analys av data diskuteras. Både kvantitativ och kvalitativ 
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forskningsmetodik har format studien. Genom en kvantitativ innehållsanalys av mediala 

tidskrifter och kvalitativa intervjuer med verksamma kockar med ett specifikt urval.  

5.1 Val av metod 
Syftet med att studien kombinerar kvalitativ och kvantitativ forskning är att det behövs för att 

besvara syftet med studien. Dessutom har det visats sig både öka mångfalden i åsikter men 

även ge ett stärkt resultat enligt Alan Bryman, professor inom organisation och sociologi 

(2011, s. 560). Aksel Tjora, professor inom sociologi (NTNU) i Trondheim, menar som 

Bryman att samhällsforskning med olika former av empiri ökar den totala analysen och därför 

även kunskapen (Tjora, 2012, s. 20). Karin Widerberg, Professor inom sociologi på 

Universitetet i Oslo (2002, s. 15) beskriver kvalitativ forskning som en karaktär eller 

egenskap hos något eller någon, respektive kvantitativ som mängden av dessa karaktärsdrag 

och eller egenskaper. En kvantitativ innehållsanalys genomfördes för att analysera 

tidningsartiklar i Retriever (2018). Detta för att skapa en bild över hur kocken framställs i 

tryckt media via en innehållsanalys (Bryman, 2011, s. 281). Forskningsmetoden för 

kvalitativa studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer för att få en djupare 

förståelse i beteenden, värderingar och åsikter (Bryman, 2011, s. 372). Nedan redogörs 

ingående för samtliga metoders utförande samt analys.  

5.2 Medieanalys  

5.2.1 Urval 
Samtliga individer som ligger som underlag för analysen av mediearkivet har förekommit i 

diverse sammanhang titulerade som kock i White Guide. Vi anser inte att vår bedömning av 

yrkesrollen kock bör ligga som underlag, därav användes White Guide som 

definieringsverktyg. Fokus låg på svenska kockar som varit verksamma under perioden 2008–

2018. Därför ingår även samtliga artiklarna inom samma tidsperiod. Kriterierna för artiklarna 

var att det skulle finnas både bild och text rörande individerna. För att kunna undersöka 

eventuella skillnader i hur kockar framställs baseras analysen på hälften kvinnor och hälften 

män.  

5.2.2 Genomförande av medieanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen genomfördes på Retrievers databas, Mediearkivet 

(Retriever, 2018) där 26 artiklar om kockar analyserades. Medieanalysen baseras på 12 olika 

personer och alla artiklar berörde olika sorters händelser. Sökorden som användes var 
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kockarnas för- och efternamn som samtliga förekommit i White Guide. För att få en stor 

variation och bredd på innehållsanalysen har de artiklar som analyserats varit både 

lokaltidningar, rikstidningar samt livsstilsmagasin (Bryman, 2011, s. 286). Enligt Bryman 

(2011, s. 286) är det viktigt att det välja en tidsperiod för när tidningsartiklarna publicerades 

vid en innehållsanalys. Denna studie baserades på tidningsartiklar publicerade mellan år 2008 

till 2018, för att kunna få en bredd i resultatet. Humanistiska tolkningsmetoder är enligt 

Torsten Thurén, fil.lic. i historia och docent i journalistik, ett sätt att tolka mänskliga 

handlingar (Thurén, 2007, s. 95). Med detta menas även att tolka skrifter och fotografier som 

är skapta av människor (Thurén, 2007, s. 95). För att på ett enkelt sätt kunna kvantifiera och 

analysera innehållet i dokumenten användes en innehållsanalys (Bryman, 2011, s. 281). 

Beslutet om vad som skulle tolkas fattades utifrån studiens frågeställningar. En initial 

undersökning genomfördes där artiklarna granskades och sammanställdes enligt tabellen 

nedan (se tabell 1).  

 
Tabell 1. Visar ett exempel på sammanställningen av artiklarna från mediearkivet 

Rubrik Innehåll  Beskrivande 
ord  

Utformning av 
artikel 

"Jag är nog 
vad man kan 
kalla en 
arbetsmyra" 

 “Jag har aldrig passat bra i stora 
tjejgrupper”. 
 
“– Jag eftersträvar att laga mat som är 
närproducerat och anpassa mig efter 
säsongerna”. 

Kock 
 

Hon står i vit 
klänning med blåa 
blommor, armarna i 
kors, leendes kollar 
rakt in i kameran. 
Står framför en grill.  

 

Genom resultatet från den initiala analysen av artiklarna fastställdes ett kodningsschema till 

innehållsanalysen för att ringa in det mest intressanta innehållet (Bryman, 2011, s. 291). Att 

utgå från ett kodningsschema är enligt Bryman (2011, s. 292) av stor betydelse. Kategorierna 

ska inte överlappa varandra för att säkerställa att kodningen går rätt till (Bryman, 2011, s. 

294). Som komplement till detta sammanställdes en kodningsmanual för att kunna beskriva 

betydelsen av kodningsschemat (Bryman, 2011, s. 293). Beskrivning av kodningsschema och 

kodningsmanual redovisas i bilaga 1. De kategorier som studerades var storlek på artikel, 

klädsel på bild och ansiktsuttryck, innehåll i rubriken, syfte med artikel, storlek på artikeln 

och beskrivande ord. Bryman (2011, s. 290) anser att disposition också kan anses viktigt för 

att få en förståelse över hur ansvarig journalist ställer sig till innehållet. Detta ansågs inte ha 

betydelse i vår redovisning då det inte kopplar till arbetets syfte. Inga egna tolkningar har 

gjorts, utan det som redovisats är det som kodats in i kodningsmanualen (se bilaga 1).  
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5.3 Intervjuer 

5.3.1 Urval intervjuer 
Utifrån olika kriterier gjordes ett urval av intervjupersoner. Som Aksel Tjora, professor i 

sociologi vid NTNU i Trondheim (2012, s. 112) belyser är huvudregeln vid urval inför 

kvalitativa intervjustudier att välja informanter som är relevanta för studien. Framförallt lyfts 

här vikten av att informanterna kan uttala sig på ett reflekterat sätt, vilket kallas strategiskt 

urval (Tjora, 2012, s. 113). Då ett strategiskt urval valdes arbetar aktivt respondenter på 

restauranger/krogar inom klassen “mycket god klass” i White Guide. Syftet med urvalet var 

att få en jämn könsfördelning av respondenter i studien, och då “mycket god klass” var 

underrepresenterat av kvinnliga kockar, ligger en respondent utanför denna klass. För att 

kunna skapa just ett reflekterat urval ställs inga krav på utbildning eller erfarenhet utöver valt 

kriterium då detta begränsade utbudet så pass att de etiska principerna hade riskerats. 

Samtliga respondenter var dock omnämnda som kock i olika sammanhang i White Guide 

(2018). Alla respondenter hade varit aktiva i branschen i minst 10 år och var enligt den 

initiala kvantitativa innehållsanalysen media-exponerade. Då White Guide utgår ifrån löpande 

nyheter och trender valde vi en tioårig period för att säkerställa en representativ data som inte 

bygger på trender. Nedan följer en förklaring av vad ”mycket god klass” innebär enligt White 

Guide.  

 

Definitionen av “mycket god klass lyder enligt White Guide, (2018):   

“Man måste ha minst 67 poäng, varav minst 28 på mat. Beskrivning: en mycket god 

helhetsupplevelse där köket presterar intressant och mycket väl genomförd matlagning”. 

5.3.2 Kvalitativ intervju; 
Mellan den 20 april och den 28 april 2018 genomfördes fyra intervjuer. Dessa fyra intervjuer 

genererade en fyllig data och ansågs därför vara tillräckligt för att besvara studiens syfte. Den 

kvalitativa intervjun kan ske med hög eller låg standardisering, även kallat ostrukturerade 

eller semistrukturerade intervjuer (Patel och Davidson, 2011, s. 81–82, Bryman, 2011, s. 413). 

Semistrukturerade intervjuer utfördes där frågorna utformades efter en lista på olika teman 

och frågeställningar där intervjuaren hade ett tydligt fokus (Bryman, 2011, s. 419). Därför 

lades fokus på förståelsen kring ett problem eller en åsikt och inte hur ofta det förekommer 

(Bryman, 2011, s. 413). Platserna för intervjuerna valdes av respondenterna för att möjliggöra 

en neutral plats för respektive respondent där de var bekväma med att tala öppet om 
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personliga samtalsämnen (Tjora, 2012, s. 84). Två av intervjuerna genomfördes på deras 

arbetsplatser, en på ett café och den sista i en hotellobby. En bra plats för intervjun kan enligt 

Tjora (2012, s. 93) och Widerberg (2011, s. 196) vara på respondenternas arbetsplats om 

intervjun är knuten till studien.  

 

Intervjuerna var mellan 25–30 minuter långa. Under genomförandet av intervjun fokuserade 

intervjuaren endast på respondenten medan en kollega antecknade under tystnad. En diktafon 

användes för att spela in data, risken med inspelningar är dock att intervjupersonen kan bli 

obekväm och självmedvetna i vad som sägs (Bryman, 2011, s. 428). Samtliga respondenter 

fick därför ge sitt godkännande att bli inspelade och anonymitet garanterades för dem.  

5.3.3 Intervjuguide 
En intervjuguide användes för att underlätta intervjusituationen genom att centrala teman 

behandlades efter guiden (Bryman, 2011, s. 419). För att få ut största säkerställda effekt 

skapades först en analysskiss som underlag för att få en överblick kring viktiga teman 

(Widerberg, 2011, s. 68–69). Utifrån Widerbergs (2011, s. 96) analysskiss designades därefter 

intervjuguiden och dess innehåll. Den är utformad att hjälpa forskaren ta reda på vad som 

behövs för att besvara frågeställningarna. Innehållet i intervjuguiden baserades på 

respondentens upplevelse av sitt arbetsliv, upplevelser, karriär samt framtid. Första delen 

bestod av att skapa en ordning på de olika teman som framgått i analysskissen och även 

formulera frågor som underlättar frågeställningen. Detta delades sedan in i tre sektioner, där 

inledande frågor följdes upp av mellanliggande och slutliga frågor (Bryman, 2011, s. 423). 

Den förstnämnda behandlar respondentens bakgrund och erfarenheter, mellanliggande 

fokuserade på individens nutid, arbete, tankar och känslor varpå den sista fokuserade frågorna 

på framtiden. För att inte färga intervjuerna ställdes inga frågor kring vad som identifierats i 

den tidigare medieanalysen.  

5.3.4 Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer 
Varje intervju lyssnades igenom flertalet gånger innan den översattes till löpande text. 

Samtliga fyra intervjuer transkriberades sedan ordagrant och varje intervju resulterade i 50 

sidor text med dubbelt radavstånd. För att inte färga transkriberingen med egna tolkningar 

användes tecken för att markera eventuella pauser, reaktioner och tvekan. Detta menar 

Bryman, (2011, s. 510) är effektivt då transkribering kräver en stor noggrannhet och det är 

viktigt att intervjun blir exakt återgiven. Forskarna Ulla Hallgren Graneheim, 
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universitetslektor i institution för omvårdnad och Berit Lundman, båda professorer vid Umeå 

Universitet har forskat kring innehållsanalys rörande kvalitativ forskningsmetodik (2004). 

Den kvalitativa innehållsanalysen genererar ett sätt att sätta en betydelse och kontext till 

texter, såsom intervjuer, utan att ta kontentan ur fokus (Graneheim & Lundman, 2004). De 

menar vidare att analysprocessen innefattar ett antal steg för att koka ner data till koder som 

sedan redogör för både det manifesta och latenta innehållet (Graneheim & Lundman (2004, s. 

106). Första steget i processen innebär att utgå ifrån en meningsuppbyggnad av 

transkriberingen och sedan kondensera ned detta och samtidigt bibehålla kontentan. 

Meningsuppbyggnaden är ett exempel på det manifesta innehållet och kategorierna som 

skapas utefter det manifesta är vad som tillskrivs det latenta innehållet (Graneheim & 

Lundman (2004, s. 106). Vidare steg i processen skedde genom att det kondenserade 

innehållet tillskrevs koder som sedan tillföll underkategorier där samtliga koder utgjorde en 

gemensam nämnare. Samtliga underkategorier tilldelades även en gemensam huvudkategori. 

Tillsammans utgör samtliga kategorier, med respektive underkategorier och koder, temat för 

analysen. Nedan redogörs för ett exempel på hur den kvalitativa innehållsanalysen genomförts 

(se tabell 2).  

5.3.5 Kondensering och kodning av intervjuer  
Nedan redovisas ett exempel på hur kodningen genomförts. Tabellen visar hur koder baserat 

på innehåll har genererat kategorier och underkategorier som tillsammans utgör temat för 

studien.  

 
Tabell 2. Visar ett exempel på hur den kvalitativa innehållsanalysen skapats. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori Kategori  

För min del så, ganska tidigt 
var jag väldigt intresserad 
av mat och smaker så här 
redan fem-sex år gammal. 
Och var alltid med i köket 
(skratt). Jag var alltid med i 
köket liksom och ville vara 
med. Och det var väl 
egentligen där allting 
började. 

[...] ganska tidigt var 
jag intresserad av mat 
och smaker och var 
alltid med i köket. Det 
var där allting 
började[...]  
 

Tidigt intresse  Intresseväckare Vägen till toppen 
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5.4 Forskningsetiska förhållningssätt 
Då målet med all forskning är att erhålla en högst trovärdig och väsentlig kunskap med en hög 

kvalitet finns krav på hur forskning bör genomföras (Patel & Davidson, 2011, s. 62). Tjora 

(2012, s. 123–124) menar att det etiska perspektivet grundar sig i respondenternas rätt till 

anonymitet och integritet. De skall på intet sätt utsättas för negativa konsekvenser. Patel & 

Davidson (2011, s. 63) menar att allt detta kan sammanfattas i fyra faktorer benämnt 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Respondenterna erhöll information kring studiens syfte följt av att de fick godkänna samtycke 

(Bryman, 2011, s. 137). I dokumentet redogjordes fullständigt för vad intervjun innebär, hur 

data redovisas och att anonymitet utlovas. Samtyckesdokument signerades av samtliga 

respondenter. I dokumentet informerades det om frivilligt deltagande, publicerande av uppsats 

samt möjligheten att när som helst avbryta. Anonymitet i studien försäkrades och metoden att 

koda innehållet förklarades för samtliga respondenter. Slutligen informerades samtliga 

respondenter om att innehållet endast skulle analyseras av oss författare. Vetenskapsrådet 

(2017, s. 40) menar att fyra begrepp ligger till grund för forskningsetik. Dessa består av 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Det finns tydliga likheter mellan 

Vetenskapsrådets (2017, s. 40) fyra begrepp och Patels & Davidsons (2011, s. 62) fyra etiska 

aspekter. Skillnad finns i att Vetenskapsrådet (2017, s. 40) inte anger informationskravet som 

en separat aspekt. Därför kombinerades dessa aspekter under studien för att säkerställa en hög 

etik.   

5.5 Tillförlitlighet och äkthet 
Under denna studie har det ansetts vara en resurs med inblick i branschen för att förstå den 

dagliga driften samt kunna relatera till den första delen i karriären. För att säkerställa 

tillförlitligheten och äktheten från respondenterna i de kvalitativa intervjuerna transkriberades 

samtliga intervjuer noggrant. Under intervjuerna användes en diktafon, vilket möjliggör en 

exakt transkribering som går att följas från direkta citat till kodning, och säkerställa att 

processen gått till korrekt. Användandet av diktafon har också gjort det möjligt att lägga in 

direkta citat från respondenterna, detta ska enligt Tjora (2012, s. 161) öka trovärdigheten.  

5.6 Förförståelse 
I slutet av en treårig kandidatutbildning inom Måltids- och restaurangvetenskap på Umeå 

Universitet har vi genomgått ett antal kurser som alla är relevanta för utbildningens syfte. I 

slutet av utbildningen genomfördes en verksamhetsförlagd utbildning där verkligheten för 

restaurangyrken upplevdes praktiskt. Under utbildningens gång har vi dels under praktik, 
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kurser men även arbete utanför universitetet upplevt en hel del ambivalens kring yrket. Då 

avsaknaden av kvinnliga kockar funnits på respektive verksamhetsförlagd utbildning väcks 

funderingar kring varför. Men även vad branschen innebär. Fördelen med att vara införstådd 

sedan innan är att forskaren redan har en större förståelse sedan innan om branschen (Tjora, 

2012, s. 159). Stora kunskaper inom ämnet som studeras kan göra det lättare att ställa exakta 

frågor, men kan även vara en nackdel om man bär med sig förhandsinställningar (Tjora, 2012, 

s. 160). Forskaren har ofta ett visst engagemang i forskningen vilket kan ses som en störning 

eller resurs (Tjora, 2012, s. 159). Samtliga erfarenheter och upplevelser resulterade i att vi 

ville se ett större samband mellan yrke, bransch, förutsättningar och utmaningar. Detta ledde 

till syftet med denna studie och har hjälpt oss att skapa en större förståelse för de 

yrkesverksamma inom restaurang specifikt kök.  

5.7 Källkritik 
För att kunna stärka forskarens trovärdighet inom det forskade området är det viktigt att ha en 

kritisk syn på tidigare forskning som redovisas i studien (Bryman, 2011, s. 97–98). I denna 

studie har två olika branscher analyserats, därför bygger den teoretiska bakgrunden på en stor 

bredd bland forskarnas forskningsområden. Den teoretiska bakgrunden är tidsaktuell, däremot 

finns det en referens som utgör en äldre studie, detta anser inte vi som ett problem då detta är 

en begreppsdefinition. Bryman (2011, s. 97) menar att det är viktigt att gå igenom existerande 

litteratur inom det aktuella områden men samtidigt göra ett urval och lyfta in de artiklar som 

är relevanta för ämnet. Därför utgörs det teoretiska ramverket av forskning som är tidsaktuell 

med vetenskapligt fackgranskade artiklar för att hålla en hög kvalité och även för att 

diskussionen ska upplevas nyanserad.  

 

Den statistik som redovisas i studien är den senaste från Statistiska Centralbyrån. Den statistik 

som lyfts i det teoretiska ramverket visar på en faktisk verkligheten och redogör för siffror 

och hårda värden. Detta skapar då en bestämd syn på verkligheten genom ett genusperspektiv. 

I relation till vår studie kan vi inte dra några generella slutsatser ur ett genusperspektiv då en 

stor del av resultatet baseras på våra informanters åsikter och upplevelser. Därför är det inte 

heller applicerbart på samma population som statistiken redogör för. I arbetet har begreppet 

homosocialitet kunnat förklara vilka teorier det kan finnas till varför det är finns en ojämn 

könsfördelning i restaurangbranschen. Då homosocialitet exciterar på båda sidor av könen så 

förekommer även homosocialitet bland de som identifierar sig som kvinnor. Det innebär att 

exempelvis rekrytering kan baseras på en samkönspreferens från kvinnor. Då studien inte 
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innefattas av genusforskning används endast begreppet som en möjlig förklaring till hur 

könsfördelning i positioner kan skilja sig åt. Att använda White Guide som en 

urvalsbegränsning innebär inte att objektiviteten inte ska övervägas. Då branschaktören 

konstant förändras finns en risk att innehållet, bedömningskriterier och motiv också förändras. 

Det innebär därför att de kriterier som är aktuella under studiens genomförande är det som är 

representativt för urvalet och resultatet. Dessutom finns det en svårighet i att veta vad White 

Guides bedömningskriterier egentligen baseras på. Personlighet är en av de kriterier de anser 

är av störst vikt. Personlighet är väldigt subjektivt och därför är det utan tillgång till det 

faktiska bedömningsformuläret omöjligt att veta vad detta faktiskt innebär. Vad gäller 

intervjuerna och i detta fall respondenterna så finns det en risk att vår förförståelse eventuellt 

skapar ett samband med respondenterna och därför ställer ett krav på en relation baserad på 

utbyte (Tjora, 2004, s. 30). Dessutom menar Tjora (2004, s. 30) att man kommer 

respondenten nära under intervjuerna. Detta är något som delvis upplevdes efter att 

intervjuerna avslutats. Ett längre samtal fortsatte med respondenterna även efteråt. Då data 

insamlad under det samtalet inte används som underlag för undersökningen anser vi inte att 

detta påverkade. Resultatet för studien hade eventuellt blivit mer reflekterat ifall kockar med 

olika ansvarsområden inom kök hade intervjuats. De respondenter vi intervjuade hade samma 

positioner inom sina verksamheter vilket kan ha bidragit till att åsikter som speglar andra 

delar av köksverksamheten exkluderades. Samtidigt har detta lett till ett spetsat material som 

redogör just för den arbetsroll vi intervjuat.  

6. Kockens roll i branschen och media 

I detta avsnitt redovisas resultaten från innehållsanalys av tidningsartiklar och från 

intervjuerna. Första delen redogör för den medieanalysen av tidningsartiklar och följs sedan 

av resultaten från de kvalitativa intervjuerna. Slutligen summeras detta genom en 

sammanfattning av resultatet.  
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6.1 Resultat medieanalys av artiklar 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Redogör för rubrikernas innehåll på artiklar för kvinnliga och manliga kockar.  

 
Resultatet ovan visar att det var vanligare att artiklarna om de manliga kockarna angavs med 

deras för- och efternamn än artiklarna om de kvinnliga kockarna. För de kvinnliga kockarna 

angavs hälften så många gånger för- och efternamn. Lika vanligt var de att de kvinnliga 

kockarna inte angavs alls med för- och efternamn (se figur 1).  

 

 
Figur 2. Visar artiklarnas innehåll för kvinnliga och manliga kockar. 

Det visade sig att kvinnliga kockar oftast förekom i artiklar som rör intervjuer med fokus på 

tävlingar eller prismottagning. Samtidigt var artiklarna om manliga kockar oftast restaurang-

relaterade, endast en av artiklarna om männen handlade om en tävling eller prismottagning (se 

figur 2).  
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Figur 3. Visar hur kvinnor respektive män beskrivs i artiklarna  

Här redogörs för skillnader i beskrivning av kockar i media och skillnader mellan könen. 

Kvinnor beskrivs oftare som generell kock samt ”stjärnkock” medan männen beskrivs i 

uttryck som “stjärnkrögare”, “kändiskrögare” och “framgångsrike kocken” (se figur 3). En 

större spridning i beskrivning av de manliga kockarna redogörs alltså.    

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Storlek på artiklar redovisad för manliga och kvinnliga kockar.  

Ovan redogörs för hur stor plats artikeln tar i den tryckta tidningen. Skillnader i kön 

redovisas. Kvinnliga kockar är oftast representerade i mindre än en halv sida. Manliga kockar 

förekommer oftast antingen på en halv sida eller mer än en sida (se figur 4).  
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Figur 5. Kläsel på bild av manliga och kvinnliga kockar. 

På fotografierna som publicerades i samband med artiklarna hade de kvinnliga kockarna 

oftare yrkeskläder. De manliga kockarna förekom oftare med civilklädsel på fotografierna (se 

figur 5).  

 

 
Figur 6. Visar aniktsuttryck hos manliga och kvinnliga kockar på fotografier i artiklar. .  

På fotografierna visade det sig även att det var vanligast att kvinnliga kockarna log, näst 

vanligast var att de hade ett neutralt ansiktsuttryck på bilderna publicerade i artiklarna. De 

manliga kockarna förekom oftast på fotografierna med neutralt ansiktsuttryck. Skrattandes 

och leende var näst vanligast (se figur 6).  

6.2 Resultat intervjuanalys  
Analysen av intervjumaterialet ledde till totalt fem kategorier. Dessa blev Vägen till toppen, 

Medias fyra läger, Kockarnas filosofi, Framtiden stormkokar och Branschen måste vässa till 

sig (se tabell 3). Samtliga koder, underkategorier och kategorier framgår i bilaga (se bilaga 2).  
 

Tabell 3. Visar kategorier med respektive underkategorier framtagna ur gemensamma koder.  
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Alla fem kategorier redogör för varsin aspekt i det som påverkar framgången för kockar och 

utgör tillsammans temat för studien. Kategorierna skapades genom en gemensamhet i koderna 

för den kondenserade meningsuppbyggnaden (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). Nedan 

presenteras resultat för respektive kategori.  

6.2.1 Vägen till toppen 
Tabell 4. Redogör för de underkategorier som ligger till grund för kategorin Vägen till toppen.  

 
Vägen till toppen 

Intresseväckaren 
Karriärstegen 
Förebilder 
Utmaningar 

 
 
I kategori Vägen till toppen redogörs för fyra underkategorier som utgörs av intresseväckaren, 

karriärstegen, förebilder och utmaningar. Samtliga av dessa underkategorier utgör de 

aspekter som påverkat den tidiga delen av framgången.  

 

I den första underkategorin Intresseväckaren, sammanfattas hur respondenternas intresse för 

matlagning har uppkommit. Ursprung till intresset för matlagning finns hos de flesta 

respondenter i uppväxten. Konsumtion av mat hemma och matlagning i familjen utgör en stor 

del av intresset. Även tidig erfarenhet i form av praktik samt arbete har fundamentalt påverkat 

kockarnas intresse och växt i relation till ökad kunskap.  

 
Utdrag från intervju 1 (kvinna): 

“[...] jag tror att jag var intresserad av mat framför allt då, alltså umgås kring mat och äta mat hela livet. Sen 
så hade jag praktik när jag var typ 11 på lunchrestaurang där jag är uppväxt och då tyckte jag att det var så 

himla kul att jobba i kök [...]”. 
 

Karriärstegen utgör den andra underkategorin och redogör för hur respondenterna beskriver 

sin karriär och vad som varit av vikt för framgången. Att arbeta mycket beskrivs som en 

fundamental aspekt för att bli framgångsrik. Att lära sig allt och arbeta på många olika ställen 

med olika kök beskrivs också som viktigt. En egen drivkraft upplevs som viktigt av 

respondenterna för att erhålla mycket kunskap. En stor likhet mellan respondenter är att de 

samtliga belyser arbetserfarenhet som en viktig grund i sin utveckling och karriär. Att arbeta 

på många ställen, med olika ledare och många olika filosofier anses vara viktigt. Det yttras 

även olika uttryck kring vad “den klassiska vägen” är. Respondent 1 redogör för vad hon 

anser är den klassiska vägen. Hon beskriver detta genom att vissa steg måste tas för att bli en 
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riktig kock. Ett av dessa steg tar uttryck i att tävla i lag. Samtidigt beskrevs tävlingen som 

något som inte passade henne.   
Utdrag från intervju 1 (kvinna): 

“[...] när jag var yngre hade jag en ganska tydlig bild av att om man jobbar som kock så är det dom här stegen 
man måste ta. Annars är man inte en “riktig kock” eller så. Men det kanske gjorde att jag tävlade lite grann i 

lag och så där, vilket kanske inte var min grej “[...]. 
 

Vidare redogör respondent 3 sin uppfattning om den klassiska vägen. Här framkommer att 

erkända stjärnkrogar är en del av att gå den klassiska vägen och att han inte har gjort detta. 

Därav menar respondenten att han inte gått den klassiska vägen.  

 
Utdrag från citat intervju 3 (man): 

“[...] kört på och haft min egna lilla envishet och sådär..  Alltså jag har nog inte gått den klassiska vägen till att 
komma dit jag är idag [...] alltså jag har liksom aldrig jobbat på några erkända jätte stjärnkrogar [...]” 

 

Förebilder redovisar vilka förebilder respondenterna ansett varit betydande under sin karriär. 

Där framgår att det i tre fall varit en kvinna som varit en inspiration eller mentor men denna 

omnämns inte av respondenterna som förebild. Årets kock har också funnits som en 

inspiration samt en manlig kock med tveksamma värderingar. Samtidigt menar många att det 

är viktigt att hitta sin egen stil och sin egna matlagning. I två av intervjuerna säger 

respondenterna att de inte arbetat för några erkända kockar eller restauranger. Samtidigt 

menade Respondent 2 i sitt citat att även om hans förebild (manlig kock) har drivit sig fram 

på ett tveksamt sätt så har (manlig kock) samtidigt lyckats med mycket. Respondent 2 menade 

också att ibland behöver man gå över lik för att få sin vilja fram och att det inte alltid är 

positivt.  
Utdrag från citat intervju 2 (man): 

“(Manlig kock) är väl en före (bild)... jag gillar ju hans sätt att driva sig själv liksom, sen kanske inte någon 
förebild om hur man driver, jobbar med personal och hela den biten liksom, eller hur man betalar ut löner, driv-
person kan jag tycka liksom att (manlig kock) det han har gjort för svensk gastronomi är hur stort som helst sen 
är det inte att det kostat mycket och, jag vet inte kanske på fel sätt han har gjort det. Men samtidigt ska ju ingen 
ta ifrån honom det att han har gjort det. Det är väl lite så att som restauratör, som krögare liksom, sjukt driven 

alltså, går över lik för att få sin vilja fram. Det är egentligen inte positivt men ibland behövs det för att få sin 
vilja fram, tyvärr [...]”. 

 

Respondent 3 redogör nedan att han arbetat för en erkänd kvinnlig kock men omnämner inte 

henne som en förebild. Även om inte denna kvinnliga kock framställs som en förebild menar 

samtidigt respondenten att hon lärt honom mycket om smak och tillagning.  
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Utdrag från intervju 3 (man): 
”När jag jobbat tolv år ja då jobbade jag med (censur kvinnlig kock) som är, om du vet vem det är. Då jobbade 

jag med henne, och det var väl första gången som jag jobbade för nån som var lite liksom, mer så erkänd.” 
 

I kategori Utmaningar redovisas utmaningarna ta olika uttryck beroende på om respondenten 

var kvinna eller man. De manliga kockarna upplevde inte någon yttre utmaning förutom sig 

själv och sin egna begränsning. De kvinnliga kockarna ansåg däremot att branschen i sig är 

utmaningen med långa dagar och svårighet för avancemang. Motivationsbrist ansågs som en 

stor utmaning för respondenterna. Prestations press låg också som en aspekt som påverkar. 

Nedan redovisas ett citat från respondent 1 som beskriver hur svårigheter till avancemang kan 

se ut. Hon menar här att en motivationsbrist låg till grund för den initiala utmaningen men att 

en befordran hade behövts för att öka motivationen. Samtidigt beskrev respondenten att ingen 

(inklusive henne själv) ansåg hennes egenskaper vara chefsmaterial och därför uteblev 

befordran. Med åren insåg hon att det förmodligen var chefsegenskaper hon hade trots allt.  

 
Utdrag från citat intervju 1 (kvinna). 

“[...] egentligen hade jag kanske behövt kliva upp på någon typ av chefsposition men det hände liksom inte.” 
“[...] jag fick aldrig frågan heller.” “[...] det var ingen som tänkte på mig på det sättet. Varken jag eller dom 

runt omkring mig (skratt). Utan det var mer att man såg att det här är en driven bra person men inte, inte så här 
wow…. dom här egenskaperna är så tydliga chefsegenskaper. Vilket jag kanske har förstått idag att det troligtvis 

var “. 

6.2.2 Media  
Tabell 5. Redogör för de fyra underkategorier som innefattar kategorin Medias fyra läger. 

 
Media 

Medias nackdelar 
Medias fördelar 
Självupplevd medial bild 
Kockarnas syn på medias influens  

 

Även Media innefattas av fyra underkategorier. Här redogörs för bilden av media idag, 

skillnader mellan könens uppfattning och mediala uppmärksamhet. Här lyfts 

underkategorierna medias nackdelar, medias fördelar, självupplevd medial bild och 

kockarnas syn på medias influens.  

 

I underkategorin medias nackdelar lyfte respondenterna en dissonans för att medverka i 

media. Detta underbyggs av att man måste ställa krav för att framställas rättvist och korrekt.  

Dessutom lyftes åsikter kring att kvinnliga kockar inte får samma frågor och utrymme som 

manliga kockar i media.  
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Utdrag från intervju 1 (kvinna): 

“[...] jag fick liksom så himla konstiga frågor jämfört med andra. Liksom med vad en kille i min egen ålder 
skulle ha fått och det var ofta så här, men kan du liksom... amen kan du le lite på bilden eller skulle du kunna 

tänka dig att slicka på fingret. Bara.. nej det skulle jag verkligen inte kunna tänka mig att göra! (skratt) Eh... nej 
tack! (skratt) Liksom idag så, när jag tänker på det så tycker jag att det är helt sjukt“. 

 

Media beskrevs av respondenterna ha en brist i insyn av restaurangdriften och ansågs därför 

inte spegla verkligheten av branschen. Denna del av studien redogör för en skillnad i medias 

nackdelar beroende på kön. Respondent 3 uttryckte att media gör skillnad på hur kvinnliga 

och manliga kockar framställs. Detta menar respondenten styrs genom stereotypiska 

representationer av kockar. Han redogjorde för stereotyper för könen och svårigheter för 

kvinnor att få medial uppmärksamhet ifall de inte faller inom ramarna för en normativ kvinna.  

   
Utdrag från citat intervju 3 (man): 

“[...] bland killar ska man gärna va liksom, lite hård. Eller hård alltså lite bestämd. Eller så kan man ju va lite 
såhär söt och gullig också, liksom lite rolig sådär. Eh... men gärna eh... det går i vågor där men gärna att man 

liksom, har lite såhär... man ska vara såhär stora tänkaren och ha idéer och va lite flummig [...] och sen så 
bland tjejer så är det ju så, där ska du ju va gullig och sådär och inte säga nåt som är... som kan vara 

provokativt. Det får du ju absolut inte va som tjej liksom om du ska va kock. Du måste va snäll, du får inte säga 
nåt som är uppseendeväckande. Du får inte vara kontroversiell [...] du måste bara vara liksom schysst, snäll, 

eh.. le på bild, aldrig finnas någon form av allvar. Är du en tjej som har lite, är lite kontroversiellt lagd och har 
lite mera liksom… då kommer du inte fram som kock då, det finns inte en jävla chans alltså. Du måste vara snäll 

och gullig och glad, och alltid glad och okomplicerad”. 
 

Underkategorin Medias fördelar lyfter åsikterna respondenterna hade kring medias fördelar. 

Samtliga respondenter anser att media är en fördel för karriärsutvecklingen. Det framkom att 

media även har påverkat en del av respondenterna positivt när de speglat verksamhetens 

filosofi där kockarna arbetat på rätt sätt. Citatet nedan utgör redovisning av medias samband 

med karriärmöjligheterna för kockarna. Respondent 1 menade att det krävs ett kändisskap för 

att vara kock. Samtidigt belyste respondenten att det är på gott och ont och refererar till att det 

kan vara svårt att framställas rättvist.   
Utdrag från intervju 1 (kvinna). 

“[...] ska du vara kock idag så behöver du ju i princip vara lite känd. Och det är ju på gott och ont men jag tror 
att, ja jag tror att man måste göra det helt enkelt [...]”. 

 

Självupplevd medial bild utgör den tredje underkategorin inom medias fyra läger. Här 

redovisas att bilden som media speglar inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det 

framkom dock en skillnad i hur TV produktion och medial press visar uttryck för de olika 

kockarna. En av respondenterna uttryckte att tv-media framställde henne genom en rättvis 

bild, men att hon kunde utnyttjat det mer för att öka den mediala uppmärksamheten. 
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Respondent 3 menade att sociala medier ger en större frihet då han får möjlighet att utforma 

bilden av sig själv. I kontrast till detta menar respondent 3 att media inte ger samma frihet och 

därav ibland ger en missvisande bild.  

 
Utdrag från intervju 3 (man): 

“[...] Jag tycker att, ibland kanske jag låter lite polerad, mer polerad än vad jag är kanske. Jag är nog mera, 
ruffig liksom och mera icke korrekt än vad jag kanske uppfattas ibland. [...]” 

 

Sista underkategorin fokuserar på Kockars syn på medias influens. Här framkom att media för 

samtliga respondenter ansågs som en viktig aspekt i sin framgång. Däremot redogörs också 

för att det finns en viss dissonans mot att medverka inom media ifall det påverkar sättet de 

framstår. Det finns en avvägning för i vilka sammanhang de vill synas då det finns en risk att 

de anses negativt av andra branschmänniskor. Uttrycket i nedanstående citat beskriver hur 

detta kan påverka valet att medverka i media enligt respondent 1.   

 
Utdrag från intervju 1 (kvinna): 

“[...] inom branschen finns det också en liten... man får liksom inte vara för mycket. Det finns en syn bland 
kockar och restaurang-människor att man inte ska sälja ut sig själv för mycket.” 

 

Media ansågs vara viktigare i början av karriären. Detta begrundas i respondenternas åsikter 

att media i tidigt sammanhang kan öka chanserna i tävlingssammanhang. Även här 

framkommer att Tv-produktion kan vara en fördel framför annan media. Respondent 3 

menade att guiderna styr branschen, här syftar han på White guide, Michelinguiden och DNs 

Gulddrake. Matmedia framställs dessutom, enligt Respondent 3, bestå av många kvinnor med 

hög grad av dryckesbakgrund. Här menar respondenten att skribenter för matmedia sällan har 

någon bakgrund inom kök och mestadels bestå av kvinnor.   
 

Utdrag från intervju 3 (man): 
“[...] media med alla dom här guiderna, det som styr den här branschen. Och det är media som styr branschen 

likadant som att det kanske styr andra branscher också men, det här är en väldigt liten bransch. Just medialt, det 
är väldigt få som jobbar med matjournalistik”. 

6.2.3 Kockarnas filosofi 
Kockarnas filosofi berör den aktuella rollen respondenterna befinner sig i. Hur de beskriver 

sin roll och deras stil. Koderna delas in i två underkategorier som består av matfilosofi och 

synen på ledarskap, dessa presenteras separat (se tabell 6).  
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Tabell 6. Redogör för kategorin kockarnas filosofi med dess underkategorier, matfilosofi och synen på ledarskap.  

Kockarnas filosofi Matfilosofi  
Synen på ledarskap  

 

Matfilosofi utgör den första underkategorin och redogör för kockarnas olika värderingar kring 

matlagning. Här framkommer att yrkeskompetens anses vara av högt vikt, där lägger 

respondenterna fokus på praktisk kunskap. Samtliga respondenter belyste vikten av att ha sin 

egen matlagning. Detta innebär enligt respondenterna att ha en egen matlagningsfilosofi. 

Utöver detta framkom också en vilja att utveckla branschen genom att vara en bra ledare. Här 

värderas även den sociala hållbarheten. Matfilosofi innefattar även en syn på att unga har för 

bråttom idag att erhålla högre positioner inom kök men även respondentens definition av vad 

det innebär att driva ett kök idag. Respondent 3 redogör för detta i nedanstående citat.   

 
Utdrag från intervju 3 (man): 

“Alltså jag tror att det är så att många har jävligt bråttom och det är många delar att driva ett kök så här. Det 
är så OTROLIGT många delar. Du ska va bra ledare, du ska va, ha din egen matlagning, din egna filosofi. Du 

ska kunna jävligt mycket om matlagning det är jättemånga delar liksom”. 
 

Synen på ledarskap utgör den sista underkategorin och går djupare in på vad respondenterna 

ansåg var karaktäristiskt för branschens ledarskap idag. Här framkom att samtliga 

respondenter upplever en avsaknad av ledarskap inom branschen. Detta förklarar respondent 1 

nedan och kopplar detta till en kunskap som inte i dagsläget erbjuds via en gymnasial 

utbildning.  

 
Utdrag från intervju 1 (kvinna): 

“Ledarskapet och det administrativa är det som vi inte har med oss om vi har gått hotell och restaurang så har 
vi inte lärt oss det tillräckligt. “ 

 

Därefter framkommer även att teamet är det viktiga och att ledarskap krävs för att skapa ett 

bra arbetslag. Respondent 4 berör vikten av ledarskap och hur hon ansåg att det bäst utövas 

för att få en bra arbetsgrupp. Här ges exempel från hennes egen filosofi som förklarar hur hon 

tror att ledarskap bäst inkorporeras. Respondenten menar också på hur viktigt teamet är för 

arbetsgruppen och att samarbetet fungerar bra.  
 

Utdrag från intervju 4 (kvinna): 
“Men alltså jag tror ju på att vara… alltså motivera och coacha och att inkludera. Att man får vara med och ta 
beslut och vara med och utveckla matlagningen och tillsammans… eh… jag tycker det är ganska ointressant att 
jag ska vara den som sitter och skriver menyer. För att det har jag ju gjort i tio år liksom. Jag ser hellre att vi 

provlagar och gör det som ett team och det tror jag är styrkan i där jag är nu.” 
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6.2.4 Framtiden; vägen mot drömmarna  
I denna kategori redovisas två underkategorier bestående av drömmar och vägen dit. Dessa 

redogör för vilka drömmar kockarna hade och vad de trodde att de behövde göra för att 

uppfylla dessa.   

 
Tabell 7. Redogör för vad kockarna drömmer om. framtiden och hur de ska ta sig dit. 

Framtiden; vägen mot drömmarna Drömmar  
Vägen dit 

 

I underkategorin Drömmar framkom en vilja hos samtliga respondenter att starta en ny krog 

och/eller restaurang. Att öka kraven på sig själva, att fortsätta utvecklas och att fortsätta ha 

drivet förekom också som visioner för framtiden.  
 

Utdrag från intervju 4 (kvinna): 
“Det har alltid funnits en dröm att starta något eget och den finns fortfarande kvar.” 

 

Även om kraven på sig själv att bli bättre och att fortsätta ha drivet beskrivs också en önskan 

om mer ledighet. Respondent 2 uttryckte en vilja om mer ledighet samtidigt som han 

drömmer om att i framtiden kunna öppna en till krog.  

 
Utdrag från intervju 2 (man): 

“Vara lite ledig lite mer, ja.. men liksom känna att restaurangen funkar och rullar på ändå och göra lite andra 
saker runt omkring restaurangen [...] men sen, jag skulle inte säga att det blir en till krog i framtiden det kan jag 

ju inte sitta och säga.. men det är klart om man skulle drömma skulle man ju vilja öppna en krog”. 
 

Vägen dit beskrivs av kockarna som olika vägar. Att gå in helhjärtat för det kockarna vill och 

tror på framstår som en viktig del i vägen dit. En stor del av vägen dit beskrivs genom att 

synas och höras mycket. Respondent 1 menar att media återigen kommer att spegla 

framgångarna. Genom att synas och höras kommer det underlätta genom antingen medial 

uppmärksamhet och/eller att hitta en kollega som har liknande dröm eller en sponsor.  

 
Utdrag från intervju 1 (kvinna): 

“Jag jobbar ju på med mitt, ja men jag jobbar ju på med mina olika projekt både för att både synas och höras så 
mycket som möjligt.” 
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6.2.5 Branschen måste vässa till sig   
I sista kategorin Branschen måste vässa till dig för studiens analys av intervjuer redogörs för 

två underkategorier. Dessa består av Råd till framtidens kockar och branschens brister och 

utvecklingspotential.   
 

Tabell 8. Denna tabell redogör för kockarnas åsikter kring branschens brister och utvecklingspotential. Den delas in i två 
underkategorier. 

Branschen måste vässa till sig Råd till framtidens kockar 
Branschens brister och utvecklingspotential  

 
I sista delen av intervjuernas resultat redovisas vilka råd respondenterna har till unga kockar 

som ska in i branschen och hur de ansåg att branschen måste utvecklas. Här framgår att det 

viktigaste råden är att unga kockar ska förbereda sig på att jobba hårt. Detta innefattar även att 

de behöver göra personliga uppoffringar då yrket är tidskrävande. Både respondent 1 och 

respondent 4 resonerar nedan kring att skapa en medvetenhet kring hur tidskrävande yrket är. 

Media framkommer även som en aktör som speglat yrket bättre än vad det är i verkligheten 

enligt respondent 4.  

 
Utdrag från intervju 1 (kvinna): 

“Ja mitt tips är att, alltså du kommer behöva jobba jättemycket och du kommer att behöva lägga mycket tid på 
att bli duktig, och det är liksom inte alltid så lätt.” 

 
Utdrag från intervju 4 (kvinna): 

“Jag tror att hemligheten är att man måste vara medveten om att det kommer krävas mycket rent så här… Även 
om kockyrket har fått en liten glorifierad roll liksom rent medialt, liksom att det är ett ganska fancy yrke, vilket 

det verkligen inte är alls så.” 
 

Media belyses även in som en aspekt som Respondent 2 redogör nedan att man inte ska 

fokusera så mycket i början av karriären på media. Utan istället investera tid i att lära sig leva 

med yrket, vara engagerad och jobba på flera olika ställen. Att leva yrket menar respondenten 

innebär att resa och äta olika typer av mat.  

 
Utdrag från intervju 2 (man): 

“[...] det viktigaste är väl att först och främst skippa det här, att inte tänka på det här media, tv på det här sättet 
[...] sen handlar det om att vara engagerad i yrket... jag menar, sen spelar det egentligen ingen roll vilken krog 
du jobbar på, inte i början, utan vara väldigt engagerad och...  ja men man måste ha ett jävla intresse tror jag 
liksom sen såklart behöver man ha lite talang, självklart men... ja men liksom att jobba 1–2 år kanske på ett 
ställe och sen byta lite grann och hitta liksom och... ut och äta mycket och försök att resa lite, ja men man 

verkligen lever med yrket [...] sen är det ju alltid en genväg om man vill tävla i matlagning”. 
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Branschens brister och utvecklingspotential var en den av resultatet där respondenterna 

uttryckte mycket åsikter. Ledarskap, arbetsmiljö och villkor, utbetalning av löner, kunskap 

kring ekonomi och personal var aspekter respondenterna uttryckte kräver förändring. 

Respondent 1 uttrycker att kunskap kring just ekonomi och ledarskap krävs. Dessutom att den 

yngre generationen har ett annat synsätt och mer kunskap kring sina rättigheter vilket kommer 

forcera fram en förändring.  

 
Utdrag från intervju 1 (kvinna): 

“Ja jag tror att branschen kommer bli tvingad till att tänka lite annorlunda i framtiden kring de mesta, unga 
idag har en annan syn. Dom är mer insatta i sina rättigheter och många kanske tycker så här att dom pallar 
ingenting, dom vill inte göra någonting, dom vill bara ha det nice. [...] oavsett vad alla gamla rävar säger så 

tror jag att hela branschen kommer behöva tänka lite annorlunda kring en massa olika saker och jag tror att det 
bara kommer hända. [...] En sak som jag själv känner som jag skulle vilja ha är mer kunskap inom ledarskap 
och kanske ekonomi och sådana grejer. [...] som chef eller som krögare tror jag att jag och många med mig 

skulle behöva... men ha bättre koll på det.“ 
 

Resultatet visade också att bristen i ledarskap delvis beror på att rekrytering till 

chefspositioner sker utan dialog kring arbetsrollen med den anställda. Detta menar respondent 

4 innebär att arbetsfördelningen inte blir optimal varken för anställd eller arbetsgivare.  
Utdrag från intervju 4 (kvinna): 

“Men jag tror ibland gör, och det tror jag också ligger kvar sedan gammalt, att det är lätt man premierar folk 
liksom till olika positioner som de kanske egentligen inte är intresserade av det rent när det kommer till 

kritan.”[...] Och så tar du bort liksom den duktigaste spelaren i köket. Det är som att sätta Zlatan i mål.[...] 
 

Arbetsvillkor och miljö förklarades innebära brister genom långa arbetsdagar och svårigheter 

att sjukskriva sig. Detta anses som ett befintligt problem på grund av att det inte lyfts i ett 

offentligt rum i större uträckning. Resultatet redogör även för att bättre krogar genererar 

sämre villkor för de anställda. Respondent 4 förklarade att det är ett branschspecifikt problem.  

 
Utdrag från intervju 4: 

“Ju bättre krog du jobbar på desto sämre betalt har du ju nästan och desto sämre villkor. Och det är inte många 
andra branscher det är så.” 

 

6.3 Sammanfattning resultatet av medieanalys och intervjuer  
Medieanalysen redogör för en uppdelning i hur kockar framställs beroende på kön. Det finns 

en aspekt som visar att kvinnor inte förekommer i större uppslag, inte beskrivs i rubrikerna 

med sitt för- och efternamn och beskrivs nästan endast med uttrycket kock. Männen 

presenteras i en avslappnad miljö, ges stort utrymme i uppslaget och har civil klädsel. De 

beskrivs ofta som stjärnkrögare och kock i samband med öppning av restaurang. Intervjuerna 
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ger indikationer på att yrket är tidskrävande och utmanande. Att branschen i sig är en tuff 

arbetsmiljö med relativt krävande arbetsvillkor. Media anses vara en viktig del i utvecklingen 

av karriären samtidigt som den anses svåråtkomlig, normativ och svår att styra. Data från 

intervjuerna redogör också för att det finns en tydlig manlig och kvinnlig stereotyp i 

matmedia. De har själva upplevt att kvinnliga kockar får andra typer av frågor, och att de i sin 

tur måste vara hårda mot media och ställa krav för att representeras rättvist. De respondenter 

som är män anser inte att unga kockar ska tänka så mycket på media under sin karriär utan 

istället fokusera på att hämta så mycket kunskap som möjligt medan kvinnliga respondenterna 

lyfter att det är viktigt att ha en bra relation med media tidigt i karriären. Resultatet visar att i 

framtiden kräver branschen en uppgradering av utövat ledarskap, en seriösare inställning till 

sina anställdas rättigheter och en större mottaglighet mot nya anställda. Det finns en stor vikt i 

att samla på sig lång erfarenhet och inte stressa sig fram till högre positioner inom branschen.  

7. Diskussion  

Studiens resultat diskuteras i relation till det teoretiska ramverket. Dessa presenteras separat 

och inleds med medieanalysen följt av den kvalitativa innehållsanalysen. Avslutningsvis 

ligger en metoddiskussion till grund för vald forskningsmetodik.  

7.1 Medieanalysen 
I medieanalysen är kvinnliga kockar sakligt klädd i arbetskläder, med ett leende på läpparna. 

Respondenter i intervjuer beskriver att kvinnliga kockar ska le på bild, vara snälla glada och 

inte upplevas som radikala. Bilder i de tryckta artiklarna redogör således för en koppling 

mellan hur kvinnliga och manliga kockar framställs på bild i artiklarna i relation till vad 

respondenterna upplever. De manliga kockarna har en större frihet i klädsel och förekommer 

oftast i civil klädsel, antingen skrattandes eller med ett neutralt ansiktsuttryck. Storleken på 

artikeln visar också en tydlig skillnad där männen oftast förekommer i större omfattning. Att 

kvinnliga kockar trots tävlingssammanhang har svårt att få medial uppmärksamhet utan att 

representera den normativa bilden av kvinnlig kock blir tydlig då de artiklarna endast utgör 

knappt en halv artikelsida (se figur 4, s. 16). Det är en spännande koppling att manliga kockar 

i privat klädsel, neutralt eller skrattande ansiktsuttryck ändå beskrivs som stjärnkrögare och 

kock när bilderna inte direkt indikerar att de är verksamma. Kvinnliga kockar som tydligt 

uppvisar sina arbetskläder och förekommer i tävlingssammanhang beskrivs däremot inte som 

något mer än kock. Tidningsartiklarna pekar mot samma resultat som Neuman (2018) fann i 
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sin avhandling där svensk gastronomisk matkultur representeras av män. Neuman menar 

också att det som trycks i branschmedia påverkar vad som anses inne, nytt och av hög kvalitet 

inom industrin. Precis som Niall Richardsson (2014, s. 5) menar han att media har ett stort 

inflytande på kockars karriär och möjlighet till avancemang. 

7.2 Innehållsanalys av intervjuer  

7.2.1 Vägen till toppen  
Första steget för respondenternas val av karriär bottnar i ett intresse som väcktes av erfarenhet 

i att laga och äta mat. Antingen i arbetssammahang och/eller i samband med familj och släkt. 

Det finns en tydlig indikation på att karriären bygger på ett gediget engagemang att jobba 

hårt, göra personliga uppoffringar och att lära sig så mycket som möjligt. Detta resonemang 

följer i samma linje som Prattens (2003, s. 455) och Fines (1996, s. 90) beskrivning av yrket. 

De är överens om att det finns en tydlig väg att gå för att bli kock. Däremot menar Fine (1996, 

s. 90) att en yrkesidentitet som kock kan innebära olika identiteter såsom konstnär och/eller 

affärskvinna. Johnston et. Al (2014, s. 20) menar precis som Fine (1996, s. 90) att det finns 

tydliga identiteter för olika definitioner av kockar och att ligga utanför dessa stereotyper utgör 

en svårighet för karriären. Vad gäller förebilder namnger respondenter manliga kända kockar 

samt White guide som den mest inflytelserika förebilden. Här omnämns inga kockar som de 

aktivt arbetat tillsammans med som just förebild. En av koderna under förebilder redogör för 

att många har arbetat med en kvinnlig kock men omnämner inte henne som en förebild. Det 

förekommer även en dissonans i vad de anser som förebilder. De som omnämns som 

förebilder kan ha visat tveksamt beteende för att ta sig fram, vilket uttrycktes så här: ”går 

över lik för att få sin vilja fram” (utdrag från citat intervju 2, s. 20. Utmaningar för de olika 

respondenterna visar en tydlig skillnad mellan könen. De manliga respondenterna anser 

endast att utmaningarna är självförvållade, till exempel sin egen motivation och/eller tidsbrist. 

De kvinnliga respondenterna menar å andra sidan att branschen är tuff, att det varit svårt att 

erhålla en befordran och/eller utveckling. Även om respondenten som hade svårighet att 

erhålla befordran inte i då läget ansåg detta vara obefogat så kan det indikera på en skillnad i 

hur manliga och kvinnliga kockars utvecklingspotential möjliggörs i branschen. Precis som 

Haddaji & Garcia (2017, s. 54) beskriver är underskattning av kvinnliga kockars förmåga och 

mindre möjligheter till beslutsfattande en stor begränsning för deras framfart. Maskulinitet 

anses även tillhöra en av svårigheter som påverkar (Haddaji & Garcia, 2017, s. 54). Att 

maskulinitet kan påverka menar Birds (1996) kan bero på en fortsatt accepterad ledande 

maskulinitet på arbetsplatsen. Det skulle då innebära att homosocialitet (samkönspreferens för 
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sitt egna kön) bidrar till en fortsatt växande maskulinitet och således försvårar kvinnans 

möjligheter. Det faktum att de manliga respondenterna inte upplever yttre faktorer som 

utmaningar utan tidsbristen och sig själv pekar åtminstone på att Birds (1996, s.) resonemang 

kan stämma till en viss grad.  

7.2.2 Media  
Resultat från studien uppvisar en tydlig åsikt kring hur media speglar de kvinnliga och 

manliga kockarna enligt respondenterna. Medias största nackdelar beskrivs som okunnighet 

och brist på insikt i branschen, en ambivalens för att medverka på grund av representationen 

av respondenterna samt hur media endast inriktar sig på en viss typ av kockar. Exempel ges 

under intervjuerna som pekar på att kvinnor och män ska passa i ett visst förhållningssätt och i 

annat fall ges de inte samma mediala uppmärksamhet (se citat intervju 1 & 3, s. 22). 

Resultatet av intervjuerna redogör också för att det finns en upplevd skillnad i hur media 

förhåller sig till kockar beroende på kön. Det visar alltså på att media sätter ramarna för hur 

representationen av kocken skall ske, som Richardson & Wearing (2014) Harris & Guiffre 

(2015), Haddajji & Garcia (2017) och Johnston et. al, (2014) visat i sin tidigare forskning. 

Harris & Guiffre (2015) lyfter forskning kring vart de kvinnliga kockarna finns och resonerar 

kring aspekter som skapar denna könssegregering. Haddajjji & Garcia (2017, s. 54) lyckas i 

sin studie kartlägga de faktiska anledningarna och resonerar precis som Harris & Guiffre 

(2015) om att media har en stor påverkan för avancemang. Den stora ambivalensen ligger för 

respondenterna i denna studie i att media har en stor påverkan på karriären och ”för att bli 

kock idag behöver du i princip vara känd” (se citat intervju 1, s. 24). Det gör att både manliga 

och kvinnliga kockar behöver kliva in och agera utefter de normer som media sätter även om 

de inte är representativa för vilka de är och vill vara. Respondenterna menar att det är ett val 

alla får göra. Det finns också en problematik för kockar att kliva in i de normativa mediala 

formarna då respondenterna anser detta som att ”sälja ut sig” (se citat intervju 1, s. 22).   

7.2.3 Kockarnas filosofi 
Nutidens filosofi behandlar en hel del kring den nya generationen kockars syn på karriär, men 

genomsyras även av en vilja att utveckla branschen. Det finns en korrelation i detta genom att 

individerna vill påverka ledarskapet i sin egen filosofi och på så sätt påverka nyanställda att 

inte stressa. Resultat av intervjuer pekar precis som Welltons et. al (2017, s. 13), Fines 1996, 

s. 90) och Johnstons et. al (2014, s. 20) resonemang att en ökad position kommer innebära ett 

ökat ansvar. Även här finns en koppling till de resultat som visar att ledarskap inkorporeras i 
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rollen när en kock blir befordrad till kökschef. Duktiga kockar blir ofta befordrade till en 

position som innefattar krav på ledarskap istället för teknisk kunskap. Detta tror de påverkar 

bristen i ledarskap i branschen idag. ”Det är som att sätta Zlatan i mål” (se citat intervju 4 s. 

29). Att vara kock och ledare kan kanske ses som ett resultat av den stress respondenter anser 

att den nya generationen kockar har. Welltons et, al. (2017, s. 13) forskning redogör för de 

diskreta handlingar som gör att en kock övergår från att vara en duktig kreativ kock till en 

kökschef där ansvar och ledarskap plötsligt utgör arbetsrollen. Där menar Wellton et al. 

(2017, s. 13) att lång erfarenhet och kunskap ligger till grund för en befordran. Om lång 

erfarenhet och kunskap ligger till grund för en befordran och den nya generationen kockar har 

för bråttom i sin karriärstege kan det kanske ses som en anledning till att ledarskapet brister 

idag. Detta kan också ses som en anledning till varför intresset för yrket minskar, om kockar 

gärna vill avancera i tidig karriär men inte ges utrymme för detta. Precis som för respondent 1 

(se citat intervju 1, s 20.  

7.2.4 Framtiden; vägen mot drömmarna 
Framtidsvisionen hos kockarna är att öppna en ny restaurang/krog. Utöver det är det en 

fortsatt syn på högt engagemang som genomsyrar framtiden då att utvecklas, ställa högre krav 

på sig själva och att utveckla branschen ses som den största visionen. För att lyckas med detta 

anser de att det är fortsatt viktigt att synas och höras vilket återigen påpekar dissonansen kring 

medias påverkan och influens för karriären.  

7.2.5 Branschen måste vässa till sig  
När vi ber respondenterna att ge sina bästa råd till den nya generationen kockar är de 

rungande överens om att det viktigaste är att införskaffa så mycket erfarenhet som möjligt. De 

menar att det också är av vikt att välja en bra arbetsplats och att följa hjärtat. Även om de 

kvinnliga respondenterna håller med så lägger de mer vikt vid att det kommer vara en 

krävande väg att gå som innefattar en hel del uppoffringar. En intressant del i denna analys är 

att media återigen framkommer i resultatet. Här menar de manliga respondenterna att media 

inte ska ligga i fokus utan att engagemang för yrket och erfarenhet ska ha högsta prioritet. 

Detta kanske är ännu en tydlig skillnad mellan de manliga och kvinnliga kockarna. Tidigare 

resultat pekar på att manliga kockar inte behöver ställa lika höga krav på media, ofta får de en 

naturligt stor del i artiklarna och är ganska fria i sitt sätt att framstå i media. Det kanske inte 

upplevs som en lika uppenbar del i karriären om det sker rent automatiskt för manliga kockar.  
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Materialets tydligaste budskap är att branschen måste utvecklas och förbättras. Här redovisas 

arbetsvillkor, ökad kunskap kring ledarskap och en bättre attityd mot nya i branschen som 

högst prioritet. Detta går i linje med vad BFUF (2014, s. 46) anser vara de största faktorerna 

som kräver utveckling. Respondenterna tillsammans med Sveriges besöksnäring (BFUF) enas 

i detta och ställer krav på utveckling. White Guide, som anser sig vara svenska 

restaurangbranschens aktör som utvecklar gastronomin och restaurangkulturen säger sig 

själva utgå ifrån kriterierna personlighet, hållbarhet, ambiance och förnyelse. Här finns det en 

skillnad i vad som krävs för att förbättra branschen, verksamheterna och arbetsgivarna. Men 

det är inte vad som i slutändan bedöms när krogarna kvalitetssäkras. Det finns en klar 

dissonans mellan vad som behöver hända och vad som händer hela tiden. Respondenter lyfter 

även att förändring inte kommer ske utan att debatten tas upp i offentligt rum. Det finns en 

viss svårighet för det då media och guiderna utgör den lins som framställer branschen på gott 

och ont för resten av samhället. Linsen når inte in i kärnan som egentligen kräver utveckling 

och förändring, här skulle media kunna bidra till att förändring kommer igång.  

7.3 Sammanfattande diskussion kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys 
Sambandet mellan medias influens och påverkan för kockarnas framgång färgas av 

dissonansen för hur viktig medial uppmärksamhet är och svårigheten att falla inom 

stereotypens ramar samt framställas på ett rättvist sätt. Media sätter i system att systematiskt 

kategorisera kockar och ge dem en könsstämpel och sätter därför en standard på vilka normer 

som styr över deras porträttering. Ledarskapet framstår som en stor brist inom 

restaurangköket idag. Det motiveras i att rekrytering görs utan dialog med anställda chefer om 

definitionen av ansvarsområdet. Det leder till att den mest tekniskt och kreativt duktiga 

kocken antar en odefinierad ledarroll som inte är bäst för varken individen eller 

verksamheten. Utöver ledarskap lyfts även arbetsmiljö och villkor som en del i en gammal 

accepterad norm som behöver förändras inom en snar framtid. Detta anses bli forcerat fram 

genom att nästa generation kockar	har en högre medvetenhet i relation till att de ställer högre 

krav. Arbetsmiljön i branschen anses fortfarande tuff, med långa dagar, uppoffringar, krav på 

högt engagemang och väldigt tidskrävande. I relation till detta anses de bättre krogarna, 

baserat på White guides bedömning, generera sämre villkor och sämre lön ju högre i ranking 

de kommer. Detta systematiseras av restauranger då White guide inte gör en bedömning på 

dessa kriterier, utan de betygsätter endast de mest kreativa, personliga och hållbara 

restaurangerna med hög ambience. Om fallet är sådant, att ju bättre bedömd restaurang ju 
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sämre villkor skapas för de anställda, så bidrar även White guide till att inte utveckla och 

förbättra branschen i helhet.  

7.4 Metoddiskussion 
Då både mjuka och hårda värden låg som grund för studien var det fördelaktigt att använda en 

medieanalys och en kvalitativ innehållsanalys i studien. Patel & Davidson (2011, s. 14) 

beskriver just kvantitativ forskning som ett sätt att se vilka skillnader som finns och kvalitativ 

forskning som ett sätt att tolka och förstå dessa skillnader. Syftet med medieanalysen var att 

identifiera eventuella skillnader mellan könen och skapa en bild över kocken i media. 

Nackdelen med en medieanalys är att ”varför”-frågor inte går att besvaras (Bryman, 2011, s. 

297). En innehållsanalys kan bara vara så bra som de artiklar den byggs på, och bör därför 

bedömas utifrån: Autenticitet, trovärdighet och representativitet (Bryman, 2011, s. 296–297). 

Detta applicerades på denna studie då artiklarna som studerades bedömdes vara vad de utger 

sig för. Att de inte är förfalskade samt att artiklarna var representativa för alla relevanta 

dokument då samtliga matchade urvalet. Detta resulterade i att vi kunde skapa en 

representativ bild över hur kockar framställs i media och även identifiera vissa skillnader.  

Vad gäller den kvalitativa innehållsanalysen av intervjuerna baserad på Graneheim & 

Lundman (2004) så anser vi att den bidrog till att säkerställa att data fick en trovärdig tolkning 

och analys. Braun & Clarke (2006) redogör för en alternativ metod för att analysera data och 

fokuserar här istället på en tematisk innehållsanalys där data redogörs för i olika teman. 

Tillvägagångssättet ter sig tämligen likt den kvalitativa innehållsanalys som Graneheim & 

Lundman (2004) beskriver och anses applicerbart på de flesta ämnesområden och kan 

generera fylliga data (Braun & Clarke, 2006, s. 77). Den märkbara skillnaden i metoderna är 

att det finns en något lägre tröskel för noggrannhet vid analys och kodning av material. 

(Braun & Clarke, 2006, s. 88). Vidare förklarar Braun & Clarke (2006, s. 89) att det finns en 

valmöjlighet för forskaren att selektivt välja om hela, eller delar av data ska analyseras. Då 

risken finns att data faller bort med den tematiska innehållsanalysen upplever vi det som 

positivt att istället använda den kvalitativa innehållsanalysen. Detta anser vi även bidra till 

trovärdigheten för studien då det ökar studiens replikerbarhet då alla detaljer för studiens 

tillvägagångssätt framgår.  Intervjuguiden utformad för de kvalitativa intervjuerna berör 

teman och frågeställningar som användes för att säkerställa att relevanta frågor i relation till 

frågeställningen ställdes vid intervjun. Widerberg (2011, s. 99–100) menar dock att det finns 

en risk med att endast utgå ifrån dessa. Hon menar att det finns en risk för att annan relevant 

information inte uppmärksammas genom att intervjuaren håller sig till guiden. Detta var inget 
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problem då antecknaren skrev ned följdfrågor som sedan ställdes i slutet av intervjun och 

återkopplades till tidigare information som respondenten gett. Vid urvalet för medieanalys 

och respondenter för intervju baserades dessa initialt på benämning och förekomst i White 

Guide. Detta gav oss möjlighet att styra samtliga respondenter och artiklar till en bestämd 

klass omnämnd i White Guide. Detta var en fördel då vi på så sätt kunde säkerställa en jämn 

nivå baserat på White Guides bedömningar. Däremot förhåller vi oss kritiska till just White 

Guides bedömningskriterier. De förekommer vara högst subjektiva då aktören inte redogör för 

sina tolkningar av de kriterier som ligger till grund. Därför kompletterade vi även med en 

tidsperiod där samtliga kockar i medieanalys samt respondenter varit verksamma. 

Medieanalysen speglar och baseras därför på samma tidsperiod som intervjuerna. Vi skulle 

kunnat använda oss av vad Bryman (2011, s. 196) kallar snöbollsurval som urval. Genom 

denna urvalsmetod hade vi använda respondenterna i studien för att få kontakt med ytterligare 

respondenter. Fördelen med snöbollsurval är att få lite mer spets, svårigheten är att det mer 

blir ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 196). Risken med att respondenterna är bekanta 

med varandra är att de kan ha liknande åsikter, och vi ville i studien få en större bredd av data.   

8. Slutsats 

Att utvecklas som kock och lyckas nå en hög nivå och jämföras med Sveriges bästa kockar är 

en tidskrävande process som innefattar många personliga uppoffringar. Det finns en 

gemensam faktor som framstår som den aspekten av störst vikt, vilket är att jobba hårt. 

Ledarskapet i branschen är en av den största utvecklingspotentialen som branschen måste 

arbeta med. Detta kommer ske samtidigt med att nästa generation kockar ställer högre krav. 

Det visar sig att utöver hårt jobb, stor mängd tid och ett stort engagemang så är media en stor 

del i framgången. Oavsett vad du själv vill bli erkänd för finns det en starkt stereotypisk 

koppling till de kockar som nått störst medial frekvens. Det innebär att media ansvarar för att 

styra de normer som anses vara manligt och kvinnligt ideal för kockar idag. En spännande 

sammankoppling med detta är även att White guide (2018) som bedömer kvaliteten på 

restauranger i branschen har en viss preferens. De menar själva att de följer branschmedias 

nyheter och trender. Vilket i sin tur återkopplar till att de delvis riktar sig efter de normer och 

stereotyper som media väljer att representera. Om White guide i framtiden väljer att överväga 

arbetsmiljö, ledarskap och de anställdas villkor som grundstenen i sina bedömningar och 

media slutar anamma de stereotyper som presenteras i media ser vi branschens potential som 

mycket ljusare i framtiden.  
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9. Förslag på vidare forskning  

Något vi delvist berört i detta arbete som tyvärr inte fanns inom ramen för vårt syfte är sociala 

mediers påverkan för kockar. Då det visar sig att tryckt massmedia har en stor påverkan för 

kockars framgång skulle det vara intressant att se hur sociala medier kan ställa sig i 

förhållande till detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 
Publikations tidning 
1. Lokaltidning 
2. Rikstidning 
3. Livsstilsmagasin 
  
Kön författare 
1. Man 
2. Kvinna 
3. Anges ej 
  
Kön på personen i fokus 
1. Man 
2. Kvinna 
  
Rubrikinnehåll 
1. För och efternamn 
anges 
2. Endast förnamn anges 
3. Inget namn anges 
4. Inget namn anges men 
kön framgår 
  
Syfte med artikel 
1. Intervju 
2. Tävling/pris mottagning  
3. Restaurangrelaterat 

4. Matrelaterat/recept 
5. Övrig nyhet 
  
Storlek på artikel 
1. Mer än en sida 
2. Hel sida 
3. Halv sida 
4. Mindre än en halv sida 
  
Beskrivande ord 
1. Kock 
2. Storartad kock 
3. Stjärnkock 
4. Rikskänd kock 
5. Framgångsrik kock 
6. Kändiskock 
7. Stjärnkrögare 
8. Kändiskrögaren 
9. Välkända kocken 
 
Bild kläder 
1. Yrkesklädsel 
2. Civil klädsel 
 
 
 

Bild ansiktsuttryck 
1. Skrattande 
2. Leende 
3. Litet leende 
4. Neutral 
5. Gapandes 
  
Bild kroppshållning 
1. Armarna i sidan 
2. Armarna i kors 
3. En arm i sidan 
4. Båda händerna på en 
möbel 
5. Håller i ett föremål 
6. Håller i ett vasst 
föremål 
7. Armarna ovanför 
huvudet 
  
Bild kameravinkel 
1. Underifrån 
2. Rakt framifrån 
3. Ovanifrån 
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Bilaga 2.  
 

Kategori Underkategori Kod 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intresseväckaren 

Positiva känslor för bransch (4)  
Erfarenhet (3)  
Hemmakonsumtion (4) 
Inspiration släkting  
Sökte kreativitet  
Uppväxt  
Yrkesval direkt  
Tidigt matintresse (2)  
Självklarhet att välja utbildning  

 
 
 
 
 
 

Karriärstegen 

Jobbade mycket (5)  
Tävlade (3)  
Knöt kontakter  
Lära sig allt (8)  
Tydlig plan (3) 
Egen drivkraft (5)  
Den klassiska vägen   
Haft tur (2)  
Rätt människor omkring    
Siktade mot visioner (2)  
Jobbade dagtid för att träna 
Chef med intresse för husmanskost  
Skolade om sig (4)  
Jobbade med erkänd kvinnlig kock (2) 
Haft rykte om sig att vara duktig  
Inte gått den klassiska vägen (2)  
Höga ambitioner (3)  
Erfarenhet av alla man möter 
Undvek stjärnkrogar 
Fick utrymme  

 
 
 
 

Förebilder 

Jurymedlem i tävlingssammanhang (2)  
Yrkesverksamma i närhet (2) 
Inga erkända kockar eller restauranger (2)  
Kvinnlig förebild (3) 
Drivna kockar som går sin egna väg (2)  
Drivna kockar med tveksamma värderingar  
Tore Wretman  
Melker Andersson 
Tagit egen väg (3)  
Hitta sin egen matlagning (2)  
Varierande förebilder  
Årets kock (3)  
Klassiska kockar som går egen väg (2)  

 
 
 
 

Utmaningar 

Motivationsbrist (3)  
Vägskäl (3) 
Chefsposition (1)  
Fick aldrig frågan 
Prestations-press (4) 
Blev ej befordrad  
Frilans (2) 
Kombination av kreativitet och administrativt (2) 
Självbegränsande (2) 
Jobbat mycket (3)  
Gå sin egen väg (3)  
Att vara låst men vilja vara fri (4) 
Tuff bransch (10) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Svårt att komma fram (4)  
Svårt för kvinnor (6) 
Obekvämt intervjuer (2) 
Skillnad i frågor p.g.a. kön (6) 
Styr branschen (2) 

V
äg

en
 ti

ll 
to

pp
en
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Medias nackdelar 

Fokuserar på samma personer (3)  
Det egentliga problemet  
Man måste ställa krav (7) 
Saknar insyn och speglar inte verkligheten (5) 
Media suddar ut gränserna kring professionalitet (3) 
Killar, hård och bestämd eller gullig, rolig, stora tänkaren, 
artisten (3)  
Tjejer ska vara glada snälla, ej provokativ, ej radikal, ej 
uppseendeväckande, komplicerad (3) 
Ambivalens att medverka i media (8) 
Guiderna värdesätter krogar som sedan påverkar de anställda 
negativt 
Acceptans  

Medias fördelar “Ska du vara kock idag behöver du ju synas” (10) 
Vinst i tävling  
Organisationens filosofi framhävs (2)   

 
Självupplevd medial bild 

Driven  
Går sin egen väg (2) 
Bilden som ges överensstämmer (3) 
Bilden som ges misstämmer delvis (5) 
TV produktion 
Sociala medier mer fritt (5) 

 
 

Kockars syn på medias 
influens 

Viktigare i början av karriär (4) 
Guiderna styr  
Få jobbar med matjournalistik 
Skribenter i matmedia har dryckesbakgrund  
Ofta kvinnor 
Inga kockar 
På TV syns du (4)  
Testa nya råvaror 
Matmedia är stort 
Media är genväg för tävling 
Betydelsen av årets kock har förändrats  

 
 
 

 
 
 
 

Matfilosofi 

Hålla rent  
Inte överarbeta (3) 
Smak är viktigast 
Tänker på helhet, (2) 
Värderar social hållbarhet (3) 
Inbunden och styrd 
Laga mättande rätter (2)  
Orädd 
Kreativ 
Vill utveckla branschen (4) 
Yrkeskompetens (9) 
Vara en bra ledare (3)   
Ha sin egna matlagning (5) 

 
 
 
 
Synen på ledarskap  

Eget beslutsfattande  
Social hållbarhet är en självklarhet (2) 
Avsaknad i ledarskap inom kök idag (5) 
Stabil  
Bra värderingar  
Bry sig om alla anställda (3) 
Stå upp för sina anställda (3)  
Omtänksam 
Konsekvent 
Det är mycket i att driva kök  
Ledare som motiverar (3) 
Styrkan är laget (4) 
Personligt ledarskap (3) 
Använder resurser på fel sätt 
Vid rekrytering till chefsposition saknas dialog kring ansvar  

 
 

Starta ny krog (4)  
Ha ett bra jobb (2) 
Minskad arbetstid  

 

M
ed

ia
 

K
oc
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ns
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Drömmar 

Låta restaurangen frodas själv  
Öka kraven på sig själv (3) 
Högre standard  
Fortsätta ha drivet (2) 
Utveckla branschen (3) 
Skriva mer om mat  
Utmana sig själv (2) 
Kreativitet 
Utvecklas (3) 
Öppna krog är sammanhängande för kockar 

 
Vägen dit 

Laga god mat  
Synas och höras (3)   
Pengar  
Gå in helhjärtat (2) 
Inte hamna i slentrian  
Medvetna val kring vad jag vill  
Möjligheter kommer 

  
 
 
 
 
 

Råd till framtidens 
kockar 

Skaffa erfarenhet (10) 
Det kommer att ta tid (6) 
Införstådd i sina rättigheter 
Engagemang (3) 
Strunta i media (3) 
Det krävs lite talang 
Leva med yrket (3)  
Låt det ta tid och stressa inte (2) 
Målmedvetenhet  
Få ut sin filosofi 
Hitta en bra arbetsplats (5) 
Vara beredd på uppoffringar (4) 
Hitta glädjen i det vardagliga arbetet  
Försöka påverka branschen till det bättre (2) 
Följ hjärtat (4) 
Du får jobba med din passion  
Våga ställa krav på din arbetsplats (3)  
Gemenskapen i köket är viktig (3)  

 
 
 

Branschens brister och 
utvecklingspotential 

Måste förändras (16) 
Utveckla förberedande köksutbildning (3) 
Ökad kunskap kring ledarskap (5) 
Ökad kunskap kring ekonomi (3) 
Skev verklighetsuppfattning av branschen idag 
Arbetstider (4) 
Branschen måste möta efterfrågan (3) 
Bättre attityd mot elever och nya i branschen (7) 
Ändra gamla normer (2) 
Bli mer seriösa (2) 
Arbetsvillkor (8)  
Kommer ske automatisk nu med generationsbyte (3) 
Debatt i offentligt rum (4)  
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