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Sammanfattning 
Uppsatsen är en multi metodstudie där avsikten är att undersöka om filmdokumentation, 

tematisk analys och tidsgeografi kan användas som verktyg för att studera hantverk inom 

gastronomi och i detta fall specifikt en kocks hantverk. Syftet var att ta fram ett recept på 

görandet, hur steka kött. Aktiviteten genomfördes på forskningsrestaurang vid Umeå 

Universitet och dokumenterades med filmmetod. Filmmaterialet analyserades med tematisk 

analys och resultatet fördes in i ett tidsgeografiskt diagram. Kockens förkunskaper användes 

för att kunna säkerställa trovärdigheten vid analysen. Tidsgeografiska diagrammet gav en 

visuell bild av tids och rumsanvändningen hos kocken. Det tidsgeografiska diagrammet visar 

på ett antal aktiviteter som upprepas ett stort antal gånger och vi kan tydligt se likheter men 

också skillnader där hantverkaren måste använda sin kunskap för att justera sitt hantverk efter 

det förändrade förutsättningarna. Resultatet visar på tre typer av hantverk, sensoriskt, 

reflekterande och fysiskt hantverk som används i en komplex variation genom hela 

aktiviteten. Resultatet visar på att metoderna kan användas för att studera hantverk och att 

tidsgeografi som synsätt kan ge ett visuellt sätt att beskriva hantverket och som i sin tur kan 

användas som ett recept.  

Nyckelord: Matlagning, hantverk, tidsgeografi, kock, recept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

Abstract 
This thesis, is based on a multi-method study to test if film documentation, thematic analysis 

and time geography can be used to study crafts within gastronomy and in this case culinary 

arts. The aim was to develop a recipe on making and how to prepare meat. The activity was 

performed in the research restaurant at Umeå university School of Restaurant and Culinary 

Arts and was documented with film method. The film material was analyzed with thematic 

analysis and the results were also expressed in a time geography graph. The chef’s pre-

understanding was used when data was analyzed. Time geography gave a visual picture of the 

usage of time in space by the chef and the graph shows the activities that repeat them self a 

large amount of times. We can see similarities but also differences were craftsmen have to use 

their knowledge in order to adjust their activities after the changing circumstances in the 

environment. The result show three types of crafts, sensory, reflective and physical craft 

which are used in a complex variation. In conclusion this study shows that the methods can be 

used to study crafts and time geography as an approach can give a visual picture of the 

complexity of craft. The study shows also that time geography is helpful to create a recipe.  

Keyword: cooking, craft, time geography, chef, recipe  

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Matlagning är väldigt populärt och det finns ett stort antal recept och förklaringar på hur man 

steker kött. Den vanligaste typen av recept utelämnar mycket information och tar förgivet att 

en viss kunskap finns hos personen som ska laga maten och att varje tillagning ser lika ut. 

Resultatet visar på tre typer av hantverk, sensoriskt, reflekterande och fysiskt hantverk som 

utförs i en komplex variation genom hela genomförandet. Resultatet visar även på ett 

alternativt recept som visar och berättar steg för steg hur hantverket kan utföras. 
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1. Inledning 
I recept är det vanligt med en ingredienslista som är relativt exakt där ingredienserna är 

angivna i vikt. Efter ingredienserna följer det en beskrivning på hur man gör, det vill säga hur 

de olika komponenterna i rätten ska blandas, mixas eller tillredas. Men vad säger den texten 

egentligen? Kan en text förklara hur man steker kött? Eller vad som krävs för kompetens hos 

hantverkaren eller krav på utrustning, lokal eller förmågan att tänka, reflektera och ta beslut 

utifrån situationen. Beskrivningen i receptet visar vanligtvis inte komplexiteten i de olika 

hantverksmoment som en professionell kock/hantverkare står inför. Alla förutsättningar kan 

förändras i det oändliga, vilket ställer stora krav på hantverkarens förmåga att kunna ställa om 

och justera till exempel temperatur eller kryddningar om förutsättningarna förändras under 

tillagningens gång. Det gör det näst intill omöjligt att i en kort receptbeskrivning förklara 

komplexiteten  av exempelvis hur ”steka kött” skall göras. Komplexiteten som en kock står 

inför varje dag återges i boken White heat, en biografi om och av kocken Marco Pierre 

White´s liv och karriär och exemplifieras i följande citat. 

One potage, two fondant, two raviolis, one pigeon, one lamb one veal… Hold one 

minute…Thirty second…Dress in ten seconds. Simon, start filling up the bass. On my 

board – come on, dress, dress, dress… Let me salt it…What table is this? Table 

one…Use your fingers, I don´t care if you burn them, you weren´t given fingers not to 

burn them. Quickly quickly quickly…  Service at Harvey´s (White, 1990 s.2)  

 

Detta arbete belyser komplexiteten i ett specifikt hantverksmoment -steka kött - och hur 

utveckling av recept kan kopplas till denna komplexitet. Utgångspunkten för arbetet har varit 

att vid praktiskt arbete kommer inte lösningarna fram av sig själv, utan de måste skapas 

utifrån de förutsättningar som finns just då (Sutton, 2006 s.302). 
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2. Syfte 

Syftet är att undersöka en kock, som med hjälp av sin förförståelse och praktiska kunskap 

steker kött med målsättningen att skapa receptur för görandet.  

2.1 Frågeställning 

Hur utnyttjar en kock tidrummet vid köttstekning? 

3. Bakgrund  
I bakgrunden kommer jag presentera de teorier som jag använt och kommer att skapa det 

teoretiska ramverk som ska ge stöd till arbetet. Arbetet är en metodstudie och en stor del av 

bakgrunden kommer att innehålla information om tidsgeografi, filmdokumentation och analys 

men även grundläggande information om vad hantverk är och synen på praktisk kunskap.   

 

3.1 Hantverkskunskap  

Bernt Gustavsson berättar att det var först efter andra världskriget som filosofer började ställa 

frågan om den praktiska kunskapens innebörd och dess förhållande till den teoretiska. Det var 

framförallt Wittgensteins, Gilbert Ryles och Michael Polanyi verk som bidragit (Gustavsson, 

2000 s.101). Ryles bok, Begreppet medvetande, introducerar begreppet ”knowing how” veta 

hur. Han ställer det mot det traditionella ”knowing that”, veta att eller vad vi vet om olika 

saker. ”Veta hur” består i färdigheter och ”rationell praxis” i att kunna utföra vissa handlingar, 

medan ”veta att” innebär att veta hur saker och ting förhåller sig, ”rationell teoretisering” 

(Gustavsson, 2000 s.101). Och Polanyi (1958) menar att all kunskap har en tyst dimension 

och att den är personlig. Detta innebär att kunskapen bärs av våra kroppar och den är en 

aktivitet, det vill säga att vi använder kunskapen.  

Det har inte alltid varit så att de som skapar ny kunskap har högre status än de som applicerar 

den, det var något som växte fram i USA under sent 1800tal, medtaget från Tyskland av 

återvändande soldater som tagit sin examen där. De formade den nya 

universitetsutbildningarna med forskningsbaserad kunskap, självaste själen av teknologisk 

kunskap och positivism (Schön. 1983. s.34). Det skapades en hierarki av kunskap och status, 

där de som skapar nya teorier tycktes ha högre status jämfört med dem som utförde den, och 

skolorna av ”högre kunskap” var överlägsna den ”lägre” skolan (Schön. 1983. s.37).  
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Gustavsson (2000, s 159) beskriver två typer av praktisk kunskap, poiésis och praxis. 

Poiésis som handling inriktar sig på tillverkning, produktion och skapande. Han kallar denna  

kunskap även techne, den andra är praxis som hänger samman med fronesis och är knuten till 

människans etiska och politiska liv och kan beskrivas som praktisk klokhet (Gustavsson, 2000 

s.159). Vidare beskriver han att den handlingsbaserade synen på kunskap utgår från 

pragmatismens kunskapstradition. Här är själva utgångspunkten för kunskap, människans 

handlingar och reflektioner över dessa. Kunskap utgår från praktik som reflekteras, för att 

leda till en förnyad praktik. Denna tankeriktning växte fram från sent 1800-tal och används 

också i vetenskapliga sammanhang (Gustavsson, 2000, s.101) och även nya begrepp om 

kunskap, ”tyst kunskap”, reflekterande praktik” och ”situerad kunskap” har skapats. 

Gustavsson (2000, s.103) säger att tyst kunskap innebär att vi kan saker utan att vi inte 

behöver kunna utrycka det verbalt och att vi reflekterar när vi praktiserar, det vill säga vi 

tänker när vi handlar. 

 

Sutton (2006, s 302) summerar det som antropologen Timothy Ingold och sociologen Paul 

Connerton säger, att professionellt hantverk inte innebär att sinnet bestämmer vad kroppen 

ska göra utifrån en förutbestämd plan. Istället sker en mobilisering av sinnet och kroppen 

inom den miljö av objekt som man befinner sig inom.(Sutton, 2006 s.302). 

Skicklighet/Färdighet innehåller mycket mer än mekaniskt arbete på ett objekt utan är en 

förlängning av sinnet/kroppen oftast utförd med hjälp av verktyg och i ständigt behov av 

fingerfärdighet och flexibilitet vid bedömning av den ständigt föränderliga miljön. Miljön är 

inte en del av problemet som vi behöver anpassa oss efter utan ses som en del av aktiviteten 

(Sutton, 2006 s.302). Det är utifrån sådan praktisk skicklighet som former är skapade, snarare 

än verkställandet av en mental plan (Sutton, 2006 s.302). Till exempel så lagar en 

professionell kock mat utifrån sina sinnen och situationen, såsom lukt, smak, känsel och de 

verktyg som finns tillgängliga. Professionell matlagning sker inte utifrån ett recept  utan vid 

användande av recept krävs det oftast en tolkning och reflektion om hur arbetet ska utföras 

och hur tillgängliga verktyg skall användas.  

3.2 Tidsgeografi 

Tidsgeografi är ett synsätt för att undersöka/beskriva begränsningar för mänskliga aktiviteter i 

tidsrummet (Miller, 2005 s.1) och har utvecklats av Torsten Hägerstrand på 1960-talet (NE, 
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2017). Verktyget har använts inom flera områden, produktions organisering, effekter av 

organisatoriska förändringar och inom kvinnoforskning (Åqvist, 2002 s.6) 

Centrala begrepp i tidsgeografi utöver tidrummet är individbana, projekt, dominanta projekt, 

havererade projekt och nämnda restriktioner i tidsrummet. (Åqvist. 2002 s.2) 

Tidrummet 

Tidsgeografin utgår från ett eget sätt att se på rummet. En viktig del är att rummet ses i 

sammanhang med tid –som ett tidsrum (Hägerstrand 1970a citerad i Åqvist, 2002). 

Rummet i min studie är köket och specifikt stationen, den arbetsplats som kocken arbetar vid.  

Åqvist (2002 s.1) säger att tidsgeografin uppmärksammar processer vilket jag har fångat 

genom att filma mitt arbete. Hon säger även att rummet inte är en statisk plats där allt ligger 

stilla, utan världen är i ständigt rörelse (Åqvist. 2002 s.1). I den utsträckningen de är platser 

för vissa aktiviteter kallas det stationer i tidsgeografi (Åqvist. 2002 s.1). 

 

Inom tidsgeografi uppfattas tiden på ett speciellt sätt, Åqvist (2002 s.1) menar att man talar 

om olika symboliska tidsuppfattningar och delar in de i cyklisk och linjär tidsuppfattning. Där 

den cykliska innebär att den repeterar sig själv och börjar om till skillnad från den linjära. 

Exempel på linjär är att koka potatis där målet är definitivt och slutgiltigt när potatisen är 

kokt, till skillnad från att skala potatisen där den repeterar sig, är cyklisk ett visst antal gånger 

innan målet är nått. 

 

Projekt, Dominanta projekt, Havererade projekt 

I detta arbete kommer begreppen Projekt och dominanta projekt att användas. Begreppet 

projekt fångar individernas och organisationens verksamhet (Hägerstrand 1973 citerad i 

Åqvist, A-C. 2002 s.2). Ett projekt är en målinriktad verksamhet som består av ett antal 

moment. Vanligen måste momenten utföras i en viss ordning. Ett moment kan kräva 

samverkan mellan flera individer och/eller att individer har tillgång till redskap och material. 

Individerna, med eller utan redskap och material, formar då verksamhetsknippen (Hägerstrand 

1970a citerad i Åqvist. 2002 s.2).  

 

För att kunna genomföra projektet krävs utrymme i tidrummet, dessutom krävs ofta 

samordning av flera individers aktiviteter, detta kan nu presenteras i tidsgeografiska diagram 
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med så kallande banor, där det framträder deras krav på tid, rum, och samordning av 

individer, redskap och material och bildar då individbanor i diagrammet (Åqvist. 2002 s.2).  

 

I dominanta projekt i en given situation kan tidsrummet vara en begränsad resurs. Då måste 

projekten konkurrera om utrymme. Här uppstår lätt rättviseproblem (Hägerstrand 1970a 

Citerad i Åqvist. 2002 s.2). Konkurrensen resulterar i att några individer måste vänta med sina 

projekt, eller helt avstå från dem. I vår vardagliga verksamhet bildar projekten hierarkier. 

Vissa projekt är dominanta och därmed viktigare än andra. De får förtur i konkurrensen. 

Många projekt genomförs aldrig eftersom det inte finns utrymme för dem. Dessa havererade 

projekt är minst lika intressanta att studera som de genomförda, eftersom de säger något om 

vilka projekt som är möjliga att genomföra för individer i vissa omgivningar (Hägerstrand 

1985b citerad i Åqvist. 2002 s.2) 

Restriktioner 

Tidsgeografi är ett synsätt, ett sätt att se individernas bana i tidsrummet en så kallad 

individbana. Det som är intressant i tidsgeografi behöver inte vara beskrivningarna av 

projekten eller diagrammen som visar individbanor, utan att studera möjligheterna och 

begränsningarna för vad som är möjligt i ett visst tidsrum. Hägerstrand säger att därför blir 

analysen av restriktionerna central (Hägerstrand, citerad av Åqvist. 2002 s.3). 

Restriktionerna delas in i tre grupper: kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och 

styrningsrestriktioner.  

 

Kapacitetsrestriktioner, är de begräsningar i individens verksamhet i den biologiska 

konstitutionen och till kapaciteten hos de redskap som individen förfogar över. (Åqvist. 2002 

s.3). Till exempel att vi måste sova , äta men även att vi påverkas av kapaciteten på våra 

redskap.  

 

Kopplingsrestriktioner, kommer från kravet på samordning, dels mellan individer men också 

mellan individer, redskap och material. De flesta projekt kräver sådan samordning (Åqvist. 

2002 s.3). Exempel kan vara en fotbollsmatch där flera individer måste vara på samma plats 

under en viss tid, eller en restaurang där kock, servitris och gäst måste vara på samma plats 

för att genomföra en service. 
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Styrningsrestriktioner, är tidsgeografiska aspekter på maktutövning (Åqvist. 2002 s.3). Det 

innebär i stort sett kontrollen över rummet och möjligheten till tillträde i olika delar av 

rummet. Det faktiska rummet är indelat i olika domäner som har olika hierarki som 

kontrolleras av individer eller organisationer. Till exempel en husägare eller en myndighets 

kontroll över en lokal eller en stats kontroll över territorium. Reglerna för tillträde kan variera 

och vara mer eller mindre stränga. Styrningsrestriktioner styr även individernas 

tidsanvändning det vill säga arbetstider, öppettider hos förtaget (Åqvist. 2002). 

 

3.3 Hantverksforskning  

Teoretisk forskning inom hantverk eller forskning på hantverk är ett för universiteten i 

Sverige relativt nytt område att arbeta med. 2010 startade Högskolan för Design och 

Konsthantverk, HDK, Göteborg, sitt första forskningsprojekt (HDK, 2014). Högskolan 

grundar sina utbildningar i den praktiska kunskapen och forskarens utgångspunkt är tankar 

om sitt eget praktiska skapande. 1995 inrättades forskarutbildningsämnet Yrkeskunnande och 

Teknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (Roslund Svensson, U 2014, s.12. 

studentuppsats).  

 

2011 publicerade hantverklaboratoriet antologin Hantverkslaboratorium innehållande 21 

texter som bygger på ett underlag för teoretiska resonemang kring en hantverklig praktik. 

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk med ett uppdrag att 

dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper (Hantverkslaboratoriet, 2010). I antologin 

finns texten Hantverkarens kunskap skriven av Peter Sjömar (Hantverkslaboratorium, 

2011).Sjömars text är ett måldokument för ämnesgruppen Hantverk vid Institutionen för 

Kulturvård vid Göteborgs universitet och innehåller en början på en framställan om hantverk 

som vetenskap och forskarutbildning i hantverk. Textens funktion är även att tjäna som 

underlag för hantverkslaboratoriet i Mariestad (Sjömar, 2011, P. s.63). Syftet är att ge de 

kunskaps-teoretiska resonemang som varit motiv för förslaget att inrätta en nationell 

institution med uppgift att bedriva hantverkligt kunskapsarbete (Sjömar, 2011. s.63). Det ger 

också förslag på metoder som kan användas inom hantverksforskning och presenterar projekt 

som är genomförda, som till exempel Patrik Jarefjäll´s licentiat, en metodstudie i Navar 

smide. Jarefjäll (2016) undersöker smideshantverk vid tillverkning av navare en smiddborr 

för att borra i trä, han använde sig av metoder som filmdokumentation och tidsgeografi. 
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Sjömar (2011, s.69) säger att praktisk kunskap måste, vad gäller procedurinnehåll, undersökas 

med avseende på funktionalitet. Arbetsmetoden är funktionell om den leder till önskat utfall, 

det vill säga att man med någon rimlig säkerhet når ett tänkt eller förväntat resultat. 

Procedurer är alltså antingen funktionella eller dysfunktionella. Vilket utfallet blir är 

situationsberoende. Vidare säger Sjömar (2011, s.69) det som är funktionellt i en situation kan 

alltså vara dysfunktionellt i en annan. För att värdera och bedöma procedurers relevans krävs 

erfarenhet inte enbart av att utföra dem utan också av de situationsrelaterade aspekterna. 

 

3.4 Min förförståelse om hantverket 

Jag har kunskap om hantverket som används av kockar och vid matlagning som profession, 

en kunskap som jag har införskaffat mig genom utbildning, självreflektion, praktiskt arbete 

och kunskapsöverföring vid dialoger mellan kollegor i olika kök. Det kan finnas både fördelar 

och nackdelar med förförståelse. Fördelar kan vara att författaren har god kunskap och 

erfarenhet av ämnet, vilket kan ge ökad förståelse. Nackdelar kan vara de samma, vilket 

innebär att svårigheter upplevs i mottaglighet vad gäller ny kunskap (Blomgren & Jonasson, 

2016, s.10). Jag har genomfört aktiviteten upprepade gånger genom åren som verksam kock 

och min förförståelse kommer att ligga till grund vid analys av filmmaterial samt vid 

tematiseringen av resultatet. Andersson & Johansson (2017, s.32) säger, för att upptäcka 

skillnader i kompetens inom området, exempelvis svarvning, kan eget kunnande och en 

kroppslig kunskap hos forskaren ses som en tillgång. Andersson & Johansson (2017, s.32) 

säger även att egen förförståelse och erfarenhet av slöjdarbete har varit en tillgång i deras 

analysarbete. Detaljer kan passera obemärkta eller uppfattas lika för en mindre kunnig inom 

området, men urskiljas för en mer kunnig (Andersson & Johansson, 2017, s.32). Men 

förförståelsen kan också vilseleda, Thurén (2007, s.62) säger ”man kan kalla riktig 

förförståelse förkunskap och felaktig förförståelse fördom.  

 

 

Restaurangköket som tidrum 

För att förklara under vilka rumsliga omständigheter som tillagningen gjorts (Jarefjäll, 2016) 

har jag gjort en beskrivning av rummet, dvs köket och stationen och vilka olika verktyg och 

maskiner som finns samt vilka som har använts och hur jag använt dem. För att förtydliga vill 
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jag påpeka att här menar jag station i köket och inte som en term inom tidsgeografi, även fast 

det finns vissa likheter. Ett restaurangkök består av många delar som i sin tur innehåller ett 

antal verktyg och maskiner. Köket består även av ett antal stationer som har sitt ursprung från 

Marie Antonin Carême (Rehn, 2006, s.78.) Carême reformerade köken under sid tid (1784-

1833) och organiserade så att han kunde vara flexiblare i sitt skapande, han gjorde detta 

genom att skapa 16 olika stationer som alla hade tydliga uppdrag, vilket gjorde att han snabbt 

kunde skapa den mat som behövdes från de komponenter som stationerna lagat istället för att 

börja från början varje gång en beställning önskades (Rehn, 2006, s.78).  

 

Stationerna utför de uppdrag som är relevanta för restaurangen, uppdragen är olika beroende 

på storlek på köket och restaurangen, samt även profil på företaget, bemanningen och 

kompetens hos personal. Uppdragen är till exempel kallskänk, bageri, konditori och Varmkök. 

Varmköket kan även innehålla mindre delar så som garnityr, såser, stek, som även kan delas 

in i mindre delar så som fisk stek eller kött stek. Det finns lika många stationer och ord för 

stationer som det finns restauranger, men de tidigare nämnda är de mest förkommande. 

 

Om vi tittar närmare på vad stationen varmkök, kött, har för utrustning så finns det en spis, 

den kan var olika utföranden, induktion, gas, gjutjärn etcetera men dess funktion är att 

överföra värme till de olika kastruller, stekpannor som kocken använder sig av. Det finns även 

rostfria bänkar för placering av maskiner och de verktyg som behövs till olika moment. Det 

finns även diskho eller utslags ho för att diska kastruller, stekpannor och för hygien och 

rengöring av utrustning. Det kan även finnas grillar, vattenbad, cirkulator alla med samma 

syfte att värmebehandla livsmedel på olika sätt.  

4. Avgränsningar 
Jag har tittat på hur en kock steker kött på restaurang. Tillvägagångs sättet är ett relativt 

vanligt arbetsförfarande på restaurang där det finns en meny med ett antal rätter som gästen 

fritt får välja mellan och maten beställs vid bordet av gästen. 

5. Metod 
Projekt var att steka en bit kött under former som efterliknade en service vid en restaurang. 

Projektet krävde samverkan mellan individen (jag) och redskap (köksutrustningen) och 
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material (råvaror) vilket skapade ett verksamhetsknippe som i sin tur är aktionen och tillika 

hantverksmomentet enligt tidsgeografiskt resonemang (Åqvist. 2002).  

 
5.1Metoder för datainsamling 
Jag har valde film som metod för min datainsamling då den förväntas ge den data jag behöver 

till min studie, samt att jag vill testa om Patrik Jarefjäll´s metod går att använda inom 

måltidshantverk. Lundberg (2011, s.187) har tagit fram ett förslag till en filmmodell som har 

använts vid flera metodstudier vid Hantverkslaboratorium vid Göterborgsuniversitet, förslaget 

presenteras i skriften, Filmdokumentation av kulturvårdens hantverk. Lundberg (2011, s.195) 

säger att när man dokumenterar med film ges möjlighet att ingående fånga en process och att 

ta del av hantverkarens erfarenheter och miljö. Samtidigt menar hon att dokumentation med 

rörlig bild och ljud inte bör prioriteras före någon annan dokumentationsmetod. Varje 

hantverksprocess är unik och man bör noga överväga vilken dokumentationsmetod som 

passar processen bäst (Lundberg, 2011, s.195). 

Metoden bygger på att med enkla medel och med en så liten fast bemanning som möjligt 

men med ett tydligt fokus på att dokumentera det som är av värde för hantverksprocessen 

(Lundberg, 2011, s.194). Lundberg (2011 s.194) säger ”att det är viktigt att tydligt redovisa 

om filmen är personlig, offentlig eller ett kommunicerande dokument. Det personliga 

dokumentet är en skiss för den egna undersökningen som inte angår någon annan, resultaten 

måsta bara kunna tolkas av dig själv. Det Offentliga dokumentet är ett bidrag till utbildning 

och forskning. Det kommunicerande dokumentet har som mål att intressera, informera och 

sprida kunskap”. Det personliga dokumentet är en dokumentationsfilm till skillnad från en 

dokumentärfilm som är kreativ bearbetning av den tidigare (Lundberg, 2011 s.190).  

 
5.1.2Analysmetoder 
 
Tematisk analys men mycket använd kvalitativ analysmetod och som används inom 

psykologi säger Braun and Clarke (2006, s.77). Braun and Clarke (2006, s.77) hävdar att 

metoden erbjuder ett tillvägagångsätt som är tillgängligt och teoretiskt flexibelt för att 

analysera kvalitativ data och liknar många andra kvalitativa analysmetoder där man söker 

efter teman och mönster. Braun and Clarke´s tematisk analys genomförs i sex steg, se tabell 1 

(2006, s.86). 
Tabell 1, Clarke´s sex steg  
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Braun and Clarke (2006, s.93) rekommenderar att läsa artiklar som använder sig av tematisk 

analys för att sätta sig in i hur man kan gå tillväga och vilka frågor som kan ställas för att hitta 

sina teman.  
Spradley (1980, s.91) Skriver i sin bok Participant Observation att när man går igenom sitt 

material efter observationen letar man först efter domäner, sedan kan man använda de 

domänerna som verktyg för att upptäcka mer. Spradley (1980, s.92) säger även att ”keep in 

mind that finding cultural domains is booth science and a art”. Spradley använder sig också av 

sex steg, se tabell 2. 
Tabell 2, Spradley´s sex steg. 

 
 

5.2 Genomförande 

 Jag genomförde aktionen i ett utbildningskök där tiden inte hade någon begränsning i 

förhållande till andra individer eller aktioner, projektet är ett dominant projekt där aktionen 

som jag genomförde begränsar individers tillgång till utrustning och mig som individ. 

Aktionen som jag gjorde visas i resultat delen som ett tidsgeografiskt diagram med 

individbanor där vi kan se tre aktioner genomförda efter varandra för att kunna göra 

eventuella jämförelser.  

 

Jag valde att inte genomföra aktiviteten under en riktigt service, utan har genomfört 

aktiviteten i ett utbildnings kök vilket såklart påverkar aktivitetens autenticitet och framförallt 

restriktionerna som diskuteras. Jag har realiserat aktiviteten 3 gånger i följd för att kunna se 

om det uppkom några skillnader och i så fall vilka. Aktiviteten avviker från ett normalt 

arbetssätt under en måltidsservice då jag bara gör ett moment och inga andra arbetsuppgifter 

vilket en kock oftast gör. En restaurang har säkerligen flera gäster och många rätter på menyn 

vilket innebär att kocken säkerligen skulle ha fler än en stekpanna på spisen och andra 

uppdrag som den tilldelande stationen har. 
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Vid genomförandet av aktiviteten steka kött, fanns följande material vid stationen varmkök 

kött. Det fanns en skärbräda och en kniv som låg på en släng (kökshandduk) till vänster om 

skärbrädan. Där låg även ett bryne för att slipa kniven vid behov. Skärbrädan är placerad på 

en rostfri bänk och under skärbrädan låg det en fuktig duk för att inte skärbrädan ska glida. 

Skärbrädan är av plast, PE 500 polyetenplast. Till vänster om skärbräda låg det ett stekbleck i 

storlek GN ½ med 5mm djup. GN är en EU standardmått (EN 631, se bilaga 1) på kantiner 

och bleck som används inom kök och storhushåll se figur 2. Bakom stekblecket som är till för 

att salta och peppra på låg det en behållare GN 1/9 100mm höjd som innehöll salt. Bredvid 

saltet fanns en GN 1/6 150mm höjd med osaltat smör i kuber om 2x2cm, syftet med att dela 

upp smöret var att det ska smälta snabbare vid användning samt att bli rums tempererat 

fortare.  

I närheten av stationen fanns det en kyl med förvaring av livsmedel förberedda tidigare under 

Mise en place i väntan på beredning. Mise en place är en fackterm på franska och betyder 

”var sak på sin plats, vilket innebär att man förbereder allt som behöver förberedas inför 

service (Pauli, P 1999 s.24). Och innan service startar är målet att, allt ska vara på sin plats.  

Vid sidan av skärbrädan finns en pepparkvarn med vitpeppar och en flaska med olivolja för 

att steka i. Vid sidan om skärbrädan fanns också en GN 1/6 150 mm med vatten för att 

användas som verktygslåda, i den fanns det matskedar för att ösa kött och för att smaka av 

med. Det fanns även en stekspade och en pincett. Bredvid spisen på bänken fanns det en 

stekplåt typ GN1/1 med djup 10 mm med ett galler ovan på. Projekt genomfördes genom att 

värma en stekpanna och tillsätta olja. Salta och peppra en bit svensk oxfilé i portionsbitar om 

200gr samt bryna och ösa köttbiten med smör tills den har uppnått 40 C° i innertemperatur. 

Köttbiten lyftes därefter över till ett galler för att vila och under den tiden steg 

innertemperaturen till 42°C. Temperaturen mättes med en termometer av märket Greisinger 

GTH 1150. Se även bilaga 2 och 3 för exempel för en station på restaurang strax innan 

service. Hantverksaktionen som jag genomförde är linjär viket innebär att den inte repeterar 

sig. Men vi kan också titta på helhetsbilden då jag genomför samma moment tre gånger vilket 

i sig blir en cyklisk aktion. Jag har använt mig av tidsgeografin för att jag riktade mitt intresse 

på Inneboende tid (Hägerstrand citerad i Åqvist, A-C. 2002, s.1). Den tid det tar att 

genomföra eller fullborda ett projekt eller en process (Åqvist. 2002). Till exempel hacka en 

lök, eller öppna en flaska vin.  
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5.3 Datainsamling/Filmning 

Jag gjorde ett personligt dokument i from av en dokumentationsfilm (Lundberg, 2011, s.195) 

som utgör råmaterialet till min studie och inte något som skall presenteras i något offentligt 

sammanhang. Jag har försökt efterlikna en verklig kökssituation där mitt fokus är riktat mot 

produkten och hantverket. Jarefjäll säger, för att handlingarna vid filmdokumentation ska ha 

undersökningsvärde måste hantverkarens fokus på samma sätt som vid yrkesmässigt utövande 

vara riktad mot den produkt som framställs (Jarefjäll, 2016, s.76).  

 Kamerorna som jag använde sitter fast installerade i taket i kök och matsal. Jag valde att 

använda mig av 3 kameror som gav vyer från sidan, ovanifrån och rakt framifrån, se bilaga 4, 

5, 6. Kamerorna styrs med en programvara som gör att jag kunde ställa in start och stopp efter 

klockan. Systemet är relativt enkelt och kräver lite eller ingen bemanning vilket även 

Lundberg rekommenderar i sitt förslag på filmmodell (Lundberg, 2011, s.193).   

 

Jag vald att starta filmvisningen direkt när jag kom på morgonen så att jag inte skulle uppleva 

något mothugg som Jarefjäll beskriver i sin avhandling, ordet kom ifrån att det bara var i 

början som känslan fanns och det försvann snabbt (Jarefjäll. 2016, s.65). En slags tröskel vid 

start av hantverket då fokus även låg på filmandet. Även fast jag var medveten om att jag 

filmandes tyckte jag att det inte var besvärande, men jag kan uppleva att jag agerade 

ögontjänare mot kameran ibland. 

Aktiviteten genomfördes för att efterlikna en service situation, dock så saknades det många 

komponenter, då det bara var i självaste hantverksaktiviteten som det egentligen fanns någon 

verklig anknytning till en reell aktivitet på restaurang, och som nämndes tidigare har en kock 

fler uppdrag än att steka tre bitar kött efter varandra. Vid analysen har perspektivet framifrån 

bara beaktats då jag upplevde att det inte var något signifikant skillnad mellan de olika 

perspektiven. 

 

5.4 Analys av materialet 

Steg 1 

Vid första analysen av filmmaterialet tecknade jag ner det hantverksmoment som förekom. 

Efter det så tittade jag på filmen en gång till och lade då till när i tid som momenten började 

och slutade. Därefter analyserade jag de olika hantverksmomenten och reflekterade över om 

hantverksmomenten hade något gemensamt eller inte. Vid analysen såg jag gemensamma 



   
 

 

 13 

faktorer i de cirka 94 unika steg under hantverksprocessens gång, dessa blev ett av mina 

resultat och grunden till tematiseringen och det tidsgeografiska diagrammet. 

Hamrén (2005, s.10) skriver att det är skillnad att skapa i text och att återge vad som gjorts i 

ett hantverksmoment. Jag har försökt använda mig av ord som används i restaurang kök men 

även försökt använda enkla ord som ska göra det mer lättförståeligt. Reflektionen har fått gå 

fram och tillbaka och jag har resonerat med mig själv för att komma fram till de ord som jag 

använt för att beskriva hantverksmoment, analys samt tematiseringen. Ulrika Roslund (2014, 

s.16) skriver att ”så prövas ett självständigt utforskande av hantverk och vikten av att resonera 

om sin hantverkliga praktik i skrift”  
Varje gång som jag granskade filmen så blev det tydligare och tydligare vilken typ av 

hantverksmoment som genomfördes och vilka hantverksmoment som hörde i hop. Till 

exempel så blev Vänder från en sida till den andra, ställa på högkant, rulla på kanten till 

ordet Vända i diagrammet. Och att jag lägger smör på två olika sätt, en mängd på köttet och 

en mängd i stekpannan blev till lägger smör i diagrammet, se tabell 3. Analysen gav ett antal 

hantverksmoment som sedan kunde användas i det tidsgeografiska diagrammet. Vid analysen 

använde jag mig av min förförståelse som grund för att sätta rätt ord på de olika 

hantverksmomenten. Jag skapade diagrammet i programmet Ilustrator, där jag skrev in 

hantverksmomenten, aktionen i den horisontella axeln och tiden i den vertikala axeln där 

startpunkten för både tiden och aktiviteten är längst ner till vänster. För att göra det så enkelt 

som möjligt gjorde jag skalan så att 1milimeter är en sekund i diagrammet. Se figur 1. För att 

göra det enklare att läsa gav jag olika färg till de tre aktiviteterna, svart, blå och grön. 
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Tabell 3, första analys av film 

  
Känner på köttet Lägger smör 

 

 

Väntar Öser köttet 

  
Vänder (Ställer på högkant) Vänder 
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Steg 2 

Vid tematisering utgick jag ifrån ett mer filosofiskt perspektiv med influenser från David 

Suttons summering av Tim Ingold och Paul Connerton (Sutton, 2006, s.302). Tematiseringen 

har sitt ursprung i det Sutton säger att professionellt hantverk inte innebär att sinnet 

bestämmer vad kroppen ska göra utifrån en förutbestämd plan, utan det sker istället en 

mobilisering av sinnet och kroppen inom den miljö av objekt som erbjuder olika möjligheter 

(Sutton, 2006, s.302).  

Som stöd vid tematiseringen har jag använt mig av Braun and Clarke´s sex steg (Braun & 

Clarke, 2006, s.87) men även Spradleys tillvägagångssätt att använda domäner hjälpte till för 

att komma fram till de olika temana (Spradley, 1980, s.91) I steg ett tittade jag återigen på 

filmerna och bekantade mig med materialet. I steg två tog jag de hantverkssteg som framkom 

i första analysen och där efter i steg tre analyserande jag orden genom att använda orden 

sinnet, kroppen, miljön och objekt som lins. Och i steg fyra framkom tre grupper som jag 

definierade tydligare i steg fem, för att sedan i steg sex skriva resultatet.  

 
Tabell 4, schematisk bild över tematisering 
Steg ett, 
Bekanta dig 
med din data 

Steg två, 
Genererar 
första koderna 

Steg tre, 
Sök efter 
teman 

Steg fyra, 
Granska 
teman 

Steg fem, 
Definiera 
namnen på 
teman 

Steg sex, 
Producera 
rapport 

Genom att se 
filmerna ett 
flertal gånger 
skapas en 
trygghet vad 
som sker för 
hantverksmom
ent. 

Koderna är de 
olika  hantver
kssteg som 
sker genom 
hela aktionen, 
till exempel: 
Steka, ösa, 
salt, vända. 

Genom att 
titta på de 
olika koderna 
och reflektera 
med stöd av 
förkunskaper 
och influenser 
av Sutton 
framkom ett 
mönster där 
det gick att se 
tre huvud 
områden. 

När 
huvudområde
na är 
definierade 
gick jag 
tillbaka för att 
åter reflektera 
över om 
koderna var 
placerade i 
rätt tema. 

Den 
slutgiltiga 
definiering 
gav tre teman 
som samlande 
koderna inom 
tre områden 
som knyter 
ann till det 
reflekterande 
hantverket. 

Tematisering 
gav möjlighet 
att skapa en 
rapport 
baserad på 
det 
videomaterial 
som 
dokumenterat 
hantverket 

 

5.5 Källkritik 

Källorna som jag har använt är förstahandkällor, alla utom två, Hägerstrand 1970a Citerad i 

Åqvist, A-C. 2002 s.2 och Hägerstrand 1973 citerad i Åqvist, A-C. 2002 s.2. I de fallen 

handlar det om att jag inte kunnat få tag på de artiklar som informationen finns i. Författaren 

till andrahandskällan som jag använder, Ann-Cathrine Åquist har skrivit den Introduktion till 
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tidsgeografi som jag refererar till i bakgrunden. Hon arbetar vid Örebro Universitet och 

forskar inom sitt område kulturgeografi och är införstådd i tidsgeografi (Örebro universitet, 

2017). Jag bedömer källorna som tillförlitliga  

 

6. Resultat 
I detta avsnitt presenterar jag resultaten av filmanalysen och självreflektionen. Resultatet blev 

nitton hantverkssteg som mynnade ut i tre teman, Sensoriskt hantverk, fysiskt hantverk och 

reflekterande hantverk. Jag har även gjort korta förklaringar för vad stegen innebär. Jag 

presenterar även de recept som blev resultatet av analys och reflektion. I resultatet presenteras 

även det tidsgeografiska diagram som visar på individens banor i rumstiden. 
Tabell 5. Resultat av analys 
Aktivitet Första analys Tematisering  

Steka kött  19 individuella 

hantverksstegsteg är resultatet 

vid första analys.  

Tre teman framkom efter 2:a 

tematiseringen. 

-Sensoriska hantverk 

-Fysiskt hantverk 

-Reflekterande hantverk  

 

 

6.1 Hantverkssteg/aktioner 

Hantverksstegen som följer är resultat av  första analysen, för att förtydliga vad stegen 
innebär har jag även skrivit en kortförklaring vad som sker i momentet. 
 
1. Värmer stekpanna, i just det här hantverksaktiviteten kommer aktionen, värmer stekpannan 

förekomma flera gånger, syftet är att vid start tillföra stekpannan önskad temperatur så att inte 

köttet släpper vätska och börjar koka istället för att brynas. Under senare delen av aktiviteten 

kommer aktionen att vara bundet till momentet Öser kött. 

 

2. Krydda, peppra och salta köttet gjordes vid start, viss överkryddning gjordes och behövs då 

det vid öser kött rinner av kryddor. 

 

3. Justera värmen, görs genom hela aktiviteten ett antal gånger, i det här fallet använder jag 

en induktionsspis som reagerar snabbt och därför justeras relativt ofta. 
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4. Olja i stekpannan, aktionen innebär att jag bryner köttet och jag vill uppnå en hög 

temperatur vid bryning och då passar en olja bäst.  Jag återkommer till det här momentet vid 

fler tillfällen då det ibland kan vara nödvändigt att tillsätta mera olja för att få ett optimalt 

resultat. 

 

5. Väntar, syftar här på att vänta tills önskad temperatur är uppnådd, vänta på att smöret är 

smällt, väntar på att uppnå önskad temperatur, väntar på att önskad färg på köttet är uppnådd, 

väntar innebär också oftast tid för reflektion och fundering på om målet i de olika fallen är 

uppnått. 

 

6: Tillsätter vitlök, är en enstaka aktivitet som inte återkommer mer än en gång i den här 

aktionen, skulle kunna falla under kryddning, men efter att reflekterat så tycker jag den 

behöver ett eget steg då den innebär ett eget steg i hantverksaktionen. 

 

7. Känner på värmen, är när jag håller handen 3-4cm ovanför stekpannan för att på så vis 

försäkra sig om att önskad temperatur är uppnådd. 

 

8. Lägger i köttet, här tar jag köttbiten från den plåt som jag har kryddat på och lägger den i 

stekpannan. 

 

9. Lyssnar, Jag lyssnar ofta för att försäkra mig om att rätt temperatur är uppnådd, dock är det 

inte helt lätt att se på film, dock så sa jag högt att jag lyssnade. 

 

10. Flyttar köttet, jag flyttar köttbiten till den del av stekpannan som har önskad mängd fett.  

Ibland har det ingen funktion alls utan är bara ett beteende för att fundera och reflektera över 

om jag är nöjd. 

 

11. Kikar, ibland måste jag titta eller kika för att se vad som händer under köttet, till exempel 

om önskad färg/bryning uppnåtts. 
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12. Vänder, har i det här fallet olika betydelse, ett är där man vänder köttet från ena sidan till 

andra. Tvåa är momentet då en köttbit som har höjd också skall brynas på kanten vilket sker i 

den senare delen av aktionen. 

 

13. Tar sked, Aktionen innebär användande av olika verktyg. Jag använde mig av sked i den 

här aktiviteten, skeden ligger i en GN 1/6 kantin med vatten, varje gång jag tar skeden från 

vattnet och innan den kan användas i det varma fettet trycks toppen på skeden mot slängen för 

att ta bort den vattendroppe som sitter fast med ytspänning i toppen. Detta för att undvika att 

det stänker fett då vattnet träffar den heta oljan. 

 

14. Lägger smör, en stor bit smör läggs på köttbiten och en mindre bit i stekpannan för att 

kunna börja ösa smält smör över den stora biten smör som då smälter ner över köttet. 

 

15. Öser köttet, Är när jag med en sked och med stekpannans framkant upplyft och bakkant 

ner så att smör/olja blandningen rinner ned mot stekpannans kant för att kunna ösa stora 

mängder varmt fett över det brynta köttet. Målet är att bryna köttet på de ytor som inte blivit 

brynta på grund av ojämnheter i köttets struktur, samt att få en jämn värme i hela köttstycket 

och uppnå den innertemperatur som önskas. 

 

16. Skakar stekpannan, ren reflexrörelse som jag gör för att fundera/reflektera om resultatet är 

fördelaktigt eller att fördela fettet eller flytta köttbitens i stekpannan. 

 

17. Känner på köttet, görs för att kunna känna mig säker på jag uppnått rätt temperatur, jag 

känner inte efter värme utan trycker lätt på köttet och bedömer efter hårdhet och spänst. Vid 

högre måltemperatur kan vi även se en viss mängd vätska komma ur köttet. 

 

18. Lyfter över till galler, gallret har jag för att köttet ska svalna jämt över och eventuella 

köttsafter inte samlas i direkt kontakt med köttet vilket kan göra att köttbiten ökar i 

temperatur mer än önskat samt får en kokt yta. Köttbiten ökade vid det här tillfället ca 2°C i 

snitt innan den sedan började svalna. 
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19. Drar av stekpannan, är det avslutande momentet där då detta momentet är linjärt, skule 

det varit cirkulärt skulle stekpannan diskas snabbat för att sedan användas igen och hela 

aktiviteten göras igen. 

6. 2 Resultat av tematisering  

Sensoriska hantverket 

I det Sensoriska hantverket, finner vi hantverksteg som på olika vis påverkar smaken, visuellt 

intrycket, doft och textur. För att uppnå önskat sensoriskt värde behöver vi krydda köttbiten, 

det sker med salt och malen vitpeppar och utförs som ett av de första momenten.  

Jag tillsätter olja i stekpannan för att bryna köttbiten och det gör även att köttet inte fastnar 

och ger en för ögat finare yta. Smaken förändras också när vi bryner köttet genom de maillard 

reaktioner som bildas. Att tillsätta vitlök när jag steker köttet tillför smak, viktigt är att 

vitlöksklyftan är oskalad för att den inte ska brännas och ge beska smaker. Det finns två sätt i 

det här momentet på hur jag lägger i smör, ett är direkt i stekpannan och det andra är ovan på 

köttbiten, den senare får smälta ner under tiden som jag öser köttet. Mellan de olika stegen 

förekommer det att jag får vänta på att uppnå önskad färg, då finns det även utrymme för att 

genomföra andra uppgifter eller reflektera över vad som sker i momentet vilket jag kommer 

att ta upp i delen reflekterande hantverk.  

 

Fysiskt hantverk 

Det fysiska hantverket är när jag arbetar med kroppen, händer och med verktygen som jag 

förfogar över. Det sker till exempel när jag känner på köttet för att få mig en uppfattning om 

köttet har uppnått rätt stekgrad och när jag känner på värmen på stekpannan för att få en 

uppfattning om när det är dags att lägga i köttet. Eller när jag tar verktyg, vänder på köttbiten 

eller öser smör med hjälp av en sked. Vid flera tillfällen flyttar jag runt köttbiten för att den 

ska ligga där det finns mest olja och som det avslutande momentet när jag lyfter över till 

galler för att vila innan servering. 

 

Reflekterande hantverk 

Det reflekterande hantverket sker när jag värmer stekpannan, justerar värmen på spisen, 

skakar stekpannan, väntar, kikar på om köttbiten har önskat utseende, funderar och lyssnar. 

Det sker oftast i samband med att något beslut ska tas eller har skett. Reflektionen är 

nödvändig för att kunna justera hantverket utefter förutsättningarna som ständigt förändras. 
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Det Reflekterande hantverkverket är såklart fullt av subjektiva uppfattningar men som är 

stärka med de förkunskaper som en hantverkare förfogar över, det vill säga vi pratar inte om 

spontana beslut utan genomtänkta gärningar som byggs på erfarenhet.  

6.3 Resultat i diagrammet 

I diagrammet, figur 1 kan vi se resultat över min användning av tidrummet. Där kan vi se att 

samma hantverk fick olika kurvor, dock med samma resultat, en köttbit med en 

kärntemperatur på 42°C. Svart är den första aktiviteten, blå den andra aktiviteten och grön är 

den tredje aktiviteten. Svart graf visar 93 hantverkssteg/aktion under tiden 7 minuter och 45 

sekunder. Blå graf visar 65 hantverkssteg/aktion under tiden 4 minuter och 17 sekunder. Grön 

graf visar 101 hantverkssteg/aktion under tiden 5 minuter och 32 sekunder.  

 
Figur 1, Tidsgeografiskt diagram 
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Vi kan även se som ett exempel att första aktiviteten har 1 minut och 48 sekunder i väntar, 

andra aktiviteten har 1 minut och 28 sekunder och den sista 3 minuter och 6 sekunder. vilket 

framkommer tydligt. Och är ett resultat som finns på grund av att jag i det här fallet bara 

genomför en aktivitet i taget och det visar också på att det finns utrymmer för att göra 

eventuellt andra arbetsuppgifter. 
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Figur 2. Detaljstudie av Väntar.        
111 

6.4 Receptutveckling 

För att på ett överskådligt sätt visa hur tillvägagångsättet är vid, steka kött, har jag gjort ett 

recept med ingredienser och två typer av metodbeskrivningar. En metodbeskrivning i form av 

en figur, som beskriver steg för steg arbetets flöde för att kunna genomföra, steka kött, se 

svart graf i figur 1. Vid genomförandet följs punkterna i nummerordning. Den andra metoden 

som är i textform följer de hantverksteg som framkom i analysen och det tidsgeografiska 

diagrammet men har utvecklats i texten för att ge en djupare förståelse vad som bör göras vid 

respektive aktion. Båda kan med fördel användas tillsammans/i kombination. 

 

6.4.1 Recept  

Ingredienser 
200gr oxfilé 
2msk matolja 
200gr rums tempererat smör 
Salt och peppar 
 

6.4.2 Metod 1 Stekning av kött enligt …. 

 
Figur 3. Recept, kort version. Hela receptet kan ses i bilaga 7. 
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6.4.3 Metod 2 Stekning av kött, nyklassiskt recept 

 

1. Börja med att värma stekpannan. Peppra och salta köttet, viss överkryddning bör göras 

för att när vi öser köttet rinner en del kryddor av. 

Tillsätt olja i stekpannan och tillsätt den oskalade vitlöks klyftan. 

Vänta nu till dess vi kan se att det går små vågor i oljan. 

 

2. Lägg nu i köttet i stekpannan och bryn köttet först på ena sidan. 

Flytta runt köttbiten så den alltid ligger i oljan. 

Vänd köttbiten när det har uppnått färgen av valnötsträ, pepparkaka eller RGB 

109.44.0. 

Lägg 50gr smör ovan på köttbiten och en liten bit smör på 30gr i stekpannan för att 

kunna börja ösa smält smör över den stora biten smör som då smälter ner över köttet. 

 

3. Ös köttbiten genom att, med en sked ta upp smör/olja blandning och häll det över 

köttbiten detta görs enklast med stekpannans framkant upp och bakkant ner så att 

smör/olja blandningen rinner ned mot stekpannans kant för att kunna ösa stora 

mängder varmt fett över det brynta köttet. Målet med att ösa är att bryna köttet på de 

ytor som inte blivit brynta på grund av ojämnheter i köttets struktur, samt att få en 

jämn värme i hela köttstycket och uppnå den innertemperatur som önskas. Nu öser vi 

5-10 skedar med smör över köttet och där i mellan låter stekpannan åter få kontakt 

med spisen för att inte tappa värme i stekpannan. Var uppmärksam och justera 

temperaturen på spisen om det är behövs. Smöret ska vara brynt men inte bränt och 

det syns fort då det blir svarta prickar i när det är bränt. Nu är det enklast att använda 

en termometer för att veta när vi är klara, men är ni erfaren så går det att känna på 

köttbiten när den är färdig. Vi känner då inte efter temperatur utan efter hårdhet och 

spänst. 

 

4. Lyft över köttbiten till ett galler med en plåt undertill när önskad temperatur är 

uppnådd. Gallret finns för att köttet ska svalna jämt över och eventuella köttsafter inte 

samlas i direkt kontakt med köttet vilket kan göra att köttbiten ökar i temperatur mer 
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än önskat samt att köttet kan får en kokt yta. Köttbiten kommer att öka i temperatur de 

första minuterna när den ligger på gallret vilket måste tas i beaktning när vi bestämmer 

oss för den slutgiltiga innertemperaturen, vilket innebär att vi måste avsluta ett antal 

grader innan måltempen är uppnås. 

 

5. Som komplement till metod 2 vill jag lägga till ett par moment som knyter an till det 

reflekterande hantverket som jag har presenterat.   

Jag lyssnar ofta för att försäkra mig om att rätt temperatur är uppnådd, till exempel 

ljudet från köttbiten i stekpannan, för att försäkra mig om att köttet verkligen bryns 

och inte kokar.Ibland måste jag titta eller kika för att se vad som händer under köttet, 

tex om önskad färg/bryning uppnåtts eller försäkra mig om att smöret inte är bränt. 

Skaka stekpannan, är en ren reflexrörelse som jag gör för att fundera/reflektera om 

resultatet är fördelaktigt men också för att fördela fettet eller flytta köttbiten i 

stekpannan. Väntar, syftar här på att vänta tills önskad temperatur är uppnådd, vänta 

på att smöret är smällt, vänta på att uppnå önskad temperatur, vänta på att önskad färg 

på köttet är uppnådd, vänta innebär också oftast tid för reflektion och fundering på om 

målet i de olika fallen är uppnått, men innebär också att det finns tid för göra andra 

saker. Känna på värmen i stekpannan kan vara bra att göra innan matoljan tillförs Det 

görs genom att hålla handflatan en till två centimeter ovanför, om ni bränner er efter 2-

3 sekunder bör det vara rätt temperatur för att fortsätta med att hälla i matoljan. 
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7. Diskussion 
I min diskussion kommer jag bland annat rikta min uppmärksamhet mot de restriktioner som 

uppstår i tidrummet och försöka förstå vilken förklarings kraft de har. Jag vill försöka förstå 

hur restriktionerna påverkar tidrummet. Dock finns det begränsning då det finns fler faktorer 

än bara det tidgeografiska perspektivet som sätter begränsningar. Eftersom 

hantverksaktiviteten och filmningen skedde under ett isolerat tillfälle och inte under en kväll 

på en restaurang ger svaret inte ett korrekt svar ur ett vardagsperspektiv. Den komplexa 

blandningen av konkreta fenomen påverkar varandra och inte bara utifrån ett tidsgeografiskt 

perspektiv. Enligt Ann-Cathrine Åqist (2002) kan man tolka tidsgeografins ursprungliga 

utformning som ett redskap för att besvara följande fråga: 

-Vilka är de omständigheter som styr tidsanvändningen, eller närmare bestämt 

tidrumsuppfattningen (Åqvist. 2002, s.4). 

 
Jag kommer utgå från de tre teman som min analys gav, Sensoriskt hantverk, Fysiskt hantverk 

och Reflekterande hantverk och vilka restriktioner som de har utifrån ett tidsgeografiskt 

perspektiv. Det sensoriska hantverket är direkt kopplat till hur matens smak påverkas av 

hantverket, dvs kryddning, metod eller teknik som appliceras på råvaran. Det fysiska 

hantverket knyter an till det kroppsliga och vad kocken gör med sina händer och i 

förlängningen med sina verktyg och maskiner. Reflekterande hantverk, är då kocken funderar, 

reflekterar och tar beslut utifrån den situation som just då är, precis som Sutton beskriver att 

praktiskt arbete är till skillnad från teoretiskt arbete (Sutton, 2006, s.302). Diskussionen 

kommer att bygga utifrån en metodstudie perspektiv, det teoretiska ramverket kring 

hantverket kommer att stå tillbaka i diskussionen dock kommer mina förkunskaper att 

användas då jag även diskuterar utifrån en kocks perspektiv. 

 

7.1 Fysiska hantverket 

Kapacitetsrestriktioner i det Fysiska hantverket kan ske då material eller kockens kapacitet 

inte räcker till då de moment som genomförs står i direkt fysisk kontakt med kocken, och i 

hantverksmomentet som genomfördes sker det då kocken måste vara aktivt deltagande i 

aktiviteten och aktionerna. Eftersom hantverksaktiviteten och filmningen skedde under ett 

isolerat tillfälle och inte under en kväll på en restaurang ger arbetet inte ett korrekt svar ur ett 

vardagsperspektiv. Polanyi (1958) menar att kunskapen är en tyst del av våra kroppar, vilket 
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kan skapa restriktioner inom ramen för utförandet då viss kunskap inte finns hos alla och kan 

vara svår att förmedla verbalt. 
 

Kopplingsrestriktion i Fysiskt hantverk, samordning är viktig i just den här aktiviteten, det 

kan vara så att utrustning inte räcker till på grund av att kollegor använder dem just då, det 

kan även vara så att matsalens samordning med köket kan påverka situationen. I just det här 

hantverksaktiviteten upplevde jag inte att det förekom då jag gjorde tre aktiviteter efter 

varandra vilket inte gav någon större samordnings problem då arbetsmomentet var linjärt. 

I och med att tidsgeografi inte bara ser på individer utan på redskap och material också 

(Åqvist, 2002, s.3), så skulle en filmning gjord i ett restaurangkök givit ett annat resultat, dels 

för att filmningen som dokumentationsform (Lundberg, 2011, s.190) ger faktisk bild men 

också den samordning som finns runt martrial i ett restaurangkök skulle ge ett intressant 

resultat att diskutera runt. 

 

Styrningsrestriktion i Fysiskt hantverket. Lokalen i studien är en utbildningsrestaurang vilket 

inte gav några större restriktioner, tittar vi på restaurang generellt så styr öppettider, lagar, 

arbetstider, etc.  

7.2 Sensoriskt hantverk 

Kapacitetsrestriktioner i Sensoriskt hantverk. Då jag är direkt ansvarig för den sensoriska 

kvalitén som är en stor del av hantverket så är det viktigt att det inte sker några restriktioner. 

Kocken sitter med knowing how som Ryles kallar det (Gustavsson, 2000, s.101). Det kan 

resultera i en låg upplevelse hos gästen om det är så att kunskapen inte kan förmedlas. Jag 

upplevde att i just denna hantverksaktivitet så fanns det inte någon direkt som visade på 

förekomst av denna restriktion. Men påverkan som beskrivs nedan kan såklart påverka den 

sensoriska kvalitén om inte kocken har tålamod, tid eller kunskap att justera spisen för att 

uppnå önskad färg. 

 
Kopplingsrestriktion i Sensoriskt hantverk kan uppkomma då det finns hierarkier och 

ledarskapsstrukturer där det ibland kan vara så att kocken i fråga inte själv är ansvarig för just 

den sensoriska kvalitén är korrekt eller inte har kunskap nog. Det kan vara så att den 

ansvarige är upptagen själv i en aktivitet som omöjliggör att kunna ta ett beslut åt den andra. 

Det kan också uppstå vid bristande kommunikation mellan gäst, matsal och kock. Dock kan 
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restriktioner i kopplingarna mellan individers banor kan leda till havererade projekt som är 

minst lika intressanta att studera som de genomförda, eftersom de säger något om vilka 

projekt som är möjliga att genomföra för individer i vissa omgivningar (Hägerstrand 1985b 

citerad i Åqvist, A-C. 2002, s.2) 

  

Styrningsrestriktion i Sensoriskt hantverk. Lokalen i studien var en utbildnings restaurang 

vilket inte gav några större restriktioner, men det kan uppkomma då det styr tillgången på 

råvaror. Här kan säsong, öppettider hos leverantörer påverka, även i kombination med de 

andra restriktioner kan det ge försämrad kvalité på produkter då arbetsbelastning kan göra att 

kocken inte hinner genomföra sina inköp innan leverantören stänger.  

7.3 Reflekterande hantverk 

Kapacitetsrestriktioner i Reflekterande hantverk, kan uppkomma då kocken möter problem 

som blir komplexa för att kunna hantera just då och nu, vilket skulle störa det arbetsflöde som 

stunden kräver. Till exempel under första filmningen så fungerade inte induktionshällen som 

jag hade förväntat mig vilket innebar en fördröjning i det fysiska hantverket med också i det 

reflekterande hantverket då det skapade bryderier och funderingar gällande hur jag skulle lösa 

det. Det visar sig då tiden på första stekningen är 7,45. min med 92 hantverksaktiviteter till 

skillnad från tredje stekningen hade en tid på 5,32 min. och 101 hantverksaktiviteter. Jarefjäll 

(2016, s.23) skriver att ” Det tysta verkningssättet skall dock inte förväxlas med att det inte 

förkommer reflektion och eftertanke. De reflektionerna är inte av en sådan karaktär som vi 

vanligen pratar om då det i stunden inte hinner med någon eftertänksamhet. Det är snarare en 

form av fragment som via återkoppling ger grund för de handlingar som man ska utföra och 

som handlingarna styrs av” och som vi ser i den ökade tiden som beror på både tiden för 

reflektionen och för den faktiska väntetiden på att stekpannan skulle återfå värmen för att 

kunna fortsätta hantverket. 

 

Kopplingsrestriktion i Reflekterande hantverk, Det är svårt att kommunicera reflekterande 

under service på grund av stress och höga ljudnivåer. Kommunikation är väldigt viktig i kök 

och speciellt vid service. Detta kunde hjälpt mig då spisen inte reagerade på stekpannan, 

vilket nämndes tidigare. Hade jag haft en kollega med mig som jag kunde fråga och prata med 

så kanske det inte tagit så lång tid. Emellertid så är det oftast kommandon eller kortare frågor 
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som det ges tid för under service, sällan samtal av reflekterande karaktär vilket kan vara till 

nackdel för branschen.  

 
Styrningsrestriktion i Reflekterande hantverket. Utifrån den genomförda aktionen så finns det 

inga restriktioner här, dock i arbetslivet som kock så finns det maktutövningar som kan 

påverka det reflekterande hantverket så som ledarskaps strukturer som verkar negativt på det 

fria tänkandet under arbetet eller arbetsbelastningar eller kompetens inom sitt uppdrag.  

7.4 Hantverket 

Om vi tittar på en detalj i det tidsgeografiska diagrammet, (figur 3) så kan vi se att 

tidrumsanvändningen är väldigt lika i aktionerna öser kött, väntar och värmer stekpanna. 

Dock är de förskjutna i tid första akvitetet öser jag vid 4,07min andra aktiviteten vid 2,44min 

och den tredje vid 3,3min på grunda olika orsaker, dels att spisen inte reagerade på 

stekpannan och vid ett annat tillfälle blev stekpannan för varm, det vill säga mina 

förutsättningar blev inte de samma.  

 

 
Figur 4, detaljstudie av tidsgeografiskt diagram 
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Det stärker det jag tidigare nämnt om komplexiteten i hantverket och ger tyngd åt 

förklaringskraften hos tidsgeografin då den tydligt visar upp ett tecken på hantverkarens 

kunskaper att under olika förutsättningar kunna genomföra sin hantverksaktivitet och uppnå 

motsvarande resultat. Antropologen Timothy Ingold och sociologen Paul Connerton säger, att 

professionellt hantverk inte innebär att sinnet bestämmer vad kroppen ska göra utifrån en 

förutbestämd plan (Sutton, 2006, s.302). Utan som vi kan se i resultatet att kocken som i det 

här fallet får ändrade förutsättningar och måste justera sitt hantverk utefter de förändrade 

förhållanden. I det tidsgeografiska diagrammet (figur 1) kan vi se att hur många moment som 

behövs för att steka en bit kött, detta görs upprepade gånger under en kväll detta i 

kombination med de restriktioner som förekommer och det ständigt förändrade 

förutsättningarna i ett restaurangkök som är en komplex miljö att genomföra sitt hantverk i. 

Schön (1983. s.37) skriver att det skapades en hierarki av kunskap och status, där de som 

skapar nya teorier tycktes ha högre status och än de som utförde den, och skolorna av ”högre 

kunskap” var överlägsen den ”lägre” skolan. Ser vi på den komplexa resultat med fysiskt 

hantverk, reflekterande hantverk och sensoriskt hantverk kan vi ställa oss frågan, är det högre 

kunskap att veta vad som görs än att utföra den? 

7.5. Metoddiskussion  

I metoddiskussionen kommer jag att diskutera de använda metoderna utifrån deras 

trovärdighet och pålitlighet. Bryman (2008, s.354) säger att,  

”trovärdighet innebär att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de 

regler som finns och att man rapporterar resultatet till de personer som är en del av 

den sociala varligheten som studerats för dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den 

verkligheten på rätt sätt.” 

Pålitlighet innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av av alla faser i forskningsprocessen (Bryman, 2008, s.354). Därefter kommer en kort 

summering. 

7.5.1 Filmdokumentation 

Lundberg (2011, s.195) säger att när man dokumenterar med film ges möjlighet att ingående 

fånga en process och att ta del av hantverkarens erfarenheter och miljö. 
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Filmdokumentation gav ett underlag för analys, jag saknade tyvärr ljud på grund av en teknisk 

miss vid konvertering av filerna. Det kanske hade underlättat med ljud, men jag fick titta 

noggrannare tack vare att ljudet saknades vilket ökade mitt fokus. Att titta på bild för bild, 

pausa, gå tillbaka om så behövdes ger en detaljrikedom som kan vara svår att få vid till 

exempel en deltagande observation. Jarefjäll (2016 s.190) säger att det också finns faktorer 

som gör att man agerar annorlunda när man står framför kameran, när man vet att man blir 

iakttagen. Jag upplever att det var så, att jag agerade för kameran vid ett flertal tillfällen vilket 

såklart kan påverka hantverksmomentet. Detta går att minimera genom att tillexempel 

genomföra filmningen vid en mer autentisk aktivitet. Dokumentation med film var en 

pålitlighet metod, det som har påverkat resultatet är, att som i mitt fall att man dokumenterar 

en situation som är skapad och plockad utanför sin kontext. Det optimala vore att filma på en 

restaurang under en service där en kock genomför momentet samtidigt som alla övriga 

uppdrag för att kunna återge en rättvisare bild på komplexiteten i hantverket. Samtidigt menar 

Lundberg (2011, s.195) att dokumentation med rörlig bild och ljud inte bör prioriteras före 

någon annan dokumentationsmetod. Varje hantverksprocess är unik och man bör noga 

överväga vilken dokumentationsmetod som passar processen bäst (Lundberg, 2011, s.195) 

7.5.2 Analys av filmmaterialet 

Jag analyserade filmen med min förförståelse och med tematisk analys (Braun & Clarke, 

2006) och James Spradley´s bok Participant Observation (Spradley, 1980, s.91). Tematisk 

analys hjälpte till för att få ett systematiskt tillvägagångssätt för att reflektera fram teman. Ett 

annat resultat kan ha uppnåtts om fler genomförde aktivitet och analys. Att skriva ner det som 

jag såg på filmen kändes till en början svårt, och att sätta ord på mina handlingar var inte helt 

lätt.  Det påtalas en distinktion mellan att skapa i text, och att endast återge i ord (Hammarén 

2005, s.10). Roslund (2014, s.16) skriver ”så prövas ett självständigt utforskande av hantverk 

och vikten av att resonera om sin hantverkliga praktik i skrift”. Skiften är en viktig del av 

analysen och växte med tiden. Min förförståelse finns med för att kunna ge stöd i analysen 

och om en person som inte är insatt i hantverket hade genomfört analysen skulle eventuellt 

resultatet med stor sannolikhet inte bli den samma. Andersson & Johansson (2017, s.32) 

säger, för att upptäcka skillnader i kompetens inom området, exempelvis svarvning, kan eget 

kunnande och en kroppslig kunskap hos forskaren ses som en tillgång. 
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7.5.3 Tidsgeografi 

Tidsgeografi som synsätt för att se på hantverk gav ett intressant resultat. En tydlig bild av 

vad som händer i tidrummet fås genom det tidsgeografiska diagrammet, figur 1. Det ger en 

bild på hur ett recept skulle kunna se ut, men min kunskap sätter stop för vidare tolkningar på 

hur det ska tydas och jag saknar tyvärr djupare kunskap att utläsa möjligheter och 

begränsningar i diagrammet, mer tid behövas för att läsa in mig på synsättet för att kunna ta 

till mig mer data från diagrammet. Åqvist (2002, s.3) säger att vid sidan av restriktioner i 

tidrummet finns även andra faktorer som begränsar exempelvis individens möjligheter att 

genomföra projekt. Den konkreta samexistensen av olika fenomen kan påverkas av andra 

förhållanden än de som kan registreras i ett renodlat tidsgeografiskt perspektiv (Åqvist, 2002, 

s.3) 

7.6 Summering 

Vad kan vi då ta med oss från diskussionen är, att hantverket i det här fallet består av ett få 

antal hantverksaktioner som har ett stort antal nyanser och att hantverkaren står inför många 

beslut där lösningarna varierar i det oändliga på grund av de ständigt förändrade 

förhållandena. Studiens resultat visar  hur komplext ett arbetsutförande av att steka kött är. 

Om det skulle vara skrivet i ett recept skulle det troligtvis stå ”bryn köttbiten på båda sidor 

och ös med smör”. Ingold (2001, s.19) säger “the information in the recipe book is not, in 

itself, knowledge”. Och han fortsätter “Only when placed in the context of skills gained 

through this prior experience does information specify a route that is comprehensible and 

that can practicably be followed, and only a route so specified can lead to knowledge”. 

Det är klart att det är svårt för den som skriver receptet att veta vem och vilken kunskap som 

brukaren av recept har och att skriva beskrivningar som är lämpade för alla kategorier av 

brukare blir svårt. Tidsgeografi som synsätt och i synnerhet den metod som Jarfjäll (2016) 

tagit fram för att studera hantverk kan användas inom det hantverk som kockar verkar. 

Metoden är en multimetod med filmning, analys, självreflektion och det tidsgeografiska 

synsättet. Tillvägagångssättet kan användas för optimering vid användandet av rummet, 

material, personal och kompetens och för att dokumentera hantverket för att tydligare kunna 

förklara hantverkstekniker. Den har använts tidigare för att göra den sortens studier, till 

exempel Människa - produktion. Tidsbilder av ett produktionssystem där Kajs Ellegård tittat 

på förändringar i arbetsuppgifter och produktionssystem inom industrin. (Ellegård, 1983) 
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Men den kan också användas för att dokumentera matlagningsaktiviteter eller aktioner för 

dokumentation eller för utbildning.  

7.8. Arbetets relevans för ämnet Måltids-och Restaurangvetenskap 
och samhället 
 
Det finns ett värde i att genomföra den här typen av studie, att testa en metod som kan 

användas inom hantverket i gastronomi känns relevant och resultatet i studien stärker att det 

går att fånga hantverket på ett sätt som ger data som kan analyseras på många sätt. Om det är 

så att resultatet har någon vikt får tiden utvisa, men jag tycker jag har fått positiva ord från 

kollegor som tycker det är ett intressant tema. Inom Måltids och restaurangvetenskap är det 

vanliga att genomföra mer teoretiskt anknutna studier, dock så är de flesta anknutna till fältet 

på ett eller annat sätt vilket känns väldigt relevant. Det går att ställa sig frågan forskar vi om 

hantverk eller i hantverk? 

  
Jag hoppas att den här typen av studier av hantverket får fler tillfällen att utvecklas och att det 

sker djupare akademisk forskning i hantverk som visar komplexiteten av utförandet och hur 

de olika hantverken styr varandra. Hantverksforsking kan hjälpa till att öka förståelsen hos 

företag inom gastronomin för att visa på nyttan av forskning i Måltid och restaurangvetenskap 

då hantverket eventuellt ligger närmare deras vardag. Schön (1983, s.37) säger att hantverket 

alltid har haft lägre status än det teoretiska ämnen, vilket känns beklagligt då mycket av det 

som vi behöver i våra liv är hantverks relaterade. Sutton säger att ”Miljön är inte en del av 

problemet som vi behöver anpassa oss efter utan är en del av aktiviteten” (Sutton, 2006, 

s.302). Jag tycker det är ett så spännande sätt att tänka på, att hela rummet är en del i 

aktiviteten, att allt som sker skapar förutsättningar för att vi ska kunna genomföra vårt 

hantverk och problemet är lösningen. Restauranghögskolan vid Umeå universitet arbetar 

mycket utifrån det, att hela rummet påverkar måltiden.  

 

Vi skulle kunna säga: om hantverket är en del av rummet och hantverket är verktyget för att 

skapa rummet, och rummet är den del av verktyget upplever jag att mitt arbete är väldigt 

relevant för ämnet Måltid och restaurangvetenskap. 
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7.9. Slutsats  
Vi kan se tre olika typer av hantverk, fysiskt, sensoriskt och reflekterande. Tre olika typer av 

hantverk som på olika sätt påverkar varandra i ett komplext mönster för att kunna utföra, 

steka kött. Ett recept bör för att uppnå ett bättre resultat följas av en tydlig manual där det 

ingående beskrivs vad som måste göras utifrån dessa tre perspektiv.  
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