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Sammanfattning 

De senaste trettio åren har forskningen angående måltidsupplevelser ökat och delar som 

mötet, service, trender och värdskap har stått i fokus. Måltidsupplevelsen har beskrivits 

utifrån både gästens och producenten perspektiv på måltiden, men inte utifrån kocken.  

I denna uppsatsen så studerades kockar, restaurangägares och restaurangchefers perspektiv 

kring kockens beteende i det öppna köket. Studien belyser begreppet värdskap och hur det 

förhåller sig till Goffmans dramaturgiska perspektiv, Five Aspects Meal Model, samt 

teorier om mänskligt beteende och social struktur inom restaurangbranschen. Studien har 

tagit avstamp i kvalitativ metod där fyra djupgående intervjuer genomförts utifrån 

respondentens perspektiv. Tematisk analys användes för att analysera materialet som 

resulterade i två teman: medvetenhet och interaktion. Det resultatet av denna studien visar 

är att kockar i ett öppet kök utför ett värdskap. Kockarna utför detta värdskap både i mötet 

med varandra och i mötet med gästen. 

Nyckelbegreppen: värdskap, öppet kök, kockar, restaurangägare. 
  



 

3 
 

Abstract 

For the past 30 years, research on meal experiences has increased and parts of the meeting, 

service, trends and hosting have been the focus. The meal experience has been described 

from both the guest's and the producer perspective of the meal, but not from the chefs 

perspective. 

This thesis studies chefs, restaurateurs and restaurant managers perspective on behavior in 

the open kitchen. The study highlights the concept of hospitality and hospitableness, and 

how it relates to Goffman’s dramaturgical perspective in context of the meal, Five Aspects 

Meal Model and Whyte’s theories of human behavior and social structure in the restaurant 

industry. The study is based on a qualitative interview method for in-depth conversations 

from the respondent's perspective. Thematic analysis was used to analyze the content of 

the material and resulted in two themes ; awareness and interaction. The study shows that 

there is hospitality in the open kitchen and that the chefs perform this hospitality both in 

the meeting with each other and in the meeting with the guest. 

 

Keywords: hospitality, open kitchen, chefs, restaurateurs. 
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Inledning 

Under de senaste tre decennierna har forskningen kring måltidsupplevelser ökat och delar 

som mötet, service, trender och värdskap har stått i fokus. Måltidsupplevelsen har 

beskrivits utifrån både gästens och producenten av måltidens perspektiv (Mossberg & 

Andersson, 2004; Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006; Sundquist & 

Walter, 2016). Gustafsson, et al. (2006) har undersökt måltidsupplevelsen utifrån 

producentens perspektiv. De har tagit fram modellen Five Aspects Meal Model, hädanefter 

benämnd FAMM, med fem aspekter som är absoluta och essentiella för 

måltidsupplevelsen. De fem aspekterna utgörs av rummet, mötet, och tillsammans med 

produkten skapar detta atmosfären som även påverkas av styrsystemet, såsom lagar och 

teknik, vilket vi återkommer till nedan.  

 

Det öppna köket kan ses som en del av rummet. Baraban (2010) beskriver utvecklingen av 

det öppna köket. Han skildrar hur inriktningen ’öppna kök’ blev allt mer populära under 

90-talet. Det öppna köket är ett restaurangkök där gästen har tillgång till att se in i köket. 

Insynen kan variera från att vara ett kök utan väggar mitt i matsalen med full insyn, till en 

kökslucka bakom bardisken som inte är större än en kvadratmeter. Vidare 

menar Baraban (2010) att detta koncept används mer och mer och att det idag är 

populärare än det någonsin har varit inom restaurangbranschen. Det är även något som 

syns här i Sverige och allt fler restauranger med högre standard väljer att använda sig av 

öppna kökslösningar. Jönsson (2012) lyfter fram att för 30 år sedan, under samma tid som 

det öppna köket sattes på kartan, fick även kocken ett uppsving. Han beskriver det som att 

kocken tog steget ut ur köket och syntes mer i tv-rutan och i sociala medier vilket utifrån 

vad forskningen visar kan vara en bidragande faktor till valet av öppet kök, det vill säga 

att visa upp kocken som i och med detta blivit en viktig del av restaurangen (Jönsson, 

2012). När väggen mellan kök och matsal rivs ner och öppnas upp för gästens beskådning 

upplevs det som att köket blir en del av matsalen och att värdskapet bör följa med in i 

köket. Utifrån erfarenhet av att arbeta på olika restauranger under flera år har det blivit 

tydligt att det är allt mer vanligt med öppna kök, och att öppna kök kan förändra hur 

arbetssättet ser ut i jämförelse med i ett stängt kök.  

 

Det finns ingen forskning kring öppna kök på från kockens perspektiv utan endast hur 

gästen upplever det eller hur gästens måltidsupplevelse förändrats i och med det öppna 

köket. För att beskriva hur personal i matsal arbetar eller strävar efter att arbeta relaterar 

man ofta till begreppet värdskap.  Eksell (2013) beskriver värdskap som värdens roll och 
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utförande av arbetsuppgifter, medan gästfri eller hospitality endast utgörs av relationen 

mellan gäst och värd. Värdskap är dock ett komplicerat begrepp som oftast hänvisar till 

hur personal i matsal vill uppfattas eller strävar efter att uppnå (Eksell, 2013).  

 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att belysa hur kockar, restaurangchefer och restaurangägares upplever 

och beskriver arbete i öppna kök och hur det kan relateras till värdskap.  
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras teorier, tidigare forskning och centrala begrepp som är i behov 

att definieras för att skapa förståelse för uppsatsens syfte. Begreppet värdskap definieras 

sedan beskrivs konceptet måltidsupplevelse. Goffmans teori kring Jaget och maskerna och 

tidigare forskning kring mänskligt beteende och social struktur illustreras utifrån studiens 

syfte. 

 

 

Värdskap 

Begreppet värdskap är svårt att definiera då ytterst lite forskning gjorts kring ämnet, 

framförallt i Sverige. De svenska studier som gjorts utgår ofta från engelskans hospitality 

och hospitableness och forskning kring dessa begrepp. Hospitality beskrivs i Oxford 

English Dictionary (”Hospitality”, 2019) som: ”Relating to, or denoting the business of 

entertaining clients, conference delegates, or other official visitors”, som översatt blir: 

”Relaterar till eller betecknar underhållande av kunder, konferensdeltagare eller andra 

officiella besökare”. Det närmsta begreppet som svenskan har till Hospitality är gästfrihet. 

Definition av begreppet gästfrihet enligt Nationalencyklopedin (”gästfri, 2019) är: ”en som 

gärna tar emot gäster och är frikostig emot dem”. 

 

Det andra ordet hospitableness beskriver Lashley (2008) som önskan att behaga andra och 

att skapa goda relationer med gäst som givare, vilket är den närmaste översättningen till 

svenskans värdskap. Det de båda begreppen har gemensamt är den relationen som skapas 

mellan gäst och givare och att detta kan ske i flera olika miljöer med syfte att skapa en 

gästvänlig mötesplats (Lashley, Lynch & Morrison., 2007), vilket är hur begreppet 

värdskap kommer att behandlas i denna studie. Lashley et al. (2007) menar att värdskap är 

förlängningen av service och det sker som en reaktion hos utövaren för att skapa goda 

relationer i sökandet efter att uppfylla gästens behov. Den svenska forskningen som finns 

kring begreppet värdskap är Eksell’s Värdeskapande gästfrihet (2013), som även den 

utgår ifrån de engelska begreppen därav namnet värde-skapande gäst-fri(het). Han 

beskriver värdskap som värdens roll och utförande av arbetsuppgifter, medan gästfri eller 

hospitality endast utgörs av relationen mellan gäst och värd (Eksell, 2013, s.22). 

Adderandet utav utförande av arbetsuppgifter är avgörande för denna studie. I detta är 

både mötet, lika väl som personerna bakom avgörande. 
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Tidigare forskning i Måltidsvetenskap 

Denna studie kommer främst att fokusera på mötet och rummet ur FAMM modellen, 

vilket beskrivs mer utförligt nedan. 

I FAMM -Five Aspects Meal Model, illustrerar Gustafsson et al. (2006) att mötet har stor 

betydelse för att förmedla en måltidsupplevelse. De beskriver att inom 

restaurangverksamheten finns olika möten. Dessa beskrivs som mötet mellan gästen och 

serveringspersonalen, mellan gästen och interaktionen dem emellan samt mötet mellan 

medlemmar av personalen. Även rummet tar stor del i modellen FAMM. Hur rummet 

uttrycks av restauratören skapar en känsla som är viktigt för helhetsupplevelse. I rummet 

är allt som syns från material, inredning, musik, till färgval avgörande enligt Gustafsson et 

al (2006, s.87). Även Mossberg och Andersson (2004) beskriver hur viktigt utformningen 

av rummet är för måltidsupplevelsen. 

 

Sundqvist och Walter (2016) illustrerar, utifrån FAMM en annan modell, sedd från 

gästens perspektiv som de namngivit, Customer Based Meal Model, förkortat CBMM. 

Utifrån CBMM har Sundqvist och Walter (2016) utmanat FAMM och menar att utifrån 

gästens perspektiv är dessa aspekter flytande och utbytbara, inte absoluta. Detta förklaras i 

en modell som beskriver hur en del av rummet blir en del av mötet, eller hur en del av 

rummet blir produkten (se Figur.1) 

 

 

Figur 1,Customer Based Meal Model (Ur Sundqvist och Walter, 2016, s.181 ) 

 
I modellen ovan beskrivs måltidsupplevelsen ur gästens ögon från att gästen bokar in 

besöket på restaurangen och skapar sig förväntningar, genom hela måltiden från 

beställning, möte med personal, till förtärande av produkterna till betalning och till att de 
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lämnar restaurangen. Besöket börjar högst upp i cirkeln och fortskrider medurs och det går 

att följa gästens möten med personal 1 och 2, mat och dryck markerade med olika nyanser 

av grått. Dessa benämns sedan med M- för möte, R- för rum och P- för produkt. 

Utifrån tid och hur personal eller mat & dryck kan komma att byta aspekt under måltiden 

beskrivs med att personal i baren markeras med ett P för produkt och sedan med M när 

personalen presenterar maten för gästen och därmed ingår i mötet. Sundqvist och Walter 

(2016) beskriver här i ett exempel hur en servitör som serverar mat och presenterar 

maträtten för gästen, är en del av mötet. När servitören sedan lämnar bordet för att arbeta i 

baren blir denne en del av den fysiska miljön, rummet. Servitören ändrar här aspekt från 

möte till en del av det Gustafsson et al. (2006) benämner som rummet (Sundqvist & 

Walter, 2016). 

 

Interaktion 

För att få förståelse för mötets betydelser i måltidskoncept presenteras här tidigare 

forskning kring interaktioner som sker i måltidsupplevelsen samt hur kommunikation är 

ett verktyg för dessa interaktioner. Vikten av kommunikation förklarar Nilsson och 

Waldemarson (2007, s.11) som att det kan hjälpa individen att förmedla känslor och 

tankar, ett verktyg att möta andra människor både psykologiskt och socialt. FAMM 

belyser att restaurangen i sig påverkar mötet i sin helhet då restauranger exempelvis 

tenderar att använda olika personal beroende på vilken tid på dygnet de är ämnad att 

arbeta. Därav påverkas mötet i förlängningen även utifrån uppfattning av gästen och synen 

på den egna yrkesrollen, vilket i sin tur speglas i beteendet gentemot gästen. 

Serveringspersonal är huvudpersonen i mötet mellan restaurangen och gästen. Relationen 

mellan servitör och gäster kan kompliceras om personalen nyttjar auktoritet genom deras 

större symboliska kapital, som kunskap kring mat och dryck. Utnyttjas denna kunskap, 

förmedlas arrogans om kan förstöra måltidsupplevelsen för konsumenten (Gustafsson et 

al., 2006). För att undvika negativa erfarenheter bör servitören därför besitta kunskap 

kring socialpsykologi och använda den kunskapen för att läsa av gästen för att kunna 

förmedla en unik service tilldelad till en specifik gäst enligt Gustafsson et al. (2006). 

 

Den fysiska platsen 

Rummet är något som alltid måste finnas, en fysisk plats där gästen befinner sig. Det är en 

avgränsning för var måltidsupplevelsen utspelas vid ett specifikt tillfälle. Gustafsson et al. 

(2006) menar vidare att den fysiska platsen utgörs av: färger, ljussättning, ljud, textilier 

och all övrig design och interiör inom den avgränsade platsen. Mossberg och Andersson 
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(2004) och Gustafsson et al. (2006) beskriver vikten av rummet i en måltidskontext och att 

det är av stor betydelse för intrycket av måltiden och förståelsen för atmosfären av 

måltidsupplevelsen. Våra sinnen och tidigare erfarenheter har också stor påverkan på hur 

vi upplever rummet (Gustafsson et al., 2006, s.86).  

 

Även Bitner (1996) lyfter fram rummets betydelse och den effekt det kan ha på 

upplevelsen. För det använder han begreppet ‘servicescapes’, vilket har en del likheter och 

skillnader mot Gustafssons et als (2006) begrepp ’rummet’. Bitner (1996, s. 57) beskriver 

‘servicescapes’ som en fysisk plats där service tillhandahålls och där kunder interagerar 

med personal. Det illustreras hur den fysiska omgivningen ger effekter på beteenden hos 

både anställda och gäster i en serviceorganisation. Vidare beskriver hon att restaurangen, 

som en form av interpersonell-service där servicen på denna fysiska plats påverkas av en 

interaktion mellan anställd och konsument, men även av den fysiska platsen i sig (Bitner, 

1996, s. 59). Samtidigt behöver alla delar av ‘servicescape’ så som mötet, rummet och 

produkten måste vara i harmoni, för en ökad tillfredställelse i uppfattningen av 

måltidsupplevelsen (Bitner, 1996; Gustafsson et al., 2006,). Att skapa harmoni kan 

åstadkommas genom konceptualisering och ett betraktelsesätt på organisationen som en 

helhet genom de fem aspekterna (Gustafsson et al., 2006, s. 86). Ett känt exempel på detta 

är McDonalds där meny, färger i rummet, musik, mat och dryck går under samma tema. 

Hade restaurangen varit inredd med vita dukar eller spelat klassiks lugn musik hade det 

skapat en kontrast till maten, då hade restaurangens koncept inte längre varit harmonisk.  

 

Interaktionens betydelse i restaurangmiljö  

Teorin av Goffman (2004[1959]) beskrivs ofta som ett dramaturgiskt perspektiv där han 

metaforiskt använder sig av begrepp som masker, scener och backstage för att beskriva 

hur individer i vardagen utsätts för olika situationer, på jobbet, i hemmet, i affären. 

Fysiska platser väljer han att benämna som ‘scener’, likt de som tidigare benämns 

’rummet’ eller ’Servicescape’ (Gustafsson et al., 2006; Bitner, 1996). Goffman (2004, s. 

109) använder begreppet backstage för en fysisk plats i anknytning till scenen. Vidare 

förklaras hur individen i situationer definieras genom icke-verbala uttrycksmedel utefter 

ett förväntat beteende genom att ta på sig masker.  

Individer har anledningar till att styra sina handlingar, för att det ligger i personens 

intresse att förmedla ett intryck av sig inför andra av ett eller annat skäl (Goffman, 2004, 

s.13). Personer vill exempelvis le tillbaka till någon som ler mot dem för att förmedla sig 

som en trevlig person för att de önskar att vara omtyckt av personen som ler mot dem. 
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Teorin förklarar att individen kommer att agera med ett förutsett avseende för att kunna 

åstadkomma en reaktion, som individen ser som förmån, eller är angelägen att erhålla från 

den andra (Goffman, 2004, s.13). Det kan vara därför den första personen ler till den 

andra, för att personen vill åstadkomma en reaktion i form av ett leende tillbaka. 

Utifrån Goffmans (2004) teori, med dessa teatraliska metaforer som grund, diskuteras 

arbetsplatsen som en av dessa scener och hur arbetaren under olika situationer tar på sig 

masker för att åstadkomma en reaktion som den är angelägen att erhålla. Där en anställd 

exempelvis väntar med att genomföra en arbetsuppgifter, för att agera arbetsamma senare 

då chefen ser (Goffman, 2004, s.99–103). Han förtydligar vad han menar med detta 

genom observationer av lagerarbetare som tar det lugnt på arbetsplatsen tills cheferna på 

ett varvskontor är på ingång och en förvandling sker hos arbetarna som direkt börjar 

arbeta. Han menar att när denna förändring sker tar arbetaren på sig masken och går upp 

på scenen. I anslutning till scenen finns enligt Goffman (2004, s.101), den del han väljer 

att benämna som den backstage eller ‘bakom kulisserna’. Backstage är alltid i anknytning 

till ett visst bestämt framträdande. Han tydliggör detta genom en observation genomförd 

av George Orwell, i köket, från sin position bakom kulisserna som diskare: 

 

”Det är en lärorik syn att se en kypare gå ut i en hotellmatsal. När han stiger 

genom dörren förändras han plötsligt. Han sträcker på sig; all smuts och 

brådska och irritation har med ens runnit av honom. Han skrider fram över 

mattan med en högtidlig prästliknande min. Jag minns en gång när vår 

biträdande hovmästare, en hetlevrad italienare, stannade upp vid matsals 

dörren och skällde ut en lärling som råkat slå sönder en vinflaska. Han hötte 

med näven och skrek […] Stum av ilska vände han sig mot dörren, men 

samtidigt som han öppnade den smattrade han i väg en sista förolämpning på 

samma sätt som lantjunkaren Western i Tom Jones. Så gick han ut i matsalen 

och svävade fram över den med fatet i handen, graciös som en svan…” 

(Goffman, 2004[1959], s.109). 

 

 

Här är köket ‘bakom kulisserna’ och matsalen på scen. Hovmästaren beter sig på två 

skilda sätt på de olika platserna, det vill säga att hovmästaren har på sig masken och beter 

sig på ett visst sätt i matsalen och därefter tar av sig masken ’backstage’ och skäller ut 

lärlingen. Backstage illustrerar Goffman (2004, s.101–104) som en plats där individen 

som varit på scen kan andas ut och ta av masken, lägga av sig sin fasad och där även 
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rekvisita kan förvaras som inte bör vara synlig för publiken. Där kan även opassligt språk 

användas då ingen åskådare är närvarande som kan bli förnärmad av dem. Han ger även 

ett exempel från tv-branschen där scenen endast befinner sig dit kamerorna är riktade och 

den bakre regionen är det som tittarna inte ser. Här lyfter han flera berättelser där reportrar 

inte upplevt att de är på scen och där deras uppträdande fördärvat den definition av 

situationen som bör upprätthållas under sändningstid. Här skildrar Goffman (2004, s.107) 

vikten av att individen måste uppleva att den är iakttagen för att uppfatta känslan av att 

vara på scen. Då individen inte är medveten av att den befinner sig på scen agerar den 

därefter vilket kan ha en negativ effekt. 

 

Sociala strukturen inom restaurangbranschen 

Whyte (2017 [1949]) beskriver i sin forskning hur den sociala strukturen på restauranger 

ser ut och hur den utvecklas och kompliceras då företaget växer och mer personal anställs. 

Den sociala strukturen på restauranger beskrivs genom en generell modell som finns 

illustrerad i växande steg som utgörs av: struktur, interaktioner, symboliserande faktorer, 

attityder, beskaffenhet.  De olika stegen försvåras av att restaurangägaren för varje steg får 

svårare att kontrollera vad gästerna upplever. I det första steget består restaurangen av tre 

personer; en ägare, en serveringspersonal och en kock, i detta steget är ägaren och 

servitören synlig för gästerna. I nästa steg består nu företaget av sju personer; en ägare, två 

serveringspersonal, en bartender, två kockar och en diskare, i detta steg är servitörerna, 

bartendern och ägaren synlig för gästerna. Följande steg växer företaget på liknande sätt, 

Figur 2. Illustration av den sociala struktur på restauranger, 
inspirerad av Whyet’s (1949) modeller. 
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med hovmästare, marknadsförare, kallskänkor bland annat. Kocken  är inte är synlig  i de 

följande stegen likaledes (Whyte, 2017).  

 

Whyte (1963) beskriver i en senare studie mänskligt beteende inom restaurangbranschen. 

Han beskriver att restauranger är unika i det faktum att de har produktion likt en fabrik 

samtidigt som det är en serviceverksamhet likt detaljhandeln. Detta resulterar i att en 

restaurang i likhet med en produktionsenhet måste förhålla sig till utbud och efterfrågan 

samtidigt som service står i fokus. Allt detta måste koordineras och genomföras genom 

den personal restaurangen rekryterar (Whyte,1963). Vidare menar han att all friktion som 

finns inom företaget reflekteras i beteende hos den anställdes kontakt med gästen. Han 

förklarar fenomenet med att friktion mellan servitrisen och någon annan i restaurangen 

kommer att återspeglas i hur servitrisen/servitören sedan uppträder i mötet med gäst. Han 

menar därav att en restaurangchef bör besitta en hög social intelligens för att dessa 

relationer inte ska vara eller fortsätta bestå av friktion.  

 

Det är inte enbart restaurangchefen som är att betrakta som chef för de restauranganställda 

utan även gästen, fortsätter Whyte (1963). Med detta menas att arbetet inte endast iakttas 

och bedöms av chefen utan bedömningen görs även av gästen, vilket utspelas hela tiden då 

arbetaren är synlig. Beteende kan på detta sätt även påverkas på andra sätt än via 

relationen mellan anställda. Whyte (1963) belyser vidare att rutiner kan förstärka den 

anställdes självförtroende och självsäkerhet medan förändringar i arbetsrutiner har en 

negativ påverkan på gruppens moral.  
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Metod 

Här presenteras de tillvägagångssätt som använts för att ta fram och analysera data. 

Metoderna som valdes har varit till för att finna svar till uppsatsens syfte att belysa 

restaurangägare, kockars och restaurangchefers perspektiv på värdskapet i samband med 

ett öppet kök.  

 

Val av metod 

Det finns ett flertal olika metoder att tillämpa vid en undersökning. En av dessa metoder är 

intervju, som är en vanlig metod vid empirisk forskning av samhällsvetare. Det finns ett 

antal olika typer av forskningsintervjuer: standardiserade, ostandardiserade, extensiva – 

intensiva, formella, informella, kvalitativa – kvantitativa (Starrin & Renck,1996, s. 53). 

Med ostandardiserad intervju menas att intervjuaren inte utgår från ett strukturerat schema 

av intervjufrågor vilket har fördelen att få reda på oväntad information då samtalet bygger 

på respondenternas svar (Starrin & Renck, 1996). Detta benämner Bryman (2011) som 

sonderingsfrågor. Samtidigt finns nackdelen att de frågor som ställs till samtliga 

respondenter inte är de samma, vilket resultera i att en övergripande generalisering inte 

kan göras. Emellertid går en ostandardiserad intervju mer djupgående och gör att en större 

förståelse erhålls kring intervjuämnet (Starrin & Renck, 1996, s. 54). 

Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer är stor och båda är av betydelse, 

beroende på vilken typ av resultat undersökaren är ute efter. Starrin och Renck (1996, s. 

54) påstår att skillnaden i intervjuarens roll vid kvalitativintervju är medskapare till 

resultatet genom interaktion, medan vid kvantitativ metod är intervjuaren utbytbar och 

endast ett medium som används som ett verktyg. En annan tydlig skillnad mellan de två 

metoderna är målsättningen. Kvalitativa interjuvers målsättning grundar sig i att upptäcka 

företeelser eller definiera icke kända eller otillfredsställda egenskaper, egenskaper som 

inte ännu utforskats (Starrin & Renck,1996, s. 54). 

 

Metod 

Metoden som valdes var kvalitativa intervjuer. Kvale (2007) beskriver kvalitativa metoder 

som en förutsättning för att nå målsättningen av en djupgående förståelse för ämnet där 

forskaren avser att undersöka åsikter och tankar kring ämnet och där respondenten står i 

fokus. Vid insamlande av data användes ostandardiserad intervju vilket beskrivs av 

Bryman (2011) som en metod där informanten själv ges möjligheten att utveckla sina svar 

genom reflektion.  
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En intervjuguide skapades inför intervjuerna (se bilaga 2) och testades i en pilotstudie, för 

att belysa eventuella brister. Enligt Kvale (2007) kan en pilotstudie finna briser i 

intervjuguiden eller brister i upplägget av den intervju som ämnas att genomföras. 

Intervjuguiden skapades för att uppnå syftet och tog avstamp i att respondenterna skulle 

beskriva en minnesvärd arbetsdag. Utöver detta skapades även underrubriker från vilket 

sonderingsfrågor kunde formuleras vid intervjutillfället. Guiden innefattade även en 

beskrivning av arbetsplatsen respondenten arbetade vid, som en start på intervjun. 

 

Urval 

Deltagarna valdes utifrån det Saunders, Lewis, och Thornhill (2012) kallar purposive 

samples (meningsfull/ väsentligt urval), vilket är en metod där respondenterna väljs utifrån 

intressentens förkunskap inom ämnet. Saunders et al. (2012) menar att detta 

tillvägagångsätt är effektiv då det endast finns ett fåtal personer med den kunskap eller 

insikt i ämnet som behövs för utförandet av undersökningen.  

 

Respondenterna valdes utifrån följande kriterier: 

- Personer från yrkesgruppen kock, restaurangchef eller restaurangägare. 

- Personer som vid intervjutillfället arbetar med öppet kök eller som tidigare har 

erfarenhet av att arbeta med öppet kök.  

- Anställningen var/är på en restaurang som är med i White Guide.  
 

Etik 

Etiken inom forskningsområden är viktiga frågor som rör de personer som på olika sätt 

blir inblandade i undersökningen och hur dessa behandlas (Vetenskapsrådet, 2017). Den 

goda forskningsetiken fokuserar inte bara på etiken gentemot de som deltagit i 

undersökningen utan fokuserar även på etiken för forskningen, samhället och 

forskningssamhället (Vetenskapsrådet, 2017). Detta handlar om den undersökandes ansvar 

för publikation, trovärdighet och beteende i forskningen. 

Vid intervjutillfället bör information om de fyra forskningsetiska principerna presenteras 

för deltagaren, för att skapa trygghet och förutsättningar för ett frivilligt deltagande. Dessa 

fyra principerna utgörs av; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets kravet 

och nyttjandekravet. Innebörden av de fyra forskningsetiska principerna är att 

respondenten får information om studiens syfte och sina rättigheter kring frivilligt 

deltagande och möjligheten att avbryta - informationskravet, att respondenten själv 

bestämmer över sitt deltagande - samtyckeskravet, att personuppgifter behandlas 
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konfidentiellt - konfidentiellts kravet, samt att insamlade uppgifter inte nyttjas för annat än 

studiens syfte - nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 2011). 

Vid intervjuerna informerades respondenten om hur anonymitet säkras, studiens syfte, 

ansvarstagare för personuppgifterna, att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när 

som helst och hur personen går tillväga för att göra just detta (se bilaga 1). I samband med 

att informationen gavs ut, samlades även påskrift av samtycke in angående ljudinspelning 

(se bilaga 1) allt enligt gällande dataskyddsförordning, The General Data Protection 

Regulation‐ GDPR.  

 

Genomförande 

Intervjuerna utfördes utifrån en intervjuguide för att täcka alla de frågor som var viktiga 

för studiens syfte (se bilaga 2). Inför intervjutillfällena genomfördes en pilotstudie för att 

testa intervjuguiden. Guiden fungerade bra och användes därefter i efterföljande 

intervjuer. Under det att intervjuerna fortskred ställdes sonderingsfrågor om intressanta 

aspekter i respondenternas berättelser. Sonderingsfrågor beskriver Bryman (2011) som en 

viktig del vid ostrukturerade intervjuer. 

 

Fyra intervjuer genomfördes med kockar, restaurangchefer och restaurangägare, dessa tog 

plats på respondentens arbetsplats eller utvald plats av respondenten. Kvale (2007) 

argumenterar för att respondenten kommer känna sig mer avslappnad genom att själva få 

välja intervjuplats. Det resulterar i ett mer avslappnat samtal, vilket i sin tur mest troligt 

ger en djupgående intervju. Intervjuerna varade i 30 till 60 minuter. Samtliga samtal 

startades med samma fråga kring respondentens arbetsplats eller den arbetsplats som 

personen skulle tala om under samtalet. Det uppmärksammades i de första intervjuerna att 

personen blev mer avslappnad i att bara beskriva miljön och restaurangen utan att lägga in 

känslor eller värderingar för negativa och positiva attribut. Efter intervjutillfällena 

transkriberades texterna en i taget, för att med noggrannhet kunna återskapa 

intervjupersonens berättelse. Transkribering gjordes även för att underlätta analysarbetet.
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Analysmetod  

Materialet som samlades in under intervjutillfällena bearbetades och analyserades genom 

tematisk analys. Detta beskriver Braun och Clarke (2006) som ett analysverktyg som har 

som syfte att identifiera, reflektera, analysera och redovisa teman ur den bearbetade 

texten. Den tematisk analys är lämplig vid kvalitativa undersökningar och är ett bra sätt att 

analysera respondenters upplevelser, tolkningar och reaktioner. Inför analysen bör 

forskaren skapa sig en överblick av materialet, för att sedan ta fram koder, kategorier och 

teman (Braun & Clarke, 2006, s.79). Tematisering skildras av (Bryman, 2011) som en 

väsentlig metod vid kvalitativa metoder. Det är ett verktyg för att bryta ner och föra 

samman texten för att skapa en övergripande bild av materialet. Det teoretiska ramverket 

tillämpades på enskilda data samt på data tagen ur helhetsanalysen. Det är viktigt för att 

hitta gemensamma teman i materialet (Bryman, 2011). Analysen startades med att ta ut 

citat som ansågs vara viktiga från det transkriberade intervjumaterialet. Citaten sattes 

sedan in i ett externt dokument för att skapa en överskådlig bild, i enlighet med Braun och 

Clarke (2006, s.81). Efter det gavs citaten koder som kunde liknas med ett 

sammanfattande ord eller en kod som representerade vad som var betydelsefullt i citatet. 

Koderna i sin tur delades in i kategorier utifrån de relevanta samband som hittades. Efter 

kodning relaterades alla koder in i kategorier, som i sin tur relaterades kategorierna till två 

teman. För exempel av analysmetod medvetenhet se exempel nedan (se Figur 2). 

 

Figur 2. Analysmetod 
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Den data som samlades in vid intervjutillfällena analyserades först enskilt, och relevanta 

delar markerades. Hela tiden togs det i beaktning det Braun och Clarke (2006) beskriver 

kring metoden. De säger att det är fördelaktigt att agera transparent och inte lägga någon 

vikt vid personliga åsikter eller utefter förförståelse till ämnet.  

Slutligen sammanfattades dessa koder och kategorier och två teman skapades, interaktion 

och medvetenhet (se tabell 1). 

 

Tabell. 1 
Överblick av teman och relaterande kategorier  

          
       Teman           Kategorier 

 
 

 
 

  
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvetenhet   Valet av öppet kök  
Synas  
 
 

Interaktion    
 
 

Kommunikation mellan kock och gäst  
Kommunikation mellan personal  
Serviceröst  
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Pseudonymer 

Respondenterna som medverkat är beskrivna med pseudonymer för att lättare kunna hänga 

med i resultatdelen angående vilket perspektiv respondenterna talar utifrån. 

Pseudonymerna har en presenterade utefter personligheter för att få en bild av hur de var 

som personer utan att avslöja vem de är. De presenteras i resultatet på följande sätt: 

 

Avslappnade Arvid, benämns vidare som AA, restaurangchef från ett år tillbaka på en 

restaurang med öppet kök, tidigare kock i öppet kök. Samtalar utifrån båda perspektiven.  

 

Bekväma Bella, benämns vidare som BB, kock i öppet kök, tidigare kock i ett annat öppet 

kök, utbildad kock och gastronom. Samtalar utifrån ett kockperspektiv. 

 

Sociala Simon, benämns vidare SS, kock i öppet kök med arbete i matsal som kock, 

tidigare kock i ett annat öppet kök, utbildad kock. Samtalar utifrån ett kockperspektiv.  

 

Trevliga Tomas, benämns vidare som TT, restaurangägare till tre snart fyra restauranger, 

varav två med öppet kök, tidigare kock. Samtalar utifrån båda perspektiven. 

 

Tillförlighet och äkthet 

Valet av metod har gjorts för att förse arbetet med tillförlighet samt äkthet. Detta anses 

lämpligt vid kvalitativa metoder (Bryman, 2011). För att öka trovärdigheten har 

arbetsgången tydligt beskrivits vid analys men även vid insamling av data. Exempel har 

getts av hur analysprocessen har gått till och illustrerande och exemplifiera genom citat i 

resultatdelen. Genom detta kan man stärka tillförlitligheten.  För att kunna uppnå 

tillförlitlighet ska arbetet påvisa, överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och data skall 

konfirmera arbetet (Bryman, 2011). Oberoende av vilken sorts studie det handlar om är 

reliabilitet och validitet viktigt. För att kunna förhålla studien till dessa begrepp bör 

hanteringen och insamling av data, analys och tolkning av informationen noga presenteras 

(Merriam, 1994). Reliabilitet och tillförlighet anses viktigt, med detta menas att 

undersökning ska kunna göras med samma metod på liknande grupp av individer och 

resultera i ett jämförbart resultat (Merriam, 1994). Det är därför viktigt att tillräcklig 

information ges kring urval, datainsamling och analys. Då personers åsikter och tankar 

studeras bör metoden vara så lik som möjligt för att ge ett jämförbart resultat. Det som 

försvårar detta är tolkning av kroppsspråk och att hitta en liknande undersökningsgrupp. 
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Därför bör urval, analys och tolkningsbara delar beskrivas med stor noggrannhet för att 

studien ska gå att replikera (Merriam, 1994).  

 

Resultat och diskussion  

Ämnet beskrivs utifrån två teman; medvetenhet och interaktion (se Tabell. 1). Dessa 

teman utgör rubriker som i sin tur har underrubriker som utgörs av de kategorier som 

tillhör respektive tema. Utifrån detta resultat kommer en diskussion att föras mot 

litteraturen som presenterats. Resultatet kommer även att relateras till tidigare forskningen 

för att kunna reflektera kring dess relevans idag.  

 

Medvetenhet 

I följande stycke kommer resultatet i temat medvetenhet att presenteras och diskuteras, 

både det medvetna valet av öppet kök samt huruvida kockarna är medvetna om att de syns 

och hur detta påverkar deras arbetssätt. 

 

Valet av öppet kök 

Valet till att använda sig av eller att arbeta i ett öppet kök uppmärksammades under intervjutillfället med 

restaurangägaren Trevliga Tomas som säger: ”Öppna kök har la vart, är, en uppåttrend och varit ganska 

länge typ. Finns det möjlighet att ha öppet kök så kommer vi ha det i framtiden också.” TT. Detta tydliggör 

att öppna kök är en uppåttrend Tomas är medveten om, som under en längre tid har hållit i sig och är något 

som är intressant att använda sig av även i framtiden, vilket ligger i linje med det Baraban (2010) skriver 

kring ämnet. På frågan vad anledningen till att öppna kök är en trend svarar Trevliga Tomas: 

 ”Aa, det blir trevligare för gäst, jag tycker det är trevligare. Sen kanske det 

är vissa människor som tycker annat, de vet jag inte. Men jag tycker det är 

trevligt.” TT. 

 

Här framställer han anledning till trenden öppna kök som en trevnadsfaktor till för att 

skapa en trevlig atmosfär för gästen. En annan aspekt som lyfts fram är Avslappnade 

Arvids som talar för att visa upp sina kockar är något som är en av anledningarna till valet 

av öppet kök. Detta är något som Arvid tar upp när han talar om anledningar till att inte 

använda ett öppet kök  

 

”Den enda anledningen till att ha ett stängt kök är ju om man inte har 

möjligheten till att ha ett öppet kök, eller att man har personal som man inte 
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vill visa upp, och då vet jag inte varför man har en restaurang som man 

driver” AA 

 

Detta visar att vid ett öppet kök så åskådliggör restauratören sin personal, likt det Jönsson 

(2012) beskriver kring hur kocken tog steget ut ur köket och blev ansiktet utåt då köket 

öppnades upp för att restaurangen ville visa upp sina kockar. Det är inte en av 

huvudanledningarna till valet av öppet kök men det är en konsekvens av det öppna köket 

som både kockar och restaurangägare är medvetna om. Medvetenheten om att kockarna 

visas upp i det öppna köket behandlats vidare nedan. 

 

Synas 
Flera av respondenterna talade om att synas och att det påverkade deras arbete att vara 

medveten om att de syns. Respondenten Bekväma Bella beskriver sina erfarenheter utifrån 

att ha arbetat vid två olika restauranger, där de öppna köken var utformade lite olika Det 

första där Bella tydligt såg gästerna från sin arbetsstation då hon arbetade med ansiktet 

mot matsalen. Det andra köket beskriver hon så här: ”Man jobbade inte så man såg ut, 

man jobbade som mot väggen” BB. Detta beskrivs som att det upplevdes mer stängt då 

Bella arbetade med ryggen mot matsalen och hon inte såg gästerna. Kocken Bella 

beskriver att det förstnämnda köket kändes mer öppet genom att hon såg gästerna trots att 

det andra köket i praktiken var ”mer” öppet enligt Bella. Så här beskrivs det andra köket 

vidare i intervjun: 

 

”Så då var det på ett sätt mer öppet eftersom alla [gäster] såg ju in, då de stod i 

kassan… Aa, så va det på ett sätt öppet, men ändå inte. Det kändes kanske mer 

stängt…? 

I: Okej, för dig eller för gästen? 

För mig, för man stod ändå som här bakom med ryggen mot, så man såg aldrig 

dem [gästerna].” BB 

 

Detta kan relateras till det Goffman (2004, s.97–107) menar, att om individen upplever sig 

vara sedd infinner sig en tydligare känsla av att stå på scen. 

 

Flera av respondenterna tog upp att det på deras arbetsplats inte fanns någonstans att 

gömma sig. Kocken Sociala Simon beskriver det som att ifall arbetsrollen att jobba i ett 

öppet kök har valts, anser han att ” […] då får man inte gömma sig.” SS. Detta visar att 



 

22 
 

Simon anser att vid anställning som kock i öppet kök bör individen vara medveten om att 

den syns för det finns ingen stans att gömma sig. Att inte kunna gömma sig tas även upp 

av restaurangägaren Trevliga Tomas som beskriver en av hans nyöppnade restauranger 

med öppet kök som: 

 

”Den är ju också helt, det är ju bara en mat och vinbar, helt öppen är den. 

Det finns ingenstans att gömma sig om man säger, förutom i disken, 

diskutrymmet.” TT 

 

Här lyfter han, i linje med den modell Whyte (2017) presenterar kring den sociala 

strukturen, att det enbart är vissa utrymmen som är synliga för gästen. Det öppna köket 

kan därmed ses som en del av det som Gustafsson et al. (2006) i FAMM benämner som 

rummet. Mossberg och Andersson (2004) beskriver också hur viktigt rummet är för att 

skapa ett intryck och en känsla hos gästen.  

 

En annan aspekt av att inte kunna gömma sig beskrivs av Avslappnade Arvid som 

beskriver en situation där något har påverkat gästen negativt och hur han som kock 

upplevde situationen ”Då vill man som bara gömma sig där bakom nästan, fast det kan 

man ju aldrig göra.” AA. Detta visar att Arvid är medveten om att han syns. Till följd av 

detta är han på scen (Goffman, 2004). Att det inte är möjligt att gå bort eller gömma sig 

någonstans i ett öppet kök, det vill säga att det finns ingen exit eller det Goffman (2004, 

s.109) benämner; backstage förutom disken. 

’Gömma sig’ gör inte Arvid då det ligger i hans intresse att förmedla ett intryck av sig för 

andra, likt det fenomen som Goffman ( 2004) presenterar i att de ligger i personers 

intresse att måla upp en professionell bild av sig själv, genom att ta på sig masken. 

Ett annat exempel som Avslappnade Arvid beskriver kring att befinna sig backstage  är då  

han i samtalet ritar upp ett scenario där individen tar på sig en mask i rollen som kock och 

löser en situation:  

 

”Alltså professionell är väl ett sätt kunna hantera stress utan att visa det utåt. 

Och kunna hantera situationer som står upp, som inte är, som står ut över det 

vanliga. […] man hela tiden har, inte låter något humör ta över utan 

frustrationer kan man släppa ut efteråt […] Men att man då istället när 

situationen uppstår att man, först kanske man känner så här ”Arrgh” men så 

bara sväljer man det så löser man situationen tillsammans.” AA 
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Kocken löser situationen utan att gå backstage för att kunna ta av sig masken och släppa 

ut känslorna, så som tidigare beskrevs i George Orwells observation (Goffman, 2004, s. 

109). Vidare menar Arvid att masken endast kan tas av efter service när kocken arbetar i 

öppet kök där det ’inte finns någonstans att gömma sig’. Här demonstrerar han hur en 

professionell kock ’sväljer’ frustrationer och aggressionen vilket Goffman (2004) också 

beskriver genom att ta på masken och uppträda eller agera utefter den mottagande 

publikens förväntan. 

 

Individen, i detta fall kocken, kommer att agera på ett förbestämt sätt för att kunna erhålla 

den reaktion som individen ser som förmån, eller är angelägen att erhålla från publiken, i 

detta fall gästen (Goffman, 2004). Reaktionen kocken önskar att åstadkomma här är att 

inge lugn och ge gästen samma lugn inför situationen. Detta resulterar i att gästen får ett 

förtroende för kocken. Då det tydliggjordes utifrån intervjuerna att kockarna är medvetna 

om att de syns framför gästerna, går det att utifrån detta konstatera att gästerna ser 

kockarna. Vidare resulterar konstaterandet i att de modeller Whyte (2017, 1963) 

presenterar kring den sociala strukturen och det mänskliga beteendet på restauranger inte 

stämmer överens med resultatet angående att kocken inte är synlig för gästen. Däremot 

överensstämmer Whyte’s (2017, 1963) teori kring att arbetet försvåras för 

restaurangägaren i samband med att företaget växer med resultatet. 

 

Whyte (1963) anser att serveringspersonal är företagets ansikte utåt och reflekterar 

beteende som finns inom företaget, både positivt eller negativt. Arbetet bedöms sedan av 

gästen som om gästen vore den serveringspersonalens chef därför bör 

serveringspersonalen bete sig professionellt för att spegla företagets bästa sida, vilket 

citatet ovan också lyfter fram. Fortsättningsvis menar Whyte (1963) att det är endast i 

servisens möte med gästen reflektionen sker, då hans modell bygger på de tidigare skapta 

modeller som menar att kocken inte syns eller är en del av mötet. När det nu konstaterats 

att kocken, i öppna kök, också är synlig kan slutsatsen dras att det inte endast är i 

servisens möte med gästen som företaget återspeglar utan också i kockens. Det förutsätter 

att kocken inte bara syns utan också är delaktig i mötet med gästen.  
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Interaktion 

Interaktion, kock till gäst 

Samtliga respondenter gav exempel på när kockar integrerar med gäster och hur detta gick 

till. Det som beskrivs av respondenterna är det som benämns som mötet mellan gäst och 

personal av Gustafsson et al. (2006). Avslappnade Arvid beskriver interaktion i samtalet 

angående sitt tidigare arbete som kock och hur det väckte hans intresse för service. Arvid 

beskriver att utifrån det öppna köket fick han känna på servering med: ”Tidigare har jag 

känt på serveringen i och med att jag har jobbat mycket öppna kök, kök där det har 

behövts hjälp i servicen, så att man är ute och springer mycket med mat […]” AA. Detta 

indikerar att det öppna köket öppnar upp för att ta kontakt med gästerna och att ingå i 

mötet. Vidare beskriver kocken Sociala Simon vid flera tillfällen under intervjun hur 

viktigt det är för kocken att finnas tillgänglig för gästen och att ingå i mötet. Simon 

beskriver först vikten av att finnas tillgänglig och säger: ”Sen är jag väldigt mycket ute 

bland gästerna, och kikar så allt ser bra ut och om någon har en fråga ska jag alltid finnas 

tillgänglig. Det tycker jag är viktigt.” SS.  

Fortsättningsvis ger han exempel på hur kontakten kan se ut : 

 

”På ett positivt sätt att man kan bara enkelt fråga; om dom [Gästen] har varit 

här innan? För vissa är ju lite osäkra på, hur går de till. ”Vad tar vi först?” 

(tillgjord gäströst) Om du vet så där va… så att få den här dialogen så dom 

också känner sig trygga också liksom” SS 

 

I det här citatet visar Sociala Simon hur han tar kontakt med gästerna genom att ställa 

frågor, och hur han vill göra detta på ett positivt sett, vilket indikerar att han är en del av 

mötet och också vill visa upp en positiv bild av sig själv när han representerar företaget. 

Personalen, inklusive kocken, är aktören i företaget och reflekterar beteende som finns 

inom företaget, både positivt eller negativt (Whyte,1963, s.4). Det går att utläsa utifrån det 

Simon beskriver att han ställer dessa frågor och ingår i mötet på ett positivt sätt för att 

gästen ska känna sig trygg på plats och i sina val, vilket bidrar till att individerna kan styra 

sina handlingar. Goffman (2004, s.14) menar att det ligger i personens intresse att 

förmedla ett positivt intryck av sig själv inför andra, som att indikera exempelvis trygghet.  

 

Intervjuerna visade även på att det öppna köket gav kockarna en chans att interagera och 

skapa kontakt med gästerna på ett nytt sätt, där kockarna ges möjlighet att prata med 

gästerna och att vara ute i matsalen. Det samtalades om hur det inte enbart låg i kockens 
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intresse att ingå i mötet utan även i gästens intresse. Bekväma Bella resonerade kring hur 

vida gästerna kom fram till luckan och samtalade och beskriver detta med: ”Sen var det 

lite trevligt också för oftast såg de ju, gästerna kanske in, till luckan å säger ”Aa nämen 

jättegod mat, bra jobbat” (tillgjord gäströst)” BB. Vilket förmedlar att både kockarna 

såväl som gästerna visar intresse av att ingå i mötet. Denna interaktion beskriver också 

Avslappnade Arvid från restaurangchefs perspektiv som observerar sina kockar. Arvid 

beskriver hälsningar till gäster som något naturlig och inte något som pressats fram: 

 

” Det är naturligt, det är inte så att vi står och har någon genomgång så här 

”Kommer det fram gäster till luckan så hälsar man” (pedagogisk, lugn röst) 

utan vi är ju mer så här, de är, det är ett gott gäng liksom då är det så här 

”Hallå, Hej, Tjena” (tillgjord röst)”AA. 

 

Arvid visar här att eftersom det är ett ’gott gäng’ som jobbar har kockarna inga svårigheter 

att hälsa på gästerna, detta kan antyda att ett gott gäng är sociala och med tryggheten från 

gruppen har det skapat ett normativt beteende i att använda hälsningsfraser vid mötet med 

gäster. Sociala aspekten påpekades också av Trevliga Tomas som menar att vid 

rekrytering av kockar till ett öppet kök är det en viktig faktor att kocken ska vara 

tillgängliga för interaktion och inte ha någon svårighet att samtala med gäster.  

 

”Ja asså, man kan ju inte ha nån som inte pratar när, man får ju, dom får ju 

förstå som, som jobbar där, du ska kunna prata med gästen och du ska kunna 

sälja även fast du är kock” TT.  

 

Med detta menar Trevliga Tomas att det är avgörande vid rekrytering att kocken har social 

kompetens och är villig att integrera med gästen och därav ingå i mötet. Utifrån 

intervjuerna är det tydligt att både gästen och kocken integrerar med varandra i öppna kök 

och det går att konstatera att kocken är en del av det som Gustafsson et al, (2006) 

benämner som mötet mellan personal och gäst. Det går också att konstatera att de 

intervjuade kockarna anser det viktigt att delge service och att kocken är en del av den 

service som förmedlas. Kocken kan därför också ses en del av det som Bitner (1996) 

benämner ‘servicescapes’, en fysisk plats där service tillhandahålls och där gäster 

interagerar med personal.  
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Genom att kocken både kan vara en del av rummet och mötet under olika tidsaspekter av 

måltiden kan Sundqvist och Walters (2016) beskrivning som betonar att aspekterna är 

flytande och utbytbara tillämpas.  

 

Interaktion, personal med personal 
Interaktionen mellan personal är viktig för att få förståelse för hur kockarna interagerar 

med övrig personal. Nedan beskriver respondenterna hur kommunikationen mellan 

personal är medvetet skapad för gästens bekvämlighet.  

 

Avslappnade Arvid talade vid flera tillfällen under intervjun om hur hans personal talade 

med varandra till följd av att kockarna är medvetna om att det som sägs hörs av gästerna. 

Arvid beskriv ett scenario där en av hans anställda i köket talade med en i servisen och hur 

detta ledde till att Arvid vid senare tillfälle påpekat att kockarna bör tänka på vad de säger 

till varandra och till servitriserna/servitörerna och hur de säger det för: ” […] det hör ju 

gäster som sitter här…” AA,  samtidigt pekade Avslappnade Arvid på borden som står 

närmast luckan. Han samtalar om ämnet utifrån sitt perspektiv som restaurangchef, där 

han också är aktiv i arbetet i matsalen och köket. För att förtydliga hur mån och medveten 

han är om att gästen påverkas väljer Arvid att berätta om ett ’nytt’ sätt att kommunicera 

med varandra som de anställda infört i restaurangen. Avslappnade Arvid beskriver hur 

personalen interagerar ickeverbalt med varandra på grund av att gästerna annars hör dem 

och indikerar att det blir mycket trevligare och mer avslappnat för gästen när de 

kommunicerar på detta sätt.  

 

” […] så klappar dom [kockarna] istället med händerna så (klapp klapp) och 

då hör vi det, och då fattar vi att vi ska komma och hämta mat liksom. 

Annars, speciellt i ett öppet kök så blir de ju så här trevligare […] Det känns 

mer avslappnat med en klapp liksom.” AA 

 

Gustafsson et al. (2006) beskriver mötet mellan personal som en betydelsefull del av de 

möten som finns inom restaurangbranschen som kan påverka hur gästen upplever 

måltidsupplevelsen. Denna typ av kommunikation kan hjälpa individerna att förmedla 

föreställningar om deras tankar, och kan ses som ett verktyg för kockarna (Nilsson & 

Waldemarson, 2007, s.11). Beskrivningar av FAMM visar att ljud är en del av rummet 

eftersom det påverkar gästens uppfattning av rummet och är ett hjälpmedel för 

restaurangen att förmedla känslor (Gustafsson et al., 2006, s. 86; Nilsson & Waldemarson, 
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2007, s.11). När Avslappnade Arvid beskriver hur restaurangen vill förmedla en 

avslappnad känsla och därför väljer att klappa istället för att använda den mer klassiska 

’pling klockan’ kan det även ses som ett exempel på hur något både kan vara en del av 

rummet och mötet samtidigt (Sundqvist & Walter, 2016). 

 

I slutet av samtalet sammanfattade Avslappnade Arvid sin inställning till det öppna köket 

som restaurangchef och sa: 

 

”Aa det är ju, på ett positivt sätt så tvingar ju ett öppet köken att vara, att 

vara trevligare mot varandra och liksom ha en mer professionell approach 

och det tycker jag bara är positiva grejer så länge man har rätt personal att 

driva det.” AA 

 

Kockarna beter sig ’professionellt’ då de är medvetna om att de hörs och talar därför med 

varandra utifrån ramen för att vara professionell. Arvid beskriver tidigare en professionell 

kock i ett öppet kök och beskriver hur en fasad sätts upp för passande beteende på 

arbetsplatsen ska förmedlas. Kockarna ’tvingas’ sätta på sig en mask och agera utefter det 

förväntade beteendet inför gästen (Goffman, 2004, s. 109). Detta kan liknas med den 

’mask’ som används när personen är på scen (Goffman, 2004) men kan ha positiva 

effekter på relationen mellan olika personalgrupper. När interaktionen beskrivs på detta 

sätt går det att tolka det som att det öppna köket ger kockarna chansen att ta del av 

värdskapet, likt det (Lashley et al., 2007) beskriver.  

 

Serviceröst 
Under intervjuerna var det inte endast det respondenterna sa som fångade mitt intresse. 

Under samtliga intervjuer fördes även anteckningar kring kroppsspråk, tonläge och hur 

personerna talade. Vid transkribering och analys visades ett tydligt mönster i 

intervjumaterialet, alla respondenter förändrade sitt tonläge och även kunskapsnivån när 

de förändrade sitt tonläge,  det blev ytterst tydliga i syftet av vad de sa. Ett intresse 

skapades då det tidigare endast samtalat kring ett förändrat beteende vid de olika mötena 

men här kunde det utläsas från intervjun, hur respondenten förändrade sitt beteende. 

Intervjuerna med de tre respondenter som arbetade aktivt i restaurang, Avslappnade Arvid, 

Bekväma Bella och  Sociala Simon förändrades röstläget när en situation uppstod där de 

ville förklara eller ’härmar’ hur de talar med gäster, då förändrades rösten till det som 

kommer benämnas som serviceröst. Alla dessa exempel är tagna ur intervjuerna när 
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respondenten härmar sig själv i ett möte med gäster, det vill säga där kocken förändrar sitt 

tonläge när de beskriver hur de talar med gästen. 

När Bekväma Bella ska förklara att specialkost serveras på tallrik och inte på buffé såg det 

ut så här: 

Asså försöka förklara ”Nämen vi kockar håller på i köket nu, ni med 

specialkost kommer och att få eran mat serverad på tallrik som serverat vi 

kommer med till bordet det är inga problem” (lugn och pedagogiskt, 

förändrat tonläge)” BB 

 

Vid transkriberingen har kommentaren; lugn och pedagogisk eller förändrat tonläge 

påträffas sammanlagt 21 gånger under de fyra intervjuerna och var den absolut vanligaste 

koden. Den förekommer alltid i samband med att respondenten ’härmar’ sig själv i en 

servicesituation. Men det är inte bara tonläget och lugnet som finns där utan också det som 

Gustafsson et al. (2006, s.87) skildrar som relationen mellan servitör och gäster. Han visar 

hur relationen där emellan kan kompliceras då personalen nyttjar auktoritet genom sin 

kunskap kring det som serveras. Utnyttjas denna kunskap, förmedlas arrogans som kan 

förstöra måltidsupplevelsen för gästen (Gustafsson et al., 2006). Här nedan är ytterligare 

ett exempel på hur kocken Sociala Simon är övertydlig och näst in till arrogant. Simon 

beskriver hur han förklarar för gäster och hur han pedagogiskt ’går ner på deras nivån’ för 

att gästen ska förstå: 

 

”Då får man ta det såhär, (djupt andetag) ”Okej, nu börjar vi från början. Ja, 

vi är en sockerfri restaurang, där vi då sötar med annat och det kan vara 

som exempel den här moroten, som jag har chili picklat, där har jag använt 

agavesirap” (lugnt och pedagogiskt, förändrat tonläge). Så man får verkligen 

gå ner på nivån och sen förklara, för det går inte att bara ”Aja nej men, så 

där”.” SS 

 

Detta är något som även Avslappnade Arvid skildrar och gör ännu tydligare i genom sitt 

ordval. Han väljer själv ordet ’idiotsäkra’ och förklarar här ordet Sashimilax för att det inte 

ska uppstå något missförstånd 

 

””Då är ni med på att den är marinerad i soja och lime, och sen är den lätt 

sotad på ytan, men den kommer att upplevas som en Sashimilax, den 

kommer upplevas rå, i och med att den är det” (lugn röst, saktare tempo, 
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pedagogisk) såna grejer att man jobbar med att förtydliga sånt redan från 

början så att man liksom, idiot säkrar.” AA 

 

Genom denna typ av agerande  är det även tydligt att kocken går in i en roll (Goffman, 

2004) genom att respondenten helt har bytt sätt att tala till en lugnare mer pedagogisk röst 

under service, det är denna röst som jag vill benämna som serviceröst. 

 

Diskussion  

Utifrån resultatet går det att fastställa att kocken är en del av rummet såväl som en del av 

mötet. I detta mötet utförs service i olika sammanhang. Vid mötet och servicetillfället är 

det även tydligt att kockarnas beteende förändras. Detta kan ses som uttryck för 

hospitableness, en önskan att behaga andra och att skapa goda relationer med gäst som 

givare (Lashley et al., 2007). Sammanfattningsvis utgör kocken en viktig del av relationen 

mellan gäst och personal i sin roll som värd, samtidigt som kocken genomför sina 

arbetsuppgifter likt Eksells (2013) beskrivning av värdskap, vilket inkluderar värdens roll 

och utförandet av arbetsuppgifter. I detta är mötet avgörande, lika väl kocken bakom. I 

syfte att förstå kockens roll har både FAMM (Gustafsson et al., 2004) samt (Sundqvist & 

Walter, 2016) varit relevanta för studiens syfte. Goffmans dramaturgiska perspektiv var 

relevant på flera olika sätt i beskrivning av material och även för att skapa en djupare 

förståelse kring kockens roll i matsalen. 

 

 

Metoddiskussion 

Jag har själv erfarenhet av att arbeta i öppna kök, vilket innebär en viss form av 

förförståelse men den utgår ifrån ett matsalsperspektiv då jag arbetat som servis. Det 

perspektiven som ämnas att undersökas var utifrån ett kock, restaurangchef och 

restaurangägares perspektiv. Det kan finnas både för och nackdelar med förförståelse. En 

nackdel kan vara att intervjuarens förförståelse kring ämnet leder samtalet åt det håll 

denna vill rikta det emot. Detta går dock att undvika med användning av sonderingsfrågor 

som endast bygger på det respondenten berättat under intervjun så länge utgångsfrågorna 

inte är direkt kopplade till det som är av intresse vid intervjun (i detta fall värdskap). En 

sådan fråga för denna studie hade kunnat vara ”Ser du ett värdskap i det öppna köket?” 

vilket är en alldeles för direkt fråga och därmed något som har undvikits i denna studie. 

Det är på samma sätt en fördel att författaren besitter kunskap och erfarenhet av ämnet. 

Vid analys är det mer troligt att en erfaren person i ämnet, vet och kan ta ut relevanta delar 
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för studiens syfte. Detaljer som kan passera för en oerfaren, kan urskiljas av en mer 

kunnig och insatt person. Detta kan ge ökad förståelse till studien och en mer djupgående 

analys. 

 

Kvalitativ intervjumetod ansågs vara mest passande för ämnet då metoden ger mer 

djupgående information. Problematiken med metoden låg i att rollen som intervjuare inte 

tidigare nyttjats. Detta kan ha resulterat i bortfallen information. Information av relevans 

kan missas om inte sonderingsfrågor ställdes vid rätt tillfälle (Kvale, 2007). För att 

förbereda och bli bekväm i intervjurollen gjordes därför en pilotstudie. Ytterligare 

svårigheter med intervjuer ligger i hur materialet transkriberas innan analys, vilket är ett 

tidskrävande arbete. Uppfattning av innehållet vid transkribering är betydelsefullt, 

anteckningar som gjorts av intervjuaren under intervjutillfället bidrar till en trovärdig 

tolkning av respondentens tonläge, kroppsspråk och eventuell ironi (Kvale, 2007, s.95). 

Vid intervjutillfällena fördes anteckningar kring hur tonläge eller kroppsspråk påverkade 

informationen som gavs för att vid analystillfället kunna göra en korrekt tolkning av 

innehållet. 

 

Analysmetoden, tematisk analys, var tidskrävande då flera av respondenternas svar var av 

intresse. För att få en överblick över allt material skapades därför ett externt dokument där 

koder och kategorier från samtliga informanter samlades. Det var av väsentligt att inte 

göra tolkningar utifrån personliga åsikter eller tidigare erhållen kunskap kring ämnet utan 

att utgå från det som respondenten säger och att anpassa och höja abstraktionsnivån under 

de olika faserna av analysarbetet (Braun & Clarke, 2006 s.81).  

Arbetets relevans för måltid- och restaurangvetenskap  

Att skriva om fenomenet öppna kök kändes ytters intressant och relevant då det är en trend 

som blir allt vanligare. Det är ett relativt nytt sätt att servera och förmedla 

måltidsupplevelser på. Studien skapar förståelse för hur utbildning av kockar i framtiden 

bör innehålla värdskap och servicehantverk då det är en stor del av yrket idag, som 

tidigare inte var väsentligt. Kunskap kring nya aspekter, fenomen och definitioner av hur 

måltidsupplevelser förmedlas är viktig att följa och att vara medveten om för att kunna ta 

rätt beslut i framtiden. Denna studie bidrar till att utveckla ämnet restaurangvetenskap 

både praktiskt och teoretiskt då den utgår från ett perspektiv som tidigare inte 

uppmärksammats särskilt mycket. Studien kan användas i flera olika utbildningar och på 

flera olika utbildningsnivåer.  
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Vidare forskning 

För att får en djupare förståelse för ämnet bör framtida forskning fokusera på hur 

värdskapet i öppna köket ser ut och vilka aspekter som är viktiga för att förmedla ett 

fördelaktigt värdskap för kockar.  Ett annat intressant ämne som synliggörs i studien är 

den sociala strukturens betydelse. Den kan vara mer komplicerad eller förenklas genom 

det faktum att gästen ser en större del av företaget, när kocken är en del av i mötet och 

matsalen.  

Slutsats 

Det resultatet av denna studien visar är att kockar i ett öppet kök utför ett värdskap. 

Kockarna utför detta värdskap både i mötet med varandra och i mötet med gästen. Att de 

är medvetna om att de syns gör att de beter sig utefter det. Vidare visar resultatet på att 

kockarna använder en serviceröst. Genom denna förändring i beteendet och medvetna val 

skapas ett värdskap. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 
Samtycke till behandling av personuppgifter 
Genom denna blankett efterfrågar jag ditt samtycke till behandling av personuppgifter vid 
ljudinspelning. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av 
personuppgifter innebär. 
 
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 
studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, 
vilket dock inte påverkar den databearbetning som skett innan återkallandet. Alla 
uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del 
av dem. 
 
Informationen samlas in i utbildningssyftet och kommer endast att granskas av mig, 
handledare och examinator av kursen. De insamlade uppgifterna kommer att förstöras när 
uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Umeå universitets studieregister. 
 
Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 
även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 
personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet vid Umeå universitet är pulo@umu.se 
 
Du kommer att beskrivas genom pseudonymisering (anonymt) i uppsats. Ingen kan alltså 
kombinera exempelvis en viss uppgift med en bestämd individs identitet. Uppsats kommer 
offentliggöras genom publiceringstjänsten Diva vid Umeå Universitet 
Återkallande av samtycke 
Om du har några frågor eller du ångrar ditt deltagande kan du kontakta studenten på 
följande e-postadresser: Mikaela Nerell kamlasmmlsa Joachim Sundqvist, doktorand 
akmxalxs las  
 
 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om      
att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan 
att ange något skäl. 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Umeå 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information. 

 
................................................ 
Underskrift 
 
................................................ 
Namnförtydligande 
 
........................................................................ 

      Ort och datum  
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Informationsblad 

Studien görs i utbildningssyfte och respondenten kommer förbli anonym, även så 

restaurangen.  

Studien utförs vid Restauranghögskolan vid Umeå Universitet. Undersökningen kommer 

att presenteras mitt examensarbete. Uppsatsen syftet att få förståelse för arbetet i ett öppet 

kök. Ljudinspelningen görs i syfte att vid senare tillfällen kunna transkriberas och vidare 

analyseras. 

 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, 

vilket dock inte påverkar den databearbetning som skett innan återkallandet. Alla 

uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del 

av dem 

De insamlade uppgifterna kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts och betyget 

har 

registrerats i Umeå universitets studieregister 

 

Om du har några frågor eller du ångrar ditt deltagande kan du kontakta oss studenter på 

följande e-postadresser: Mikaela Nerell kamlasmmlsa , Joachim Sundqvist, doktorand 

kamlasmmlsa 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Samtliga intervjuer inleds med samma fråga: 

Kan du berätta lite om din arbetsplats idag? (Småprat) 

 

Kan du beskriva en service du kommer ihåg? 

Innan …..x 

Under ….. x 

Efter …..x 

Vem….. x 

Beteende…..x  

Kommunikation…..x 

Utförande….x 

Frågor: Upplevde du…, hur…, kan du utveckla xxx delen? Kan du beskriva… delen mer 

ingående? 

 

Omstart: 

Kan du berätta om en negativ/positiv service du kommer ihåg? 

Du berättade om xxx finns det något annat exempel? 

 
 

 

 
 


