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Sammanfattning  
I Sverige finns en det en brist på kockar. Stjärnkrögare och branschföreträdare uttalar sig 

om att det är svårt att finna ”bra personal” och att restaurangutbildningarna inte ligger i 

fas med deras krav. Arbetsförmedlingen har i sin rapport Var finns jobben? (2014a) 

beskrivit kock som ett paradoxyrke, att det råder hög arbetslöshet samtidigt som det är 

brist på arbetskraft. Men vad anser lärare och studenter på ett av gymnasieskolans 

restaurang- och livsmedelsprogram om kockyrket, om mediabilden av en kock och om 

bristen på kockar? Studiens syfte var att undersöka hur elever och lärare inom Restaurang 

och Livsmedelsprogrammet i en gymnasieskola beskriver de förutsättningar som 

utbildningen ger för eleverna och hur de anser att kockyrket framställs i media. Studien 

består av en litteratur- och mediegenomgång och fokusgruppsintervjuer med en grupp 

lärare och en grupp elever. Resultatet visade att den teoretiska bakgrunden och 

litteraturen stämmer överens med lärarna och elevernas bild av kocken, yrket och 

mediabilden. I studiens resultat lyfts också att det inte är utbildningsplatser som är 

problemet när det gäller arbetskraftsbrist, och att status och arbetsförhållanden i yrket är 

ses som problematiska och som bidragande faktorer. Utifrån lärarna, den media och de 

rapporter som jag tagit del av framstår det som att branschen verkar ha svårt att se sin roll 

i den brist på kockar som ofta diskuteras.  
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1  Inledning 
Bilden av matlagning som yrke, vad menar jag med det? Vad innebär det egentligen att 

vara kock, när definieras man som en ”riktigt kock” och vad krävs det för att bli kock? Jag 

studerar just nu för att bli yrkeslärare på gymnasienivå samtidigt som jag undervisar på 

Restauranghögskolan i Umeå och skriver min kandidatuppsats i Måltids och 

Restaurangvetenskap. Mina två intressen, mat och utbildning gör att jag reagerat på de 

senaste årens artiklar i branschmedia som kritiserar restaurangutbildningarna. 

Stjärnkrögare och branschföreträdare uttalar sig om att det är svårt att finna ”bra 

personal” (Österberg, 2013) och att restaurangutbildningarna inte ligger i fas med deras 

krav (Stridsman, 2013a ). Restaurangbranschen, kockar och mat har fått ett medialt 

uppsving de senaste åren (Jönsson, 2012) och kockarna benämns som ny tidens 

rockstjärnor (Ahlborg, 2012) men samtidigt sjunker antalet sökande på landets 

restaurangutbildningar på gymnasiet (se ex. Gadd, 2013 & Rehnström, 2013) och antal 

avhopp från restaurangutbildningarna är många (Jönsson, 2012 s 106). 

Arbetsförmedlingen har i sin rapport Var finns jobben? (2014a) beskrivit kock som ett 

paradoxyrke, det råder hög arbetslöshet samtidigt med brist på arbetskraft. Arbetslösa 

kockar som inte uppfyller arbetsgivarnas krav har svårt att hitta jobb. Att göra en sökning 

på yrket kock på arbetsförmedlingens hemsida (2014b) visar att antalet tjänster är många, 

1033 lediga jobb i Sverige och 28 tjänster utomlands där den äldsta är 6 månader gammal. 

Hur ser de blivande kockarna, dvs. elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet på 

gymnasiet, på sina framtida möjligheter? Vilken bild har de av kockyrket och den bild av 

kockyrket som framkommer i media? Likaså, hur ser deras utbildare, dvs. lärarnas, bild av 

kockyrket ut och hur beskriver de mediabilden av kockyrket?  
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel redogörs för ett urval av tidigare studier avseende situationen på 

arbetsmarknaden för yrken specialiserade på matlagning, en beskrivning av vad kockyrket 

vanligen innebär samt vägen till en uttalad yrkesroll. 

2.1 Arbetsmarknad 
Att det finns en stark arbetsmarknad inom hotell och restaurangbranschen finns det flera 

undersökningar som visar och i media framställs restaurangbranschen som ett 

framtidsyrke. Dock är hotell- och restaurangbranschen också känd för sin höga 

personalomsättning, enligt besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) 

(2014) ca 25 %. Den höga omsättningen av personal medför flerdubblat behov av 

rekrytering. Inom branschen är det vanligt med deltidsarbete och korta anställningar 

såsom säsongsanställningar, men den ses även av många som en genomgångsbransch. 

BFUF (2014) beskriver att personalstyrkan i branschen behöver ökas med ca 50 000 

personer framtill år 2023. Enligt BFUF (2014) behöver branschen drygt 190 000 personer 

år 2023 jämfört med 140 000 år 2011.  

 

Rapporten Tillväxtvärk? (2014) visar med statistik från SCB utvecklingen när det gäller 

antal anställda inom branschen under senaste decenniet. Mellan år 2000 och 2011 har 

antalet personer anställda i restaurang ökat med 51 %, hotellanställda med 14 %, medan 

anställda i personalmatsalar, cateringföretag och storkök har minskat med 12 % (BFUF, 

2014). Inom restaurangsegmentet är det främst snabbmat och caféer som har visat en 

stark utveckling de senaste åren.  

 

BFUF’s (2014) prognos på antalet anställda i enskilda yrkesgrupper år 2023 kan ge en 

fingervisning på vad som förväntas ske, se nedan, men ska enligt rapporten tolkas med 

försiktighet. Vad som inte framgår i tabellen men är en prognos om att det kommer att 

behövas nästan 7000 fler servitörer år 2023 (BFUF, 2014). 
Tabell 1 Prognos över antal anställda 

Yrke Antal 2023 Förändring i antal 

Kockar och kokerskor 17 164 st 5 528 st 

Kallskänkor 1856 st 535 st 

Köks- och restaurangbiträden 80 030 st 24 533 st 

 

Statistik hämtad från ”Tillväxtvärk?” (BFUF, 2014 s 31).  
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Statiska centralbyrån (SCB, 2014) tillsammans med Visita, Dagligvaruleverantörernas 

förbund (DLF) och Svensk Cater publicerar statistik varje månad som visar 

restaurangförsäljningen i Sverige. Tre pressmeddelanden från SCB (2014) beskriver att 

restaurangindex för årets tre första månader visar en uppgång, att ”Restaurangåret 2014 

inleder lika starkt som 2013 slutade” (SCB, 2014). I januari 2014 ökade 

försäljningsvolymen med 4,1 % jämfört med samma period året innan, i februari med 4,4 

% och i mars med 3,9 % jämfört med samma perioder år 2013 (SCB, 2014). Nedan 

kommer ett diagram hämtat från pressmeddelanden från SCB som visar hur fördelningen 

av försäljningen ser ut över de olika kategorierna inom restaurangbranschen hittills i år 

(SCB, 2014).  
 

Tabell 2 Försäljningsvolym 2014 

 
Enligt pressmeddelandet är diagrammet hämtat från den rapport om restaurangindex som publicerades i 

mars. Mer intresserad av statistiken och dess definitioner och förklarningar, se SCB:s hemsida och 

restaurangindex 2014 

 

Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben? (2014) visar även den att 

restaurangnäringen har gått bra i början av 2014 och enligt dem ser framtiden ljus ut med 

ökad efterfrågan inom restaurangyrken. Under 2013 har det varit en växande efterfråga på 

arbetskraft inom hotell och restaurangyrken och de förutspår att denna utveckling 

kommer att fortsätta det närmsta året. De menar att sänkningen av restaurangmomsen 

och ökad turism kan ha påverkat den ökningen, ökade resor inom olika yrken men anger 

att den privata konsumtionen som den viktigaste bidragande faktor. Arbetsförmedlingen 

(2014) menar att de är vanliga ingångsyrken i arbetslivet för ungdomar och många saknar 

den kompetens som efterfrågas vilket bidrar till att yrkesområdet kock visar hög 

arbetslöshet. Även den beskriver att omsättningen av personal är stor inom branschen. 
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Om arbetsförmedlingen (2014) spår i framtiden anser de att yrket har möjlighet att växa 

de närmsta fem- tio åren.  

 

Som jag berörde i inledningen så beskriver arbetsförmedlingen (2014) kockyrket som ett 

”paradoxyrke”, vilket innebär att de har både hög arbetslöshet och brist på arbetskraft. 

Rapporten beskriver att de arbetslösa kockarna inte alltid uppfyller de krav som 

arbetsgivarna ställer och därför har svårt att hitta arbete. I arbetet med den nya 

gymnasiereformen publicerade LO och Lärarnas Riksförbund i rapporten Vägval för 

yrkesutbildningen (2007) statistik från en enkät med elever som tog studenten 2003. 

Syftet var att lyfta viktiga delar om yrkesförberedande utbildning. Inom hotell- och 

restaurangprogrammet hade 75 % av eleverna jobb som huvudsaklig sysselsättning. Men 

rapporten belyser att många ungdomar har svårt att få jobb inom det yrke de utbildat sig 

till, endast 40 % av alla de som hade arbete jobbade inom den bransch de gått utbildning 

inom.  

 

Den höga personalomsättningen är inte bara ett nationellt problem. I en studie från 

Storbritannien visar Pratten (2003) andra förhållanden bakom personalomsättningen. 

Han menar att många går utbildningen, jobbar sig upp i den hierarkiska stegen men sedan 

inte klarar eller inte står ut med arbetsförhållandena som lönenivå, arbetstider respektive 

att lägga ner den tid och engagemang som krävs för att bli en kock på restauranger med 

hög nivå. Här kanske även den tidigare beskrivna mediabild av yrket, som Jönsson (2012) 

definierar som skev, spelar in. Det är tydligt i media, både i branschtidningar och i daglig 

press som Svenska Dagbladet, att restaurangbranschen redan idag har brist på personal. 

Till exempel Österberg (2013) beskriver att det är svårt för krögare att hitta personal med 

”rätt” kompetens, och Blomquist och Ekstedt (2012) beskriver en hårdnande konkurrens 

om kompetent personal. Stridsman har i två artiklar från 2013, utifrån olika vinklar 

beskrivit bristen på personal och att restaurangutbildningarna inte ligger i fas med 

branschens krav och att krögare menar i en av dessa att lösningen vore att starta egna 

utbildningar (Stridsman, 2013a, b). Detta är inte enbart ett storstadsfenomen då även 

Piteå-Tidningen (2013) beskriver att det saknas arbetskraft och att personalutbudet är 

”magert”.  

2.2 Kockyrket 
Vad innebär det då att vara kock? Här har jag valt att börja med att svara på frågan med 

Svenska akademins beskrivning av ordet kock, (SAOL, 2014), en beskrivning som kan 

sägas vara könsneutral (se tabell 3).  
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Tabell 3 Beskrivning av ordet kock  

                                  
Källa: Svenska akademins ordlista (SAOL, 2014) 

 

Håkan Jönsson (2012) beskriver i Den gastronomiska revolutionen kockyrket som ett 

konstnärsyrke, men att restaurangens former sätter gränser vilket ger att kockyrket inte 

medger ett så fritt skapande som det ofta framställs i media (ibid). Arbetsförmedlingen 

(2012) uppger att kockyrket innehåller skapande och att ett intresse för mat och 

smakkombinationer är viktigt. De menar vidare att arbeta som kock kan underlättas om 

man har vissa egenskaper såsom bra koordination, effektivitet, stresstålighet, 

simultanförmåga, samarbetsförmåga och att kunna arbeta snabbt under press 

(Arbetsförmedlingen, 2012; se också Pratten, 2003; BFUF, 2014). Enligt Jönsson (2012) 

behöver en duktig kock kunna växla i hastighet då arbetet varierar från lugna 

förberedelser till hektiska rusningstimmar. Planering och förberedelser, tillagning och 

presentation av mat ingår i arbetet (Arbetsförmedlingen, 2012). Arbetstiderna som kock 

varierar, beroende var man arbetar, men främst är det kvälls-och helgarbete 

(Arbetsförmedlingen, 2012).  

 

Kockyrket beskrivs också som ett slitsamt arbete med mycket bränn- och skärskador och 

även förslitningsskador. Lönen är relativt låg och arbetstider och arbetsförhållanden 

såsom stressig miljö, kök som ofta är varma och oergonomiska beskrivs som nackdelar 

(Jönsson, 2012; Pratten, 2003; Arbetsförmedlingen, 2012). Däremot beskrivs fördelar 

som gemenskap och att en duktig kock har lätt att få jobb (Jönsson, 2012) då det finns 

flera arenor att arbeta på, till exempel olika typer av restauranger, hotell, 

personalmatsalar, caféer, catering, i butik, inom industrin, centralkök, storkök eller 

provkök (Arbetsförmedlingen, 2012).  

 

Kockyrket är mansdominerat, och Jönsson (2012) menar att bild av en riktig kock i 

allmänhet är en man. Det finns också en traditionell uppdelning av kökets olika funktioner 

där kvinnornas plats oftast är kallskänken (Jönsson, 2012). Ett restaurangkök har ofta en 

hierarkisk maktordning, vilket beskrivs mer ingående nedan under rubriken kockens plats 

i köksorganisationen (se Jönsson, 2012; Pratten 2003). Westberg (2001) skriver att 
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kvinnor ofta anses ha lägre värde i en organisation med hierarki och beskriver att yrken 

och positioner inom yrken är ”könsmärkta” (ibid), att vissa yrken anses traditionella 

kvinno- eller mans yrken. Hon menar att den traditionella uppdelningen av yrken har 

påverkat kvinnors utveckling i arbetet negativt. Pratten (2003) menar att kvinnor även 

möter andra problem i restaurangbranschen, till exempel sexism. I Svenska Dagbladets 

nätupplaga (SvD) presenterades en undersökning som genomfördes april 2013 i 

Stockholm och Göteborg där 317 kvinnor som jobbat i restaurangbranschen de sista 10 

åren medverkade. Där framgår att ”66 procent av de drygt 300 kvinnorna i SvD:s enkät 

har svarat ja på frågan om någon betett sig obehagligt på ett sexuellt sätt när de jobbat 

inom restaurangbranschen” (Eirfelt, Nordstrand, Siljendal, Wennerholm & Wiklund, 

2013). Efter denna undersökning har det uppmärksammats i dagspress med rubriker som 

Sexism håller kvinnor borta från finköken: "Pratas om sperma och bröst" (Norström, 

2014), Krafttag mot sexism på krogen (Svensson, 2014) och artiklar där män ifrågasätter 

undersökningen: Mannerström: ”Lite humor måste man ha” (Karlstein, 2014). 

Publikationen Genus på krogen från Örebros Universitet visar att vissa restauranger 

försöker göra en viss förändring av könsskillnader, men mer på en begreppsnivå som med 

benämningar än den traditionella könsfördelningen i yrket (Ekström, 2006 s 28).  

 

2.2.1 Kockens plats i köksorganisationen  

Många men absolut inte alla restaurangkök bygger på hierarki och funktion. Denna 

hierarki kan ha olika utseende beroende på vilka ramar restaurangen och köket har men 

bygger i stort på hur den franske köksmästaren Auguste Escoffier början av 1900-talet 

delade upp arbetet utifrån olika positioner och ansvar (Jönsson, 2012; Pratten, 2003; 

Glöcker 2007).  

 

Pratten (2003) beskriver att om man inte har praktisk erfarenhet i ett kök blir man 

praktikant eller lärling (on-the-job training) där arbetsuppgifterna är mycket enkla t.ex. 

skära, skala och städa. Att klättra i den hierarkiska stegen kan vara enkelt om man är 

beredd att lägga ner tid, energi och hårt arbete. Första steget är ofta commis, enkla sysslor 

som att förbereda sallader. Viktigt för en commis är att studera och lära sig hur kockarna 

högre upp i stegen arbetar vid sina stationer för att sedan själv kunna kliva upp i 

hierarkin. Nästa steg är kockar, ursprungligen var stationerna uppdelade i olika spisar, 

såsom fiskspis, köttspis, såsspis osv. och på varje sådan station fanns förste kockar, 

commis och kockelever. Beroende på storlek och ekonomi på restaurangen har många av 

dessa roller slagits samman. Traditionellt fanns även andra funktioner i köket så som, 

kallskänk, konditori och bageri. 
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Kockarnas chef är Souschefen som också är köksmästarens/kökschefens ställföreträdare, 

en souschef kan även vid behov hoppa in på de olika stationerna i köket. Högst upp i 

hierarkin är köksmästaren/ kökschefen med ett övergripande ansvar över köket och 

maten (Pratten, 2003).  

2.2.2 Bilden av kockyrket  

Matlagning och kockar har fått ett medialtuppsving, varje dag kan vi se 

matlagningsprogram, följa kända kockar och få tillgång till recept genom tv, tidningar och 

nätet. Enligt Stridsman (2013) placerar sig några av de svenska kanalernas 

matlagningsprogram bland de mest sedda tv-programmen och Pratten (2003 s 455) 

menar att det är lättare än någonsin att bli en känd kock och nå stjärnstatus (Stridsman, 

2013; även Ahlborg, 2012). Att hitta förebilder inom kockyrket är lätt och möjligheten att 

bli känd räknas som en drivkraft för unga kockelever, men att vägen dit är svår. 

 

Kockens framträdande plats i media kan ses som motstridig då att det finns en 

problematik med att det inte finns några kockar som vill laga mat på krogen (Stridsman, 

2013), ett förhållande som beskrivs av Jönsson (2012) som att det finns en skev 

verklighetsuppfattning om kockyrket.  

 

BFUF (2014) beskriver att arbetsgivare, arbetstagare, lärare och elever verkar ha olika 

bilder om vad yrket innebär, vilket kan medföra missförstånd och felaktiga förväntningar. 

De menar att det finns en risk att en felaktig bild som denna gör att elever dras till 

utbildningen i tron om att branschen passar dem, medan det sedan visar sig att den inte 

gör det. Men man pekar även på att arbetsgivarna kanske har fel uppfattning om vad en 

yrkesutbildning innebär. De menar att en arbetsgivare inte kan förvänta sig en färdig 

medarbetare med tillräcklig yrkeskunskap och alla personliga egenskaper som efterfrågas 

(BFUF, 2014).  

 

BFUF (2014) har frågat elever, arbetsgivare, arbetstagare och lärare vilka personliga 

egenskaper de anser är viktiga för att arbeta i hotell- och restaurangbranschen, och 

elevers, lärares och arbetsgivarnas svar beskrivs i tabellen. Arbetsgivarna menade att 

personer med egenskaper som bred kompetens, ledaregenskaper, passion för yrket, 

säljfokus och hög ambitionsnivå var svårast att få tag i. Eleverna värderade egenskaper 

som positiv attityd och passion för yrket högt och viktigast för yrket. Därefter kom 

samarbetsförmåga, servicekänsla/ kundfokus och sist god kommunikativ förmåga. Lärare 

menar att positiv attityd, servicekänsla/kundfokus, passion för yrket, självständighet, 



  

 12 

handlingskraft, initiativförmåga och sist kreativitet är egenskaper som blir viktigare för 

elever i framtiden (BFUF, 2014).  
 

BFUF (2014) har genom enkäter funnit att arbetsgivare tycker att matchningen mellan 

utbildningarnas innehåll och branschens krav inte stämmer överens. Arbetsgivarna tycker 

b.la. att eleverna efter avslutad utbildning har för lite praktisk erfarenhet, att eleverna har 

bristande grundkunskaper, bristande servicekänsla, bristande motivation, bristande 

ansvarskänsla och dålig stresstålighet. BFUF (2014) lyfter utifrån detta att det kan tyda på 

att utbildningarna inte förbereder eleverna på att branschen innehåller hög stress och 

krav på simultanförmåga. BFUF (2014) menar att de svar som var riktade mot bristande 

grundkunskaper och för lite praktikerfarenhet kan tyda på att utbildningarna behöver se 

över sina metoder för att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen. Arbetsgivare, 

arbetstagare, elever och lärare har olika syn på utbildningens uppdrag, där arbetsgivarna 

förväntar sig att elever efter avslutad utbildning har de personliga egenskaper som krävs 

för yrket. En fråga man kan ställa i relation till detta är om utbildningen ska innehålla 

moralisk fostran. Enligt skolans styrdokument som beskrivits tidigare ska skolan verka för 

en personlig utveckling och utveckla personliga förmågor som att kunna samarbeta, känna 

ansvar och kunna ta kritik (Skolverket, 2011). 

2.3 Kunskap som begrepp 
Då man i utbildningssammanhang talar så mycket om kunskap kan det vara på plats att 

här redogöra för en del av den forskning som finns på området. Kunskap är ett begrepp 

som har förändrats i historien och Gustavsson (2000) beskriver att ordet kunskap är ett 

svårtolkat ord med många betydelser. Redan på antiken kategoriserade Aristoteles 

kunskap i tre begrepp: 

• Episteme, (vetenskaplig- teoretisk), som behövs för att förstå hur världen är 

uppbyggd och fungerar.  

• Techne (praktisk- produktiv) för att kunna skapa, tillverka och producera.  

• Fronesis (Praktisk klokhet) används för att kunna utveckla ett gott omdöme och 

verka som etiska människor och demokratiska medborgare (Gustavsson, 2000).  

 

Den produktiva kunskapen (techne) är den som diskuteras mest i samband med hantverk, 

estetik och yrkesutbildningar. Men Glöcker (2007) menar att fronesis är viktig för 

förståelsen av vad man gör, vad man gjort, varför man gör det och för samspelet med 

andra.  
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När man talar om hantverk och yrkesutbildningar återkommer ofta begreppet tyst 

kunskap som beskrivs av Nationalencyklopedin enligt följande: 

 

”Tyst kunskap, engelska tacit knowledge, uttryck, ursprungligen använt av Michael 

Polanyi, för att beteckna sinnesintryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar 

som tas för givna i mänskligt handlande. Polanyi ville med begreppet visa att även 

rationalistisk och positivistisk kunskapsteori måste förlita sig på mänskliga och 

sociala processer som man inte till fullo har förstått eller kritiskt prövat. Polanyis 

begrepp "tyst kunskap" grundas i kunskaps- och samhällsfilosofi, men begreppet har 

ibland också förknippats med Wittgensteins språkfilosofi.” 

(Nationalencyklopedin, 2014) 

 

Ovan nämns Michael Polanyi, (1891- 1976) i relation till tyst kunskap, och det var i hans 

arbeten Personal Knowledge (1958) och The Tacit Dimension (1966) som tanken på tyst 

kunskap föddes (Grensjö, 2003). Polanyi (2013) beskriver tyst kunskap som att vi vet mer 

än vi kan säga och enligt Grensjö (2003) även att den tysta kunskapen ”spelar en 

grundläggande roll för både praktiskt och teoretiskt kunnande” (ibid. s 3). Liedman 

(2001) lyfter att det är viktigt att komma ihåg att Polanyi inte talar om en direkt 

översättning av tyst kunskap (silent knowledge) utan om tacit knowledge. Liedman 

(2001) beskriver det så här: ”Den tysta kunskapen är en kunskap som inte uttalas men 

som utgör en förutsättning för det resultat som uppnås.” (Liedman, 2001 s 115). 

 

Gustavsson (2000) menar att många typer av praktisk yrkeskunskap har fått namnet ”tyst 

kunskap”, att någon som utför exempelvis ett hantverk inte kan svara på hur de gör och 

varför. Denna form av tyst kunskap har enligt Grensjö (2003) en grundläggande betydelse 

i arbetslivet. Även Håkan Jönsson (2012 s 83-84) beskriver den tysta kunskapen som 

grunden i köket, med vilket avses bland annat kunskapen om hur rätter och råvaror ska 

behandlas och smaka. Yrkes- och hantverkskunskap, även den tysta, vandrar mellan 

generationer och kulturer vilket innebär att de kunskaper och verktyg som används i köket 

är inbyggda i traditioner, och Gustavsson (2000) menar att hantverkets mäster/lärling-

relation är ett bra exempel på hur tyst kunskap förmedlas. I restaurangköket sker 

kunskapsutveckling och -förmedlingen mellan varandra och ofta i dialog, men Jönsson (s 

84) påpekar att det hierarkiska arbetssättet innebär att det är viktigt att visa vem som 

bestämmer i slutändan.  
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2.3.1 Relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap 

Ellström (1992) menar att tyst kunskap ur filosofisk mening kan beskrivas som att ”kunna 

göra något” mer än ”att veta något”, och refererar även till det närliggande begreppet 

praktisk kunskap. Ellström understryker också en psykologisk synvinkel på tyst kunskap, 

han menar att det inte är säkert att man inte har förmågan att uttala sin kunskap, det kan 

vara så att man inte vill verbalisera den (ibid.). Enligt Glöcker (2007) finns två schabloner 

i tanken om förhållandet mellan teori och praktik i lärandet av ett yrke. Den ena att 

praktiken är en tillämpning av teori och den andra är att praktik och teori konkurrerar och 

att det råder en oförsonlig konflikt mellan dem.  

 

I en yrkesutbildning ska det förmedlas både teoretiska kunskaper och praktiska 

färdigheter (se Skolverket, 2011). Knowing-that/explicit är en kunskapsform som kan 

beskrivas som att teoretisk kunskap beskriver och förklarar varför och hur en uppgift kan 

utföras och sätter det i ett sammanhang samt att kunna föra vidare den till andra genom 

ord. Att man besitter knowing-that/implicit kunskap betyder inte att man vet hur man ska 

lösa vissa uppgifter. Men om man har knowing-how kunskap eller tyst kunskap har man 

praktiska och motoriska färdigheter som kan användas i utövandet (Bodén, 2011; 

Ellström, 1992). Men som tidigare nämnt beskrivs tyst kunskap som kunskap som man 

inte kan uttala och därför är relationen mellan dessa viktig.  

 

Men en annan syn på det är att hantverkskunnande och akademiska studier inom samma 

fält kompletterar varandra (jfr Bodén, 2011; Glöcker, 2007). Gustavsson (2000) skriver att 

tyst kunskap innehåller både färdighetskunskap, ”veta hur”, och förtogenhetskunskap. 

Elmeroth (2006) beskriver färdighetskunskap som att det är något man lärt sig och 

förstått. Något som följer en hela livet, och att färdighetskunskap ofta kräver förståelse. 

Att lära sig skriva eller cykla kräver förståelse, det är inte bara motoriken som involveras 

om färdigheten ska ge ett meningsfullt resultat. I kockyrket kan detta appliceras på 

mycket av de färdigheter man lär sig. För att kunna filea en rödspätta behöver man 

förståelse för vad som krävs, t.ex. en skärbräda och kniv. Sedan vad en rödspätta är för 

något, samt vilken typ av handling (motorik) som krävs och övning av denna handling. 

När man väl lärt sig motoriken och vad som krävs kan denna kunskap appliceras på olika 

typer av fiskar. Med övning av handling avses att ”öva in handgrepp och omdöme” 

(Molander, 1996 s 43), att görandet manifesteras i kroppen, och Molander (1996) menar 

att när någon har lärt sig att använda ett verktyg känns verktyget som en del av kroppen.  
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2.4 Vägar till kockyrket 
När Jönsson (2012) talar om ”att bli en riktig kock” innebär inte det att man gått en 

speciell utbildning. Enligt honom kan restaurangskolor i Sverige anses vara ok, att 

utbildning i Schweiz eller Frankrike är bättre men att det slår högre att som ung börja 

jobba och gärna varit lärling hos köksmästare eller kockar med bra meriter. Detta kan 

liknas vid att arbeta sig upp genom hierarkin, där de första stegen kan vara att som 

obetald jobba/praktisera på en känd restaurang (Rehn, 2012). 

Arbetsmarknadsutbildningar eller andra typer av omskolningsutbildningar har inte så hög 

status, dels för att de har dåligt rykte men främst för att de går emot att man bör ha börjat 

jobba som ung (Jönsson, 2012).  

 

Det innebär bland annat att restaurangbranschen kännetecknas av låg utbildningsgrad 

och en lång tradition av hantverksmässigt lärande. Skola har inte varit den vanligaste 

vägen till kockyrket i historien utan av tradition har det varit vanligt med utbildning hos 

en mästare som lärling, så kallad mästarlära. Där grunden är att jobba sig uppåt genom att 

iaktta, imitera och upprepa handgrepp (Jönsson, 2012; se också Horng & Lee, 2008). 

Idag finns det ett flertal vägar till kockyrket och Jönsson (2012) beskriver att i takt med 

gastronomins status har ökat, ökar även efterfrågan på utbildningar. I Sverige idag finns 

det skolor på olika nivåer och nedan kommer jag att redogöra kort om några av dessa men 

börjar med en utförlig beskrivning av restaurang- och livsmedelsprogrammets 

organisation och styrdokument, detta då det ligger i linje med uppsatsens syfte.  

2.4.1 Branschegna utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar 

Inom hotell- och restaurangbranschen har flera storföretag, t.ex. MAX Hamburgare och 

Radisson SAS Hotels, interna utbildningar, men dessa fokuserar främst på 

ledarskapsfrågor med avsikt att utbilda egna framtida mellanchefer (Persson, 2007 s 42-

43).  

 

Ett annat exempel är Restaurangakademin, Stockholm, en organisation för 

vidareutbildning inom restaurangbranschen. De erbjuder en ettårig sommelierutbildning 

med yrkeshögskolestatus samt avgiftsbelagda kurser som två mindre sommelierkurser, en 

kökschefsutbildning och slutligen ett antal kortare kurser inom matlagning. 

Restaurangakademin ägs av Menigo och Arla men finansieras till största del av intäkter 

från kursdeltagare (Restaurangakademin, 2014). Menigo är en helhetsleverantör inom 

mat och dryck, med niohundra anställda och en försäljning på fem miljarder kronor 

(Menigo, 2014). Arla ingår i en global koncern som ägs av mjölkbönder i en rad länder 

däribland Sverige (Arla, 2014).  
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En annan väg till utbildning inom restaurang är de arbetsmarknadsutbildningar som har 

genomförts som ett led i en politik i avsikt att bekämpa en växande arbetslöshet (Jönsson, 

2012). Exempelvis erbjuder statligt ägda Lernia med verksamhet över hela landet kurser 

inom Hotell- och restaurangbranschen, kurser med uttalad pedagogik om att varva 

teoretisk kunskap med möjlighet till praktik. Några exempel på utbildningar är Kock- 

inriktning à la carte och storhushåll, Bagare och Bartender. Dessa utbildningar varier i 

utbildningslängd beroende på inriktning, men vanligen är de inte längre än sex månader 

(Lernia, 2014). Jönsson menar att denna form av kockutbildning har låg status i 

branschen, att de kunskaper eleverna har efter avslutad utbildning vanligen befinner sig 

på en låg nivå (Jönsson, 2012).  

2.4.2 Gymnasieskolan  

Den nya skolreformen som kom år 2011 bidrog till att de gamla Hotell- och 

restaurangprogrammet delades upp och tillsammans med två andra utbildningar skapade 

två nya program, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och 

turismprogrammet (Skolverket, 2014). Restaurang- och livsmedelsprogrammet styrs, 

liksom all gymnasieutbildning, via Skollagen (2010:800) och utbildningsdepartementet 

(Riksdagen.se), medan skolinspektionen är kontrollmyndighet. Tsagalidis (2008) menar 

att styrdokumenten förändras och revideras kontinuerligt och bör uppfattas av elever och 

lärare som dynamiska dokument som ska visa vägen i utbildningen, då han menar att en 

yrkesutbildning måste kunna möta branschens krav på utbildad arbetskraft (Tsagalidis, 

2008 s 24). Enligt målen för gymnasieskolans yrkesförberedande program är det viktigt 

att rusta eleverna så att de är kvalificerade för jobb inom vissa yrken. 

 

I läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011) specificeras examensmål och riktlinjer för de 

olika programmen men även ämnes- och kursplaner för enskilda kurser i 

gymnasieprogrammen. Dessa planer beskriver vilka krav, rättigheter och skyldigheter som 

huvudman för utbildningen, lärare, elever/barn och dess vårdnadshavare har i skolan 

(skolverket, 2011). Läroplanen anger att det är skolans uppgift att överföra värden, 

förmedla kunskap och förbereda elever för att verka och arbeta i samhället (Skolverket, 

2011). Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram och examen från 

programmet innebär att eleverna ska ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom till 

exempel restaurang, bageri eller med färskvaror (Skolverket, 2011). Förutom 

programspecifika mål tydliggör övergripande styrdokument skolutbildningens värdegrund 

och uppdrag.  
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Jönsson (2012 s 140) menar att: ”Restaurangskolorna var länge en avstjälpningsplats 

för klent studiebegåvade”. Den bilden av programmet kan vara utmanande att arbeta med 

då gymnasieskolan enligt Skollagen (SFS 2010:800) ”ska ge en god grund för 

yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktiv 

deltagande i samhällslivet”(kap 15, 2 §). Detta mål omsätts i Restaurang- och 

livsmedelslinjens läroplan till branschnära men övergripande mål formulerat som viktiga 

kunskaper och förmågor eleverna ska ha efter avslutad utbildning. Bland annat anför man 

att kunskap om livsmedel och måltider från andra kulturer ska ingå i undervisningen. För 

att främja elevernas möjligheter att ta sig in på en internationell arbetsmarknad ska 

internationella utbyten främjas och i utbildningen ska det finnas möjlighet till 

fördjupande studier i engelska och att. Läroplanen anför också att det är viktigt med 

regional anknytning och fokus på närliggande produktion samt lokala traditioner, även ur 

ett historiskt perspektiv vad gäller traditionella måltider och metoder. Ytterligare ett 

perspektiv i läroplanen är miljö, att eleverna ska skaffa sig ett förhållningssätt till 

övergripande miljöfrågor samt ges insikter i att de själva kan medverka till att förhindra 

skadlig miljöpåverkan (Skolverket, 2011). 

 

En del av utbildningen på Restaurang- och livsmedelsprogrammet ska ske i form av 

praktik på arbetsplatser, det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ska bidra till elevernas 

förståelse av branschen, yrkeskulturen samt utveckla yrkeskunskaper (Skolverket, 2011). 

Höghielm (1998) använder begreppet yrkeskompetens och inkluderar i det tre delar: 

yrkeskultur som står för de ”kollektiva erfarenheterna i ett yrke”, yrkespraxis för de 

normer och regler som finns inom ett yrke och slutligen yrkeskunskap med vilket han 

avser färdigheter inom yrket, det praktiska/tekniska kunnandet (ibid.).  

 

Skolverket (2011) menar att utbildningen också ska utveckla elevernas förmåga att bemöta 

kunder. Man lyfter också vikten av goda kunskaper i kommunikation och ett fungerande 

lagarbete då yrkesarbete ofta består av att arbeta i grupper av olika slag. Utbildningen ska 

utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra oavsett bakgrund, kön och 

kompetens. Några förmågor läroplanen belyser som eleverna ska utveckla under 

utbildningen är att vara lyhörda, kunna samarbeta, känna ansvar, vara kreativ och 

flexibla, kunna använda yrkets fackspråk och kunna ta kritik (Skolverket, 2011). Detta 

beskrivs i gymnasiets läroplan (2011) som att ”Utbildningen ska utveckla elevernas 

kunskaper inom de delar av restaurang- och livsmedelsbranschen där man arbetar nära 

kunderna med i första hand hantverksmässiga metoder, såväl traditionella som 

moderna” (Skolverket, 2011). Undervisningen ska utformas så den främjar social 
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gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra 

tillägna, fördjupa och tillämpa kunskaper.  

Antal elever på gymnasieutbildningarna 

I media uppmärksammas det att antalet sökande till gymnasieutbildningar inom 

branschen har sjunkit och att antalet avhopp ökar (se ex. Gadd, 2013; Rehnström, 2013). 

Man menar att gymnasieutbildningarna inte är i närheten av att utbilda tillräckligt många 

för att möta branschens behov av arbetskraft. Då gymnasieprogrammen har förändrats 

och de första eleverna efter reformen tar examen först i år finns ingen statistik över antalet 

examinerade. Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) (2014) anger i sin 

rapport Tillväxvärkt? att antal avgångselever från de två gamla programmen legat på krig 

3 500- 4 500 personer per år de sista 15 åren. De skriver också att antal examinerade från 

det gamla programmet har sjunkit de sista fem åren samt att intresset för att gå denna 

utbildning sjunkit de sista 20 åren. Detta mätt genom att jämföra andel sökande med 

restaurangutbildning som förstahandsval, dock noterar BFUF (2014) att det finns tecken 

på en liten ökning i antal sökande till restaurangutbildning efter gymnasiereformen 2011.  

2.4.3 Yrkeshögskoleutbildningar 

Inom Hotell- och restaurangbranschen finns en del eftergymnasiala utbildningar på 

Yrkeshögskola i Sverige. Dessa yrkeshögskolor arbetar nära näringslivet och man arbetar 

efter en pedagogisk idé om att teori och praktiskt lärande ska varvas. Dessa utbildningar 

beskrivs som skräddarsydda och att varje student ska utbildas för en tydlig yrkesroll. 

Utbildningarna är oftast ett till tre år långa. Inom Yrkeshögskolorna finns bland annat 

utbildningar som: Gastronomisk kock- specialisering arbetsledare i kök, Gastronomiskt 

entreprenörskap för professionella kök, kökschef och Köksmästare. Behörighetskrav för 

dessa utbildningar är gymnasieutbildning inom kök och restaurang eller tidigare 

arbetserfarenhet. Som elev på Yrkeshögskola finns möjlighet att få bidrag och studielån 

från CSN men de genererar inte högskolepoäng som en universitetsutbildning. Det är 

olika utbildningssamordnare runt om i landet som driver utbildningarna, ex. privata 

företag, kommuner eller landsting. Myndigheten för Yrkeshögskolan har en tillsynsroll 

över kvalitén i utbildningarna (Yrkeshögskolan, 2013).  

2.4.4 Universitetsutbildningar/ Högskoleutbildningar 

Sedan i början 1990-talet kan man studera gastronomi på några svenska universitet. 

Universitetsutbildningar reglerar genom högskolelagen och det är staten som är 

huvudman. Utbildningarna ger rätt till studiestöd via CSN och ger högskolepoäng. Hotell- 

och Restauranghögskolan i Grythyttan vid Örebros universitet startade sin tre-åriga 

kandidatutbildning 1994 och har idag fyra program: Sommelier, Hotell, Måltidsekolog och 
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Kock. Grythyttan har också avancerad utbildning med möjlighet till magisterexamen och 

forskarutbildning. Gastronomiprogrammet vid Restauranghögskolan, Umeå Universitet 

började erbjuda kandidatutbildning 1996 och Gastronomiprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad erbjuder ett Gastronomiprogram på kandidatnivå sedan 2005 (Jönsson, 

2012; Jönsson & Tellström, 2009; Örebro Universitet, 2014). I Umeå finns det ett 

gastronomiprogram med två inriktningar, Värdskap och Kreativ matlagning och stävar 

efter att i framtiden kunna ge utbildning på avancerad- och forskanivå (UMU, 2014). 

Horng & Lee (2008) beskriver att kreativ matlagning (Culinary arts) som 

kunskapsområde kräver en förståelse för matvetenskap, matlagningstekniker, estetik, 

förberedelser och kulturer.  

3 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur elever och lärare inom Restaurang och 

Livsmedelsprogrammet i en gymnasieskola beskriver de förutsättningar som utbildningen 

ger för eleverna och hur de anser att kockyrket framställs i media.  

 

Hur ser elever och lärare på förutsättningarna för och möjligheterna till jobb efter 

avslutad utbildning? 

Vilken bild av kockyrket upplever elever respektive lärare att media målar upp? 

4 Metod och genomförande 
Detta avsnitt innehåller en redogörelse för arbetets förlopp och beskriver vetenskaplig 

metod, tillvägagångssätt samt det material som använts.   

4.1 Fokusgrupp som val av vetenskaplig metod 
För att kunna uppfylla syftet med denna undersökning så såg jag fokusgrupper som en 

lämplig undersökningsmetod. Att välja fokusgrupper som insamlingsmetod istället för 

enskilda intervjuer är främst för att få möjlighet att kunna studera dynamiken i gruppen 

och kunna låt gruppen styra sin egen diskussion till stor del. Målet med en fokusgrupp 

enligt Kvale & Brinkmann, (2009) är att gruppen ska kunna föra fram olika uppfattningar 

och en bredd i synpunkter i ett givet ämne. I arbetet med fokusgrupper är det därför 

viktigt att skapa en atmosfär med högt i tak och som är tillåtande för deltagarna (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Att arbeta med fokusgrupper är att arbeta med en kvalitativ insamlingsmetod där grupper 

får diskutera ett givet ämne som ofta utgår från ett antal intervjufrågor eller 
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områden/teman. Diskussionerna sker under en avgränsad tid med ledning av en 

moderator som med ett strukturerat förhållningssätt styr diskussionen, eller som förhåller 

sig mer avvaktande och låter gruppen styra diskussionen. I fokusgrupper används ofta 

inspelningsutrustning, detta för att det kan vara svårt att hinna skriva ner allt som 

gruppen säger, vilken ordning det sägs och vem som säger vad. Man kan även med fördel 

ha en bisittare med som kan föra fältanteckningar om gruppens dynamik och kroppsspråk 

som inte finns med på en inspelning (Bryman, 2011; Halkier, 2010).  

 

Bryman (2011) beskriver att fokusgrupper ofta används vid nya och komplexa ämnen när 

man vill studera människors erfarenheter, motiv och argument både som grupp och 

individer i en grupp. Bland annat kan man få syn på hur individer reagerar på varandras 

åsikter och hur samspelet äger rum i gruppen (ibid). Enligt Halkier (2010) kan ett litet 

urval inte vara slumpmässigt och att det därför är viktigt att fundera på hur man ska få tag 

på urvalet, hur många de är och var man ska hålla till vid fokusgruppintervjun.  

4.1.1 Tillförlitlighet  

Bryman (2011) beskriver att i en kvalitativ undersökning bör vikten läggas på begreppet 

tillförlitlighet istället för validitet och reliabilitet. Han förklarar att tillförlitlighet kan 

avgöras genom hur man förhåller sig till fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011 s 354). För att stärka 

denna studies tillförlitlighet har frågeställningarna varit liknande i de båda 

fokusgruppsintervjuerna men anpassade för att passa den specifika gruppen. 

Intervjuguiden (se bilaga 3 & 4) är provad i olika grupper, och efter det reviderats. I denna 

undersökning har jag strävat efter transpararens genom att bifoga informationsbrev och 

intervjuguide, samt att ge fylliga beskrivningar av tillvägagångssätt och att ge rikliga 

illustrationer i form av citat.  

 

Ytterligare en ambition för att stärka undersökningens tillförlitlighet har varit att innan 

fokusgruppintervjuerna genomfördes läsa in sig på området, bland annat genom att ta del 

av styrdokument, tidigare forskning och annan områdeslitteratur.  

4.2 Förförståelsens betydelse  
När vi går in och studerar något har vi alltid en förförståelse, en förståelse före den vi 

senare utvecklar genom arbetet. Den grundar sig i erfarenheter och tidigare kunskap, och 

enligt vissa kan förförståelse vara hindrande medan andra menar att den bidrar till att ge 

ett visst perspektiv och att den därmed alltid finns med (Haraway, 1998; Patel & 

Davidsson, 2011). Enligt den norska kunskapsteoretikern Eline Thornquist (2003) 
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behöver man förförståelse för att kunna göra en hermeneutisk tolkning, det vill säga 

pendla mellan att förstå delarna och förstå helheten. Forskarens/tolkarens förförståelse, 

perspektiv och tiden vi lever i är betydande och begränsande i tolkningen/förståelsen. 

Eftersom vi aldrig kan befria oss från våra tidstypiska fördomar, så kan vi heller aldrig 

arbeta oss fram till en så kallad rätt tolkning (ibid). Ett problem med förförståelse, som 

beskrivs av Lövgren (2013), är när den sätter hinder för att till exempel ställa följdfrågor 

under intervjuerna beroende på att man som intervjuare tror sig förstå det sammanhang 

den intervjuade talar om. Det krävs en medveten reflektion för att fråga utanför det man 

tror sig förstå (jfr Lövgren, 2013). I detta arbete har jag valt att öka min förförståelse 

genom att studera litteratur om kunskap, gymnasieskolan styrdokument och mediabilden 

av kockyrket, detta har beskrivits i bakgrunden till undersökningen. 

 

Min och respondenternas förförståelse och erfarenhet spelar därför stor roll, 

respondenternas har förförståelse genom att de är elever och lärare på just Restaurang- 

och livsmedelsprogrammet. Min förförståelse ger mig olika perspektiv på den här 

undersökningen. Jag har arbetat inom restaurangbranschen som kock/köksmästare under 

största delen av mitt yrkesverksamma liv. I tidiga år började jag arbeta med mat och valde 

därför att läsa hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet. Efter ett antal år som kock 

och köksmästare valde jag att studera Kreativ matlagning/ Måltids- och 

restaurangvetenskap på Umeå universitet. Jag valde att studera vidare på Lärarhögskolan, 

Yrkeslärarprogrammet inriktning restaurang. I och med detta har jag dels en yrkespraktik, 

dels två olika akademiska plattformar som påverkat och påverkar mig och min 

förförståelse inför och genom detta arbete. Jag har sett detta som berikande och att det 

var till hjälp i mötet med yrkeslärare och elever för att förstå hur deras verklighet och 

vardag ser ut.  

 

4.3 Etik  
”Etik i forskning står för en medveten reflektion över vad forskningen i sig kan innebära 

för de inblandade forskningsdeltagarna, för forskningssamhället, liksom samhället i 

stort – och blir därmed avgörande för hur man ska och bör gå tillväga i olika skeden av 

forskningsprocessen”. (Kalman & Lövgren, 2012 s 9)  

 

Med ovanstående utdrag pekar Kalman och Lövgren (2012) på att frågan om etik är viktig 

när man utför undersökningar (se också Bryman, 2011). Uppsatser på den här nivån 

räknas inte till forskning i den meningen att de inte faller under etikprövningslagen. Men 

det krävs ändå ett ansvar av studenten och handledaren att arbetet med en sådan här 
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uppsats är etiskt godtagbara och att de följer de etiska regelverken (Kalman & Lövgren, 

2012).  

 

Den här undersökningen har följt de fyra forskningsetiska riktlinjer som vetenskapsrådet 

har tagit fram (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). De uppgifter som framkommit i 

undersökningen behandlas konfidentiellt på så sätt de redan i transkriptionen är 

anonymiserade, och deras namn och andra uppgifter förvaras i lösenordskyddad dator. 

Vad gäller informations- och samtyckeskravet fick lärarna ett informationsblad för att de 

skulle ha möjlighet att ge informationen vidare till eleverna (se bilaga 1). Ett 

informationsbrev om undersökningens syfte, villkor för undersökningen samt att det var 

frivilligt att medverka, vilket innebär att de har rätt att avbryta sin medverkan gavs till 

eleverna (se bilaga 6) (då vissa i gruppen var under 18 år ombads de dessutom att vidfråga 

målsmän). Vad gäller nyttjandekravet har jag informerat lärare och elever att uppgifterna 

som framkommer och samlas in i undersökningen kan användas i en framtida studie av 

mig men inte i något annat sammanhang (se bilaga 6) (Bryman, 2011, s 131-132).  

4.4 Genomförande 
I arbetet med att besvara undersökningens syfte valde jag inledningsvis att utföra en 

översiktlig litteratur- och mediestudie som behandlar områden kring kunskap, 

arbetsmarknad, utbildningar och kockyrket och efter det genomförde jag två 

fokusgruppintervjuer.  

4.4.1 Att leta och granska litteratur 

Arbetet med grunden till den här undersökningen har genomförts genom sökning i 

databaser och litteratur. För att få mesta möjliga av databassökningarna träffade jag en 

bibliotekarie på Umeå Universitetsbibliotek för att hitta vetenskapliga artiklar inom mitt 

ämne. Databaserna DiVA, Artikelsök och Mediearkivet användes med sökorden: kock*, 

utbildning*, education*, chef*, hantverk*, restaurang* och skola*. Genom att använda 

tecknet * söktes på alla böjelser av orden. När det gäller vetenskapliga artiklar var 

sökningarna mindre fruktsamma, dock fann jag en del intressanta kandidat- och 

magisteruppsatser och genom dessa användbara referenser. När det gäller mediabilden av 

kock som yrke, utbildning och liknande så fanns det väldigt mycket och där var jag 

tvungen att begränsa sökandet till svensk media de tre sista åren.  

4.4.2 Att genomföra fokusgrupper 

För att kunna genomföra fokusgrupperna tog jag kontakt med rektor för restaurang- och 

livsmedelsprogrammet och frågade ifall jag kunde komma och informera om min 

undersökning och om hen trodde intresset för medverkan fanns. Efter en presentation av 
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min undersökning kom vi överens om två fokusgrupper, där lärarna medverkade i en och 

tio stycken elever från årskurs ett och två i den andra (årskurs tre var på APL). Till 

elevernas fokusgrupp kom elva elever men under inledningen av fokusgruppsintervjun 

valde två tjejer i årskurs ett att lämna intervjun utan att säga något, så i praktiken blev det 

nio elever där fem var av kvinnligt kön och fyra av manligt (se tabell 4). Lärarna beskrev 

hur könsfördelningen ser ut på utbildningen, lite oeniga men diskuterar i termer av att det 

är 80 % tjejer och 20 % killar, men att det är olika i de olika årskurserna. Till exempel 

menar lärarna att det i årskurs ett är tre killar av 23-24 elever. Enligt lärarna väljer de 

flesta av tjejerna konditoriutbildning före kockinriktning. Fördelningen mellan 

årskurserna var ojämn (se tabell 4) vilket kan bero på att eleverna i årskurs två fick gå från 

lektionen för att delta, den här dagen var det just sju elever i gruppen. När det gäller 

utbildningens inriktning hade alla elever i årskurs 2 valt inriktning kock, av de två 

eleverna i årskurs 1 var en elev säker på att välja inriktning kock medan den andra inte 

bestämt sig ännu. Urvalet har motiverats utifrån att respondenterna är huvudfokus i 

undersökningen, de är deras utbildning och deras synsätt som undersöks. 

 

Gruppintervjun med eleverna genomfördes på gymnasieskolan i deras matsal. I 

metodböckerna diskuteras att en neutral plats kan vara bra, men jag valde deras matsal då 

intervjun skedde under lektionstid samt utifrån att de skulle vara en plats som kändes 

trygg för eleverna (jfr. Bryman, 2011; Halkier, 2010). Inledningsvis slog sig gruppen ner i 

en ring runt ett stort bord, där jag dukat upp fika. Under denna intervju hade jag en 

bisittare som förde anteckningar. Efter det fortsatte jag med att beskriva mig själv, syfte 

och tillvägagångssätt med undersökningen. Jag förnyade också information, om 

konfidentiellt och några mindre generella riktlinjer (se bilaga 2). Eleverna fick fylla i en 

blankett med namn, kön och drömyrke, som hjälpmedel i min analys (se bilaga 5) och en 

lapp med namn framför sig. Detta för att underlätta för mig under fokusgruppen, att jag 

kunde återkoppla till eleverna genom att använda deras namn. Fokusgruppsintervjun med 

eleverna varade drygt en timme och tio minuter, där själva inledningen och fika tog ca 15 

min. Vi startade med att alla elever fick berätta sitt namn och vilken årskurs de gick i. 

Under intervjun utgick jag från en fråge-/temamall (bilaga 3), och på bordet låg ett papper 

där de teman vi skulle diskutera var listade (bilaga 8).  
Tabell 4 Respondenternas bakgrund, Elever, N=9 (uttryckt i antal) 

 Kvinnor Män Inriktning 
kock 

Årskurs 1 1 1 1 

Årskurs 2 4  3 7 
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Fokusgruppintervjun med lärarna genomfördes några veckor senare på samma plats 

(matsalen på gymnasieskolan), denna gång utan fältantecknare. Här närvarade fyra 

manliga lärare (se tabell 5). Deras nuvarande sysselsättning handlar främst om 

undervisning inom kockyrket, men en lärare med kockutbildning undervisade med 

inriktning matsal/servering. En beskriver att han gått en gymnasialutbildning medan två 

säger att de gått arbetsmarknadsutbildning, dock utan att beskriva dessa närmare. Två av 

lärarna har dessutom högskoleutbildning, den ena inom gastronomi och den andre 

läraren har efter sin arbetsmarknadsutbildning studerat både gastronomi och 

kostvetenskap.  

 

Denna intervju varade i ungefär 75 minuter och ytterligare 15 min för fika och 

förberedelser. Denna fokusgrupp hade samma tillvägagångsätt vad gäller inledningen som 

den första men med en annan intervjuguide (se bilaga 4). Även lärarna fick fylla i 

blanketten med namn, kön och drömyrke (bilaga 5). Under slutet av intervjun valde jag att 

visa några artiklar som handlar om kockar och utbildning för att ytterligare ge underlag 

för diskussion (se bilaga 7).  
Tabell 5 Respondenternas bakgrund, Lärare, N= 4 (uttryckt i antal)  

 Kvinnor Män 

Kocklärare  3 

Serverings/ 
matsalslärare 

 1 

 

4.5 Bearbetning av materialet  
Under gruppintervjuerna användes inspelningsutrustning (efter att inhämtat deltagarnas 

samtycke) för att underlätta senare bearbetning. Under transkriberingsarbetet valde jag 

att byta ut deltagarnas namn mot första bokstaven i deras namn, och i resultatkapitlet 

presenteras det bara som elev, lärare och kön. I presentationen från elevernas 

fokusgruppsintervju har jag valt att har jag valt att använda ordet hen i de delar där 

könstillhörighet inte setts som betydelsebärande, medan kön angetts i samband med 

diskussioner om just kön. Vidare har vissa språkändringar i citaten skett, detta för att de 

lättare ska bli att förstå. Ändringana har främst rört att omvandla utpräglat talspråk och 

dialektala ord till skriftspråk, och att utesluta sådant som inte var betydelsebärande såsom 

hummanden och upprepningar (Lövgren, 2013).  
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I analys och bearbetning av transkriptioner och fältanteckningar har jag inspirerats av 

kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011 s 504). Transkriberingsdokumenten skrevs ut 

och arbetet började med att dela upp dem i olika stora teman och under detta arbete 

framkom flera intressanta underrubriker i varje tema, vilket Bryman (2011 s 505) 

beskriver som signifikant med kvalitativ innehållsanalys, att man söker efter 

”bakomliggande teman” i det insamlade materialet.  

 

Patel & Davidsson (2011) beskriver att en forskare tolkar en text, dels genom att läsa hela 

intervjun för att se helheten men också genom att dela upp texten i olika delar, och att 

detta är viktigt för att skapa sig en djupare förståelse för dessa. Enlig Patel och Davidsson 

(2011) bör forskaren ställa sig själv som subjektet, försöka inta dennes position men också 

studera materialet utifrån sin egen position för att kunna tolka från olika synvinklar. När 

insamlad data analyseras med hjälp av litteraturen kommer ofta tolkarens värderingar in 

då tolkaren gör detta utifrån sin egen förförståelse (Patel & Davidsson, 2011). 

 

4.6 Avgränsningar och begräsningar 
Inom ramen av den här uppsatsen har det funnits begränsningar och några medvetna 

avgränsningar. En av dessa är tiden och det visar sig genom att antalet fokusgrupper och 

antal medverkande i dem är begränsat och i minsta laget om man ser till de 

rekommenderade antal medverkande i metodböckerna (jfr Bryman 2011; Halkier 2010). 

Ett skäl är att det krävs mycket tid att organisera och transkribera denna intervjuform 

(Bryman, 2011 s 450). Andra avgränsningar som gjordes var att hålla sig till den egna 

regionen, samt att begränsats databas- och litteratursökningar till sådant som har 

publicerats på svenska och engelska.  

5 Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under analysarbetet. För att ge 

bättre överblick presenteras resultatet utifrån undersökningens frågeställning: 

Förutsättningar för eleverna, Möjligheter till jobb för eleverna samt Kocken i media. 

Men dessa föregås dock av ett avsnitt som växte fram under analysarbetet, Vad kockyrket 

innebär. Inne i de olika avsnitten återfinns också kategorier som också växte fram och 

dessa har markerats med en underrubrik.  
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5.1 Vad kockyrket innebär  
Rubriken är ett samlande begrepp för hur elever och lärare diskuterade sina 

föreställningar och erfarenheter av vad det innebär att vara kock, och vilka 

arbetsförhållanden som en kock arbetar under.  

 

Under intervjuerna framkommer varierande bilder av vad det är och egentligen innebär 

att vara kock. När lärarna diskuterade frågan om när man är kock och får kalla sig själv 

kock framkom att det inte längre finns några formella krav om gesäll eller mästarbrev som 

det tidigare fanns. Att bilden av en kock skiljer sig mellan olika personer, här mellan 

lärarna, blev tydlig, i följande dialog:  

 

L1: ”Det är ju klart att det är ganska stor skillnad mellan kock och kock. Man kanske 

tänker vår bild av kock, eller min bild av kock, det är en à la carte kock, krogskock”  

L2: ”Står man i ett kök och lagar mat på samma villkor som andra, då är man ju kock”.  

 

Vidare diskuterar lärarna att vara kock innebär det att kunna lite av allt, att jobba effektivt 

och att ge service. De underströk vid flera tillfällen under fokusgruppsintervjun att 

matlagning är en liten del av själva kockyrket. Eller som en av lärare sa: ”[det är] mycket 

mer än bara matlagning”. I detta inbegreps för- och efterarbete, till exempel planering och 

städning. En lärare växlade in på ett annat spår och menade att alla kockar är väldigt 

kreativa, mer eller mindre konstnärer allihop, varefter en annan la till ”utan pensel ja”. I 

detta lyfts de kreativa delarna, ett skapande fram, samtidigt som den sistnämnda repliken 

kan ses som ett sätt att inte avlägsna sig allt för mycket från det saken gäller.  

 

När eleverna reflekterade över samma fråga, när är man kock, så diskuterar de 

kockblivandet mer som uppfyllande av vissa kriterier. En av eleverna menar att: ”När man 

har förmågan att framställa önskad mat och kunna veta passande smaker inom området. 

Då är man en bra kock”. Med det inbegriper eleven förmågor och kunnande, färdigheter 

som kan läras. En annan elev påpekar att man är kock när man fullgjort en utbildning till 

kock, vilket är en form av instrumentell bedömning. Vid slutet av utbildningen har man 

blivit till det utbildningen avsåg att lära en. Detta var det flera elever som inte höll med 

om, de ansåg sig inte som färdiga kockar efter utbildning, utan menade att det handlade 

om fortsatt lärande.  

 

En annan lärare utvecklade diskussionen genom att beskriva att många är försiktiga med 

att kalla sig kock då ordet kan skapa förväntningar hos andra:  
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”Speciellt när du är kock, för någonstans så tror jag att man har en bild, i alla fall har 

jag en bild om vad en kock är, och en kock ska kunna allt. När man då börjar jobba så 

kan man ingenting. Vi har försökt lära dem en del saker här på skolan men […]. Det är 

så mycket saker som man ska kunna när man är kock, det är, att laga mat visst. Men 

det finns tusen andra grejer. Så att, många som är kock eller nyss blivit kock och 

känner sig… de är väldigt rädda för att kalla sig kock. Tror jag, för att säger man att 

man är kock så har man någon slags förväntning på sig att man ska kunna laga mat 

och gärna utan kokbok också.”  

 

I diskussionen om bilden av vad en kock är återkom lärarna flera gånger till både 

personliga egenskaper och de förhållanden man arbetar under, bland annat att arbetet är 

mycket stressfullt och att det finns små marginaler i branschen. Samtidigt ramar de in 

dessa förhållanden med faktorer som väger upp detta, till exempel att man trivs med sitt 

jobb och får direkt återkoppling av gästen:  

 

”För min del så känns det som att det är ett väldigt stressfyllt jobb även om det är, just 

det där kreativa och omhändertagandet och att göra något för en gäst och få 

tillfredställelse […] Men den biten väger ju upp så otroligt mkt, just den där 

stressbiten”.  
 

Även eleverna lyfte fram egenskaper, att man som kock måste tåla stress, ha tålamod och 

fantasi och förmåga att snabbt kunna lösa problem. De nämner även vikten av att vara 

mångsidig och kunna samarbeta med alla. Enligt framförallt en av eleverna är det viktigt 

att vara unik som kock, med vilket hen avsåg att inte bli en kock som jämt gör samma sak 

eller jobba som på en fabrik. Hen lägger till att det är viktigt att man ska bli bäst på det 

man gör, varpå en annan elev lägger till att det är viktigt för att man ska bli eftertraktad. I 

elevernas beskrivningar blir det tydligt att egenskaper framstår som viktigare även om de 

också nämner kunskaper som att ”ha koll på” livsmedel och temperaturer.  

 

Utbildningen och läroprocesser kommer att ytterligare diskuteras under nästkommande 

temarubrik, här ska jag först presentera två andra områden som kategoriserats under 

temat. För både lärare och elever var de arbetsförhållande som kockar arbetar under en 

central del när de beskrev vad det innebär att vara kock.  

 

 

 



  

 28 

Arbetsförhållanden 

Under fokusgruppsintervjuerna diskuterade både elever och lärare arbetsförhållandena 

inom branschen som en aspekt av vad det innebär att vara kock. De menade att dessa 

också kan bidra dels till ett lågt söktal till utbildningen, dels till att flera elever hoppar av. 

De såg dessa frågor som angelägna för branschen att jobba med för att öka intresset för 

yrket.  

 

Innan utbildningen hade de flesta eleverna en bild av att en kock lagar mat, men att bilden 

förändrades efter de påbörjat sin praktik (APL): ”inte förrän man kom ut på praktik, då 

märkte man ganska snabbt att det var, inte som man trodde riktigt”. Väl ute på praktiken 

upplevde eleverna att arbetet var hårt, att det var svårt att ta ut raster och att 

arbetstiderna innebar att man jobbar när alla andra är lediga.  

 

Lärarna diskuterade att eleverna inte är beredda på det hårda i branschen, både när det 

handlar om själva arbetet och att det finns en hård jargong. En av lärarna menade att det 

dessutom har blivit hårdare efter att det under en period funnits tendenser till förändring, 

han beskriver att det tidigare var:  

 

”[…]tyska köksmästare med hög mössa som skrek. Sen blev det bättre, jämställdare, 

platt organisation, vi jobbar tillsammans, jag tror de här tuffa är på väg tillbaks, det är 

inte, inte bra”.  

 

När lärarna diskuterade detta nämndes vissa mediala personer som föregångare när det 

gällde att föra tillbaka en hård jargong och strikt hierarki till köken. Lärarna beskrev också 

att på en del ställen finns en uttalad pennalism där man först försöker trycka ner eleverna 

i skorna innan man sen bygger upp dem. Lärarna beskriver ett som de benämner som 

skräckexempel, en köksmästare som behandlade en elev illa under dennes APL. Detta 

resulterade att restaurangen såg det som nödvändigt att omplacera köksmästaren. Det 

framkom också att de alla stött på att det på internet sprids förnedringsbilder på elever 

(inte deras elever) som under sin APL utsätts för diverse ”skämt”. Samtidigt säger en av 

lärarna att han tror att dagens elever inte accepterar det här, att de vet vad en kränkning 

är och han säger på ett skämtsamt sätt att risken blir att ”snart kommer de där att hamna i 

finkan”. Lärarna menade att de flesta av eleverna efter praktiken är bra på att reflektera 

över jargongen ute på restaurangerna. 
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I elevgruppen fanns det olika uppfattningar om jargongen i restaurangköken, några tyckte 

att den är positivt bidragande till en härlig stämning medan andra (framförallt tjejerna i 

gruppen) menade att den var onödig och rent av kränkande. De menade att man som tjej 

behöver ”skinn på näsan” och ”måste kunna tåla lite”. En av tjejerna beskrev det som att 

när en tjej väl har bestämt sig för att bli kock, då blir hon en ganska duktig kock, för att 

tjejer har lättare ”att sätta lite jävlar anamma i saker man gör”, att tjejer är envisa. Jag 

frågade vidare om det krävs mer av en kvinnlig kock än av en manlig. En av tjejerna 

svarade, ”ja det tror jag” och flera av de andra tjejerna höll med. Det gjorde även en av 

killarna men han fortsatte med att diskutera att det är mycket som är tungt rent fysisk i 

kockyrket, ”så att en tjej ska jobba där då krävs det allmänt att man ska vara stark”. Vilket 

kan visa på att han tar del av en samhällelig föreställning om skillnad i den fysiska 

kapaciteten i de olika könen.  

 

När eleverna diskuterade hierarki och organisation i köket tar de även då upp 

könsskillnader.  

Man menade att en tjej måste kriga mycket mer för att få tillgång till samma positioner 

som killar i köket: ”om man hamnar på ett ställe som har en kall lucka och varm lucka så 

tror jag det är mycket svårare för en tjej att få stå och grilla en köttbit än att få stå och göra 

en förrätt”. Detta var något som de flesta av eleverna hade upplevt under sin praktik, att 

arbetet var organiserat så att kvinnliga kockar arbetade med förrätter, sallader, bröd och 

desserter, medan de manliga kockarna arbetade med varmrätterna.  

 

Sexismen i köket  

En del av den hårda jargongen i restaurangköken beskrevs i termer av sexism. En av de 

kvinnliga eleverna säger ”det är väl lätt att säga det som tjej kanske, de kallar ju en ’men 

gumman’”. Då flikar en av killarna in och säger att det pågår åt båda hållen, att de även 

blir kallade ”gubben”. Gemensamt diskuterar elevgruppen att de under praktiken stött på 

mycket sexistiskt prat, att det är en hel del sexskämt, och att killarna i restaurangköken 

ofta kallar varandra bög och liknande. En av eleverna menar att det nog inte är tänkt att 

man ska ta åt sig och ta illa vid sig men att det ibland blir alldeles för mycket. Detta 

förstärktes av en annan elev som berättade att en av de anställda på hens praktikplats 

hade avslutat sin tjänst för att denne tog så illa vid sig av jargongen på arbetsplatsen.  
 

Flera av de kvinnliga eleverna menar att de inte var förberedda på detta innan de gick ut 

på APL-platserna. Jag följde upp detta och frågade varför de tror att det är så i ett 

restaurangkök, vilket gav intressanta svar. Eleverna menade bland annat att det kunde 

bero på att arbetet var så stressigt att man å ena sidan försöker få utlopp för känsla av att 
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inte hinna med, å andra sidan höja stämningen med skämt. Man nämnde också att det 

kan bero på att det är många starka individer som vill synas och höras. En elev förklarade 

det så här: ”ja, det är ju viktigt som kock att man ska synas och höras, man måste ju vara 

unik”.   

5.2 Förutsättningar för eleverna 
Utifrån frågeställningarna kommer nedan att presenteras det som eleverna och lärarna 

beskrev om elevernas förutsättningar för jobb efter avslutad utbildning. Först kommer 

deras förväntningar att presenteras tillsammans med vilket innehåll lärarna och eleverna 

anser finns i deras utbildning. Sedan kommer delar som jag kallar Yrkeskunnande genom 

övning och Branschens roll i utbildningen som är med att skapa förutsättningar för 

eleverna.  

 

Förväntningar på och innehåll i utbildningen  

Ett av de teman som behandlades under intervjuerna var utbildningen, vilken av naturliga 

skäl var central för både elever och lärare. När jag frågade vad lärarna trodde om 

elevernas förväntningar på utbildningen hade lärarna få svar att ge och menade att de var 

dåliga på att fråga om eleverna om detta. Men en av dem säger:  

 

”Jag upplever ofta att de har inga förväntningar alls, att de har väldigt dålig koll. Vissa 

är ju hyperfokuserade, jag ska bli kock, jag ska bli konditor och jag ska öppna eget. Jag 

uppfattar som att de är i minoritet”  

När eleverna fick berätta vad de hade för förväntningar på utbildningen var svaren väldigt 

spridda. En säger ”jag tyckte väl att de skulle vara kul att hålla på med mat och laga mat. 

[…]. Men jag hade inte så stora förhoppningar alls”. En av eleverna säger att hen var less 

på skolan och just därför sökte ett praktiskt program. En av de andra svarade att hen valde 

utbildningen för att man skulle få laga mat och lära sig om ingredienser. Några instämde 

men la till att man lär sig mycket mer än vad de trodde innan de började, att de upptäckt 

att det finns mycket att lära. En annan av eleverna hade höga förväntningar på 

utbildningen, hen hade bytt skola till denna för att hen uppfattade lärarna väldigt 

intresserade, vilket de inte var på hens tidigare skola. Eleverna anser att utbildning som 

en väg till yrket är en bra väg, dels för att de har mycket praktik, dels för att just praktiken 

skapar möjlighet att få in en fot på en framtida arbetsplats. Men att eleverna ser det som 

en praktisk utbildning med lite teori kan vara en anledning till avhopp från utbildningen, 

lärarna beskriver det så här: ”de tror att det är en slapp linje, de tror att det inte är så 

mycket plugga som det är, och det märker man, det blir de förvånade över”.  
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När eleverna diskuterade innehållet i utbildningen menar de att det främst är praktiska 

moment, även om en del av eleverna också pekade på dem utbildas i hygien- och 

livsmedelskunskap och liknande. Men dessa ämnen ses också i huvudsak som praktiska 

ämnen, och vid en direkt fråga kopplar inte detta eller arbetet i köket till teori. De ser inte 

att det är en del av en teoretisk kunskap att de lär sig om råvaror och dess namn och 

utseende, om smakkombinationer, eller kunskaper om organisation. När jag följer upp 

med att fråga eleverna om de tycker att kockyrket kan ses som ett hantverksyrke relaterar 

de till att hantverk är det man gör på slöjden än det de utför i köket. Det framstår som att 

eleverna sätter hantverk i samband med sådant som slöjdas och säljs på marknader 

snarare än att se matlagning som en form av hantverkande.  

 

När lärarna diskuterar utbildningen och dess innehåll framkommer en gemensam 

uppfattning om att det på skolan är svårt att utbilda för ”verkligheten”. Bland annat pekar 

de på att när och om eleverna har sena ankomster eller rentav inte kommer alls så är de 

alltid välkomna ändå, något de menar inte skulle vara accepterat på en arbetsplats. Därför, 

menar lärarna, kan det bli en kulturkrock när eleverna kommer ut på sin första APL. Där 

möter eleverna både den hårda attityden och att deras handledare inte har lika mycket tid 

som lärarna har på utbildningen har för eleverna.  

 

Yrkeskunnande genom övning 

Flera gånger påpekar både lärare och elever att en utbildning inte innebär att man är 

fullärd, man över tid behöver utvecklas och lära sig mer. Även om eleverna menar att 

avslutad utbildning ger en legitimitet till att benämna sig själv som kock anser de inte att 

de färdiga kockar efter avslutad utbildning. De beskriver både att man behöver utvecklas 

teoretiskt genom att gå kurser i till exempel ekonomi och att man behöver några års 

erfarenhet: ”Jag tror att man måste jobba efter den här utbildningen för att få mer 

erfarenhet än vad man kanske vet”. En av eleverna sa att hen vill jobba på ett ställe där 

man får experimentera med mat och lära sig nya, unika saker och en annan fyllde i med 

att hen ville ”lära sig nya grejer, man vill som alltid sträva efter att bli bättre. Om är man 

på något ställe som bara typ servera köttfärssås och spaghetti så kanske man inte 

utvecklas som man vill”.  
 

I kontrast mot de eleverna sa om att de inte anser sig färdiga kockar efter utbildningen så 

kan eleverna enligt lärarna kalla sig kock, men pekar samtidigt på att man långt ifrån är 

färdigutbildad. Det var tydligt även lärarna såg på utvecklande av yrkeskunskaper som en 

pågående process och flera påpekade att de själva inte är färdigutbildade när det gäller 

matlagning. En lärare sa: ”Jag har hållit på att laga mat i 45 år, det är helt otroligt […] 
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aldrig att man har känt att man kan allting, varje dag lär jag mig någonting nytt”. Men att 

utvecklas kan även beskrivas som att få erfarenhet: 

 

 ”Jag tänker mer med livserfarenhet, den erfarenhet jag själv har, varje gång jag har 

bytt jobb […], är jag en novis på det nya jobbet, det spelar ingen roll hur många år jag 

har arbetat i yrket så är jag ändå en novis. […] Så man måste hela tiden fortsätta lära 

sig, man behöver vara ganska ödmjuk till kockyrket för att kunna anpassa sig efter till 

alla ställen där man ska tänka sig jobba”. 
 

En annan lärare pekade på att hans lärare på restaurangutbildningen hade sagt till honom 

att aldrig stanna för länge på ett ställe, att man måste byta ställen för att lära sig mer. En 

annan lärare berättar att han nog var rätt odräglig som ung, trodde att han kunde allt, 

men att han nu ser det som att ju mer man jobbar och lär sig, desto mer inser man att man 

inte kan. Ett påstående som flera av lärarna höll med om, ju mer kunskap man får desto 

mindre kan man. Samtidigt menar de att de ökar sin kunskap i betydelsen att den blir mer 

komplex, något de ser paralleller till när det gäller läraryrket. 

 

Några av lärarna menar att de också förmedlar att kock är ett yrke som man ständigt 

utvecklas i och en av lärarna säger:  

”[…] jag försöker hålla mig ganska så allmän, till elever, [...] att bibehålla den där 

nyfikenheten, att lära sig mer, att hitta information. Att aldrig stanna upp, oavsett om 

det handlar om ut och utforska världen och jobba på olika ställen eller plugga på 

universitetet.”  

 

Branschens roll i utbildningen  

Under framförallt intervjun med lärarna diskuterades det också att branschen, genom 

praktikplatserna har en del i elevernas utbildning men att den har svårt att se sin roll. Dels 

pekar de på att kursplanerna i det program som kom 2011 har blivit framtagna i 

samarbete med branschorganisationer, dels att av de 1600 timmar som eleverna har 

praktiska moment så genomförs 900 timmar på skolan och 700 timmar ute på 

praktikplatser, det vill säga reella arbetsplatser. Detta, i relation till att flera krögare har 

beskrivit utbildningen som undermålig och inte möter branschens krav, beskrevs av en 

lärare som att ”Så att säger de att utbildningarna är dåliga så kackar de i eget bo”.  

 

Till detta lägger de till sin erfarenhet av att elever blivit dåligt bemötta under sin 

praktikperiod, att de har och har haft flera elever som ute på APL har varit tvungna att 

byta arbetsplats för att de inte blir bra behandlade. Detta fenomen förekommer både i 
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storstäder och i mindre städer, och de berättar att de precis vart tvungen att flytta två 

elever från samma arbetsplats pga. dåligt bemötande. 

Därefter utvecklar de diskussionen och ställer frågor om de, framförallt stjärnkrögare, 

som ifrågasätter utbildningarna: ”Vilka är de som uttalar sig och tar de del av 

utbildningen?”, ”Restauranger på hög nivå, tror de att de ska kunna ta någon som nyss har 

gått ut trean och gå och köra på en tvåstjärnig restaurang?” Lärarna pekade på att 

kockyrket är väldigt brett, att deras elever kan komma att arbeta på kvällsrestauranger hos 

stjärnkrögare eller på skolor, förskolor och kvarterskrogar. De ifrågasatte om kvaliteten på 

utbildningen skulle ifrågasättas på samma sätt om det var förskolor eller 

lunchrestauranger som kom till tals, snarare än vissa stjärnkrögare. En av lärarna invände 

och menade att han inte tror att krögarna är så naiva men att de vill ha elever som är 

hungriga, intresserade och beredda på att jobba. Något de menar är svårt att som lärare 

utbilda elever till: ”visst vi kan skapa ett intresse, absolut, men om eleverna inte vill jobba. 

Då är det något annat som är fel tycker jag”. 
 

Den repliken gör att fler lärare växlar spår och menar att fenomenet att utbildningarna 

inte möter branschens krav inte bara beror på att utbildningarna är dåliga eller att 

branschen förväntar sig för mycket utan också på att det kan vara en generationskrock. 

Enligt en lärare vill inte eleverna jobba under obekväma tider då de prioritera annat på 

helger och kvällar. Han lägger till att eleverna också saknar drivkraften av behov av 

pengar, att ungdomar i Sverige har föräldrarna som betalar och därmed har det så bra 

ställt att de inte lär sig att arbeta för pengarna.  

5.3 Möjligheter till jobb efter avslutad utbildning  
Men efter utbildningen då? Hur tänker lärarna och eleverna om elevernas framtid och 

deras möjlighet till jobb? Ett problem med utbildningen som en lärare påpekar är att de 

inte kan utbilda för alla jobb, men att tanken med utbildningen är att eleverna ska kunna 

ta vilket jobb som helst, både kök, storkök och restaurang. En lärare sa: ”Det finns ju allt 

möjligt, så att en kock kan ju vara allt från en kokerska, […] den gamla kokerskan till som 

idag när det finns mer kemisk mat”. Spännvidden mellan olika arbeten och 

arbetsuppgifter som finns i kockyrket blev tydlig när lärarna räknade upp olika 

möjligheter som storkökskockar, snabbköpskockar, uppvisningskockar eller 

”professionella matlagare”. En lärare beskrev det som att ”Det är inte riktigt samma kock 

egentligen, man kanske skulle behöva dela in yrket i fler delar”. Dock menade de att denna 

utbildning är en smidig och enkel väg till ett framtida arbete som kock. En av lärarna 

beskriver det så här: ”Vi försöker tänka grunder, och har man grunderna då kan du klara 

dig i alla fall på det flesta ställena”. Parallellt med detta diskuterar lärarna att det är 
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väldigt olika avseende om eleverna kan fungera som självständiga kockar efter avslutad 

utbildning. De menade att vissa elever redan från årskurs två har extra jobb medan andra 

har större svårigheter. Detta tillskrivs eleverna och framförallt hur intresserade de är: ”En 

del klarar sig, men om man säger procentuellt sett så är det låg nivå som är helt 

självständig när dem går ut”. 
 

Enligt eleverna finns det bra möjligheter till jobb efter utbildningen, de har 

återkommande fått höra att det är brist på kockar inom restaurangbranschen. Samtidigt 

säger de att de inte kommer att orka jobba inom branschen hela livet, en elev sa:  

 

”Det känns som att man vill jätte gärna jobba några år, sen ta en paus ett par år, så att 

man får tillbaks orken, sen köra ett tag till.” 
 

Några av eleverna talade också om att senare i yrkeslivet gå mindre kurser som styckning 

och ekonomi. Däremot hade de lite kännedom om andra typer av vidareutbildningar. Den 

utbildning som nämndes var Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet, men de sa 

själva att de ”hade dålig koll”. Under intervjun blir det tydligt att de flesta av eleverna 

redan har andra planer för framtiden, man nämner att jobba inom handels, gå 

militärutbildning och i framtiden omskola sig till socionom. Detta indikerar att eleverna 

inte ser utbildningen som en väg till sitt framtidsyrke, ett yrkesval för livet, utan snarare 

som ett utbildningsval som passar för stunden.  

 

I diskussionerna om elevernas förutsättningar på arbetsmarknaden återkom man flera 

gånger till att det också handlar om vilka krav branschen har, och en av lärarna beskrev 

det som att han trodde branschen vill ha billig arbetskraft med mycket erfarenhet. En av 

lärarna berättade att han försöker ”ha lite koll” på platsannonser och menar att 

framträdande i dessa är att företagen söker kockar med några års erfarenhet och som är 

självständiga och flexibla. 

 

Brist på kockar 

Lärarna menar att restaurangbranschens brist på kockar märks av även i lärarnas vardag 

då ”krögare ringer och frågar ständigt, ständigt efter kockar. Det är ett enormt tryck efter 

att få tag på kockar”. Denna utveckling är enligt lärarna är inte konstig mot bakgrund av 

att de numera utbildar färre elever. Lärarna beskriver att utbildningen efter skolreformens 

genomförande 2011 har fått ett ”jättetapp” på antalet sökande. Detta menar de beror på att 

den information som gick ut angav att elever vid Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

inte kunde få högskolebehörighet (vilket de kan få genom tillvalskurser). En annan 
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förklaring till kockbristen är enligt lärarna att många byter yrke eller inriktning efter 

några år. De beskrev det som att livet hinner ifatt, i meningen att när man bildar familj 

och får barn blir det svårare att arbeta kvällar och helger. Det framkom också att 

arbetstider bara är ett villkor, men att det viktigaste är lönenivån, som de menade hör 

samman med yrkets status. Lärarna avslutade diskussionen om arbetskraftsbrist med ett 

budskap till branschen och dess aktörer om att göra något för att förbättra villkoren och 

höja statusen i yrket.  

5.4 Kocken i media  
När eleverna diskuterade vad det innebär att vara kock kom de också in på de 

framställningar av kockyrket som presenteras i media, både i underhållningsprogram som 

Masterchef och i ”soffprogram” som till exempel Nyhetsmorgon. Som en av eleverna 

uttryckte det:  

 

”Det har ju blivit som modernt att bli intresserad av mat. Jag tror att det handlar om 

vad folk vill se, alla människor är intresserade av mat på ett eller annat sätt, antigen 

att äta det eller laga det, eller bara titta på det. Alla måste ju äta. Det är klart det är ett 

intresse som berör alla”. 

 

Samtidigt menade två av eleverna i årskurs två att media inte framställer en realistisk bild 

av kockar, att media förändrar och förvränger bilden av kockarna för att sälja bättre. En 

sådan icke-realistisk bild de lyfter fram är att på tv ser kockarna avslappnade ut, verkar 

klara av stressen bra och har alla grejer färdiga. Några av eleverna såg vissa av de från 

media kända kockarna, som Jamie Oliver, Gordon Ramsey och Morberg, som förebilder, 

medan det fanns andra tv-kockar de inte alls tyckte om. Däremot hade de lite kunskap om 

svenska stjärnkockar då dessa inte förekommer på tv lika mycket. De flesta följer också en 

del av de matlagningsprogram som visas på tv, bland annat Köksmästarna: 

”Köksmästarna, att man ser färdiga kockar, typ de bästa som slåss mot varandra, det är 

roligt”. Däremot var det inte någon som uttryckte en önskan att vara med i ett sådant 

program då de ansåg att stressen och pressen skulle vara för stor.  

 

Dessa program, menade de, kunde fungera som en motpol mot att mat i dagstidningar och 

nyhetsrapportering annars mest handlar om negativa saker, ett exempel som nämndes var 

rapporteringen om bristerna i hantering av köttfärs. Även i lärargruppen diskuterades den 

mediala bilden av kockyrket, och lärarna menade att där framställs det som att det bara är 

roligt. Man menade att media inte visar upp allt jobb bakom matlagning och att det 

innehåller mycket annat än bara matlagning, till exempel tidspress och väldigt mycket 
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städning. De diskuterade att så är det nog när media ska framställa ett yrke, det är inte det 

tråkiga som visas, men att alla jobb nog har delar som är mindre roliga: 

 

”Det är mycket roligt men det är även mycket jobb, alltså som är rent jobb. Som man 

kanske inte tänker på, om de som står där i tv-rutan och tar upp sina färdighackade 

saker och blandar ihop”. 

 

Detta diskuterades också i relation till utbildningen, och lärarna menade att den 

begränsade bilden i media kan medföra att elevernas bild av yrket inte stämmer överens 

med en faktisk verklighet. Lärarna beskrev det som att det märks när eleverna kommer till 

köket att de inte har insett hur fysiskt arbetet är då flera klagar på ont i fötterna redan 

efter någon eller några timmars arbete. De menade vidare att den bristande 

överenstämmelsen kan vara en anledning till avhopp i utbildningen.  

 

Under fokusgruppintervjun med eleverna lyfts en annan aspekt av den mediala 

framställningen, att det är skillnad på hur mycket män och kvinnor syns i media:  

 

”Alltså de är ju mer män men jag kan tänka mig om det blir en kvinnlig kock så vill 

man jättegärna visa upp det för att visa upp att det finns kvinnliga kockar. Fast ja, det 

är ju synd att det är för lite kvinnliga kockar i köket, men det är säkert på grund av så 

mycket sexskämt och trakasserier och allt sådant där som får dem att hoppa av” 

 

I citatet åskådliggörs idén om att den ojämna fördelningen i media handlar om att det 

finns färre kvinnliga kockar, och att de som finns bör visas upp som några slags 

normbrytare.  

6 Diskussion och slutsatser 
I den här delen kommer resultatet av undersökning diskuteras i relation till litteratur och 

tidigare forskning på området. För att strukturera diskussionen förs den genom samma 

struktur som i resultatkapitlet, med tillhörande underkategorier. Därefter avslutas 

uppsatsen med att lyfta några frågor som väcktes under arbetet med denna undersökning, 

vilket avslutas med förslag till vidare forskning. Därutöver förs en metoddiskussion. 

 



  

 37 

6.1 Vad kockyrket innebär 
Att vad det innebär att vara kock ser olika ut för olika personer blev tydligt i den här 

undersökningen då lärare och elever beskriver bilden av kocken på olika sätt. Detta kan 

man ställa i relation till att de här grupperna, på grund av sitt intresse, har kunskap och 

förförståelse för yrket och yrkesrollen. Medan en lärare menade att hans bild är en à la 

carte kock så beskrev flera, både elever och lärare, att lagar man mat i ett kök så är man 

kock, vilket stämmer överens med Svenska Akademins (2014) definition av ordet kock.  

 

Att lärarna och elever tycker att arbetsförhållanden är tuffa och svåra stämmer med vad 

Pratten (2003) och Jönsson (2012) diskuterar. Lärarna och eleverna beskrev att de inte 

var beredda på att möta detta i branschen, både de fysikt tuffa arbetet samt jargongen i 

restuarangköken. Enligt lärarna kan detta vara en anledning till avhopp från utbildningen 

och att många omskolar sig från yrket efter några år, detta stämmer också överens med 

vad Pratten (2003) diskuterar.  

6.2 Förutsättningar för eleverna 
Utbildningen var en stor del i resultatet men även i teoridelen, elevernas förväntningar på 

utbildningen var väldigt olika bland individerna, precis som lärarna diskuterade. Men att 

eleverna ser utbildningen som en bra väg till yrket stämmer överens med Skolverket 

(2011) styrdokument, att ett yrkesförberedande program ska ge en god grund för 

yrkesverksamhet.  

Att lärare och elever, men också arbetsgivare och arbetstagare har olika syn på 

utbildningens uppdrag, blir tydligt när man för samman de olika bilderna av vad 

kockyrket kräver och innebär. I rapporten Tillväxtvärk? (BFUF, 2014) framgår att 

arbetsgivare ansåg att elever efter avslutad utbildning har för lite grundkunskaper men att 

framförallt att personliga egenskaper som stresstålighet, samarbetsförmåga och 

effektivitet är viktigt. Detta är också egenskaper som eleverna lyfter fram. Att utbilda fram 

detta framstår för lärarna som en utmaning, och de frågar sig själva och varandra i vilken 

utsträckning detta är medfödda eller inlärda egenskaper. Och om de elever som lyckas 

tidigt har flera av dessa egenskaper med sig sen tidigare, detta då har erfarenhet av att 

vissa elever är självständiga kockar redan efter två år i utbildningen medan andra har 

svårare med att uppnå självständighet. Relationen mellan kunskaper och egenskaper kan 

också utläsas i Skolverket (2011) där de beskriver att skolan ska verka för en personlig 

utveckling samt ge elever möjlighet att utveckla personliga förmågor. 
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Yrkeskunnande genom övning  

Genomgående i elevgruppen förmedlades en ödmjukhet inför sitt kommande yrke då de 

såg det som möjlighet för utveckling, att få lära sig nya, unika saker. Detta kan sättas i 

kontrast mot hur en av lärarna beskrev sig själv som ung, odräglig kock som trodde han 

kunde allt. Idag, många år senare, beskriver denne lärare sig själv som aldrig fullärd och 

ser sin yrkesutveckling som en ständig process. När eleverna beskriver sin förväntade 

progression genom både kurser och praktiskt lärande och att de lyfter fram att det finns 

olika vägar att lära sig mer kan förstås utifrån hur Glöcker (2007) beskriver termerna 

techne som den produktiva kunskapen och fronesis för att förstå det man gör. Däremot, 

på en direkt fråga, har både lärare och elever svårt att beskriva hur de kopplar samman 

teori och praktik (jfr Glöcker, 2007; Elmeroth, 2006). Det finns dessutom bland 

nyantagna elever, enligt både lärare och elever, en tydlig föreställning om att detta är ett 

yrkesprogram, och att det därför inte innehåller så mycket teoretisk undervisning.  

 

Man skulle kunna förstå det som att känslan av att befinna sig i utveckling, hos både lärare 

och elever, samt att utbildningen är bred leder till att man efter en avslutad utbildning inte 

framstår som fullärd kock. Detta kan också ses som ett led i elevernas uppfattning om att 

det saknas vissa delar i utbildningen, som mer kunskap i ekonomi för att kunna driva en 

egen restaurang. Det lärarna däremot diskuterade var inte mer kunskap om teoretiska 

ämnen eller färdigheter utan frågan om hur man inom en utbildning kan förmedla 

intresse: ”visst, vi kan skapa ett intresse, absolut, men om eleverna inte vill jobba...”. 

Lärarna menade att det också hänger på eleverna hur mycket de vill lära sig och hur långt i 

yrket de vill komma. 

 

Branschens roll i utbildningen 
Att lärarna anser att branschen inte förstår vilken stor del de har i elevernas utbildning är 

intressant. Det kan vara så att vissa branschföreträdare gör det, men som artiklarna visar 

är det flera som säger att utbidlningarna är dåliga och inte räcker till. Frågan som väcks är 

varför restuarangerna inte tar tillvara på eleverna när de är ute på APL, detta med tanke 

på att det är en rätt så hög andel elever som inte trivs på sina APL-platser pga. sexism och 

dåliga arbetsförhållanden. Att lärarna lyfter detta som en del på lösningen på kockbristen 

är intressant, då det omplicerar att de måste jobba med att få branschen att förstå vikten 

av APL för eleverna.  
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6.3 Möjligheter till jobb för eleverna  
Både lärare och elever har bra koll att det är brist på kockar och att det finns möjlighet till 

jobb, som BFUF (2014) beskriver kommer branschen i framtiden behöva fler kockar att 

anställa än vad det finns idag.  

 

En annan aspekt som lyftes av lärarna var den breda arbetsmarknaden för kockar, ett 

fenomen som lärarna menar gör att det är svårt att utbilda för alla delar i branschen. Ett 

förslag om att åstadkomma en tydligare uppdelning av yrket fördes fram. Samtidigt väckte 

det farhågor om att det skulle vara att gå tillbaka till en uppdelning som beskrivs i redan 

bekönade begrepp, som kokerska, kallskänka och kock. Ekström (2006) menar att en del 

restauranger försöker göra de olika rollerna och funktionerna i köken mer könsneutrala 

genom att använda en gemensam klädkod och könsneutrala begrepp. Detta var dock inget 

som de här aktuella eleverna hade noterat, deras erfarenhet var istället att restaurangerna 

praktiserade en tydlig könsuppdelning där det var svårt för kvinnliga kockar att ta plats på 

traditionell manliga stationer, som till exempel varmkök och grill (jfr Ekström 2006; 

Jönsson, 2102; Pratten, 2003).  

 

Kockyrket ses som ett hantverksyrke, eller ett hantverkskunnande som (Bodén, 2011; 

Glöcker, 2007) och att det innehåller bitar som kräver övning och förståelse. Att prata om 

den fullärde som direkt efter utbildning ska kunna ta plats på en tvåstjärnig krog är enligt 

lärarna naivt. Med det menar lärarna att stjärnkrögares diskussion om fullt utbildade 

elever är en förhoppning som går på tvärs mot hantverksyrket. Inte minst om man 

betraktar den idén i ljuset av det lärarna beskriver om ett yrke i ständig utveckling, det vi 

vet om yrkeskunskap (Höghielm, 1998), samt vad läroplanen (Skolverket, 2011) skriver 

om livslångt lärande. 

 

Som teorikapitlet presenterar finns det fem nivåer av elever med kockutbildning, 

arbetsmarknadsutbildning, branschegna utbildningar, gymnasieutbildning, 

Yrkeshögskola och universitetsutbildning vilket också kan vara intressant att fundera på. 

Eleverna hade inte så bra koll på vilka typer av utbildningar som finns och jag fick den 

uppfattningen att eleverna inte har tänkt på dessa som konkurrensen om arbeten.  

 

Lärarna och eleverna reflekterar över att det stora skilllnader beroende på kön, framförallt 

i arbetsförhållanden, i organisation och i media (jfr. Pratten, 2003; Jönsson, 2012). Jag 

fick ingen uppfattning att det här var något eleverna och lärarna diskuterat i utbildningen, 

varken hur den traditionella uppdelningen kan se ut i ett restuarangkök eller hur 
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arbeetsförhållanderna ute på arbetsplatserna kan fungera. Att det fortfarande finns 

uppdelningar av kön i restaurangköken som bland annat Glöcker (2007) diskuterar är 

kanske ett problem följt av att det finns färre kvinnor i yrket. En av eleverna förklarade det 

som att yrket är fysiskt tungt. Skulle detta vara något som ingick i utbildningen så skulle 

kanske inte krocken bli så stor när eleverna kommer ut på praktik.  

6.4 Kocken i media 
Elevernas och lärarnas beskrivning av deras bild av kockens framställning i media är i 

stort överensstämmande med hur Jönsson (2012) diskuterar den. Båda grupperna 

menade att media bidrar med en skev framställning som inte är verklighetsförankrad.  

 

Den mediabild som lärare och elever i min undersökning samt viss litteratur beskriver 

som skev speglar mycket av det som ses som positivt i yrket, till exempel det kreativa i 

matlagning. Men media fokuserar främst på kockar som når stjärnstatus, frågan är vad det 

innebär för yrkets status? I denna form av mediabevakning syns inte så mycket av de 

dåliga arbetsförhållandena, den låga lönenivån och den sexism i restaurangbranschen som 

eleverna möter på sin praktik. Detta, menar lärarna bidrar till avhopp från utbildningarna, 

och att elever inte ser kockyrket som ett framtidsyrke. Lärarna menar yrket behöver höjd 

status för att höja intresset för branschen, men att branschen inte ser att de har en roll att 

spela vare sig i detta eller i nuvarande utbildningar.  

6.5 Avslutande kommentar och förslag till vidare forskning 
En av de slutsatser som kan dras av denna studie är att lärare och elever inom 

gymnasieskolan menar att bristen på utbildade kockar inte handlar om brist på 

utbildningsplatser. Istället lyfts förhållande som att yrket har och traditionellt haft en låg 

status, dåliga arbetsförhållanden, dåligt betalt för det arbete man utför samt att branschen 

inte tar sin del av utbildningen på allvar. Detta är något som jag anser saknas i de 

rapporter jag studerat om framtiden och tillväxten i yrket.  

 

En annan slutsats jag dragit är vikten av att förankra relationen mellan teori och praktik. 

Detta, anser jag, kan behöva behandlas redan i grundskolan för att öka förståelse om de 

praktiska momenten samt elevers förståelse av att det handen gör behöver hjärnan förstå. 

Den sista slutsatsen jag tänker lyfta är att både elever och lärare är överens att yrket kan 

ses som en process, att det är viktigt att hela tiden utvecklas och bygga på sin kunskap 

tycker jag är intressant. Är det lärarna som lyckats förankra tankarna om ett livslångt 

lärande eller är det eleverna som är ödmjuka inför yrket och sin egen kunskap eller är de 

en gemenskap mellan dessa?   
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Studiens resultat ger inga svar på hur bristen på kockar ska förbättras, men den ger en 

inblick i hur elever och lärare på en gymnasieskola ser på bilden av kocken. En del i 

resultatet visar att det inte är många av dessa ungdomar som ser yrket som ett 

framtidsyrke utan mer som ett genomgångsyrke. Eftersom söktalen till 

gymnasieutbildningarnas Restaurang- och livsmedelsprogram sjunker och lärarna anser 

att denna generation inte tolererar dåliga arbetsförhållanden eller är i behov av pengar 

kan vidare forskning på ungdomsgenerationerna vara intressant. Något som jag också 

skulle tycka vara intressant att studera vidare är vilken bild av yrket som förmedlas via 

lärarna, är det den lilla delen av arbetsmarknaden där à la carte-kocken arbetar (såsom 

lärarna beskrev det) eller är det den breda arbetsmarknaden som framkom vid fördjupade 

frågor? Kön och könsroller i gymnasieskolan skulle också vara intressant att studera 

vidare. Min uppfattning var att eleverna inte hade så stor kunskap om dessa aspekter och 

funderar på om skulle detta kunna vara en anledning till att krocken blir så stor mellan 

eleverna och arbetsplatserna. En fråga som följer av detta är om mer kunskap och större 

medvetenhet bland eleverna skulle kunna skapa möjlighet till att den av eleverna 

beskrivna sexismen i restaurangköken skulle minska. 

6.6 Metoddiskussion  
Att skriva uppsats och göra en undersökning är ett hantverk, precis om att vara kock är ett 

hantverksyrke. Det handlar om att skapa sig en förståelse för det man gör och att öva. 

Under mitt arbete med den här undersökningen har jag lärt mig medan jag har genomfört 

den, vilket innebär att i vissa fall är det inte förrän efteråt man förstår hur man skulle ha 

gjort. Jag har haft förmånen att ta lärdom av de olika delarna under arbetets gång, men 

under arbetet har det varit svårt att se och förstå helheten av arbetet.  

 

När det gäller teoretisk bakgrund och kunskapsöversikt har det varit problematiskt att 

hitta användbara vetenskapliga artiklar och andra källor. Detta här medför att det finns 

någon referens som är publicerade i rapporter (t.ex. innehållande statistik från SCB) och 

websidor som inte är vetenskapligt granskade. Då jag har haft media som utgångspunkt 

har det medfört att uppsatsen innehåller en stor mängd artiklar hämtade från 

kvällstidningar och branschmedia. Dessa har använts som sekundärkällor för att fånga en 

version av vad krögare och representanter för bransch dels anser om utbildningen och om 

hur de ser på branschen i stort.  

 

Min ursprungstanke var att fokusgrupperna skulle vara semistrukturerade, där jag som 

moderator skulle hålla en rätt anonym roll och ge gruppen frågeställningar med möjlighet 

att styra gruppen i rätt riktning ifall de kom ur kurs, att bryta in och lyfta fram speciellt 
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viktiga teman, men med så få ingripanden som möjligt (se Bryman, 2011). Men under 

fokusgruppen med eleverna hade jag svårt att inta en mer passiv roll, både på grund av att 

deltagarna var tysta och behövde påtryckningar och att jag inte ”väntade ut” deras svar. 

Detta ser jag som ett nybörjarmisstag, jag skulle låtit tystnaden göra sitt. Ibland skulle nog 

eleverna utvecklat svaren mer ifall jag inte flikat in. Diskussionen pendlade mellan de 

olika frågeområdena och jag försökte fånga upp alla delar jag hade bestämt men ibland 

kändes som att jag missade vissa delar. I analysen av insamlad data upptäckte jag en 

liknande problematik som Lövgren (2013) beskriver men istället frågade jag lite för 

mycket och utvecklade mina frågor för mycket att det blev nästan tydligt vad det var jag 

”ville” ha för svar. I efterhand kan man alltid ifrågasätta metodvalet, om jag valt en annan 

metod hade jag fått andra svar då, svar som vart mer användbara för mig och minskat 

risken om att eleverna svarade det jag ville höra. Hade jag haft den kunskap om 

elevgruppen som jag har nu hade jag troligtvis valt att ha enskilda intervjuer för att få 

djupare och mer utvecklade svar.  

 

Jag valde att inte anteckna utan använde en fältantecknare på den första fokusgruppen för 

att jag skulle kunna koncentrera mig på diskussionen, höra vad de hade att säga, och vara 

beredd på att fånga upp och fortsätta diskussionen om de sa något intressant. Det visade 

sig att fältantecknaren noterat att jag frågade killarna mer än tjejerna, vilket dels kan bero 

på att de var mer aktiva, dels att de satt närmare mig. Men det kan också ses i ljuset att en 

mer generell könsordning där personer av manligt kön, ofta omedvetet, ges företräde 

(Kärnebro, 2013). Under den andra fokusgruppintervjun förde jag själv en del 

anteckningar, möjligen gav det deltagarna mer tid att utveckla sig, möjligen kan deras 

lärargärning vara en anledning till att fokusgruppsintervju med dem flöt bättre med mer 

egen diskussion mellan lärarna, något som resulterade i mer sammanhållna och utförliga 

beskrivningar. Jag hade redan innan (jfr Bryman, 2011) funderat på att det skulle kunna 

var stor skillnad i hur aktiva deltagarna var och hur jag skulle förhålla, men upplevde ändå 

att det var svårt att fånga alla i diskussionen. 

 

Under transkribering och analysarbete gör jag en tolkning, en tolkning av vad som är 

intressant för min studie och valde därför att inte skriva ut allt. En annan form av tolkning 

upptäckte jag i genomläsningen av det transkriberade materialet, jag hade omedvetet 

ändrat ordföljden i vissa meningar. Vad detta beror på har jag svårt att säga, om det är att 

jag gör en tolkning eller om det är någon funktion i hjärnan som automatiskt ändrar för 

att talspråk ska bli skriftspråkligt.  
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Ytterligare en aspekt av metodval är urval av intervjupersoner, i denna studie har elever 

och lärare från gymnasieskolan ingått. Som beskrivits i den teoretiska bakgrunden finns 

det flera utbildningsvägar och nivåer på befintlig utbildning. Studenter på högskole- 

respektive universitetsutbildningar kan ha en annan syn på yrket, möjligheter till jobb och 

förutsättningar. Likaså kan man tänka sig att det är för personer som följer en annan 

kompetensutvecklingsväg, till exempel inom lärlingssystemet.  
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Informationsblad    Bilaga 1 
 
 
Bakgrunden till min undersökning är att beskriva hur elever och lärare inom 

gymnasieskolans Restaurang och Livsmedelsprogram upplever relationen mellan 

branschens krav och de förutsättningar som utbildningen ger, med speciell fokus på hur 

denna relation framställs i media.  

 

Undersökningen kommer att genomföras i fokusgrupper och de tar ungefär 1,5 timmar 

per grupp.  Jag skulle vilja hålla två fokusgrupper tillsammans med er. Ena gruppen med 

lärare och den andra med ca. 10 elever (inriktning kock). 

 

Fokusgrupp är en typ av gruppdiskussion där gruppen kan styra sin egen diskussion till 

stor del. Målet med en fokusgrupp är att gruppen ska kunna föra fram olika uppfattningar 

och en bredd i synpunkter om kockyrket och mediabilden. Jag och en eventuell bisittare 

kommer att närvara. Tid och plats kommer vi överens om. Jag har för avsikt att spela in 

intervjun för att på bästa sätt kunna bearbeta svaren.   

 

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt, det innebär att era svar inte ska gå att 

koppla samman med er, och era personuppgifter och svar kommer att förvaras på ett 

säkert ställe. Inga namn kommer att nämnas och mitt intresse är inte att lyfta fram 

individen utan relationen och en sammanfattning om ämnet i helhet. Vid intresse finns 

det självklart möjlighet att ni får ta del av resultatet och uppsatsen när den är klar! 

För er information så finns det möjlighet att era svar kommer att användas i en studie 

längre fram. Men det är bara jag som kommer att ha tillgång till svaren och genomför den 

studien. 

Hoppas att ni vill hjälp mig med detta! 

 

Med vänlig hälsning 

Hanna Lövgren 

Restauranghögskolan, Umeå Universitet 

0730-481761  

Hanna.lovgren@rh.umu.se 
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            Bilaga 2 

Manus för inledande och avslutande av fokusgruppen   
Tack för att ni ställer upp! 

 

Jag heter Hanna Lövgren och är student på Restauranghögskolan och skriver en 

Kandidatuppsats där denna undersökning ingår. 

 

Vad är syftet och målet med undersökningen?  

Anledningen till varför vi gör detta till min kandidatuppsats är för att det är intressant för 

mig att veta hur ni ser på kockyrket, mediabilden och er framtid inom yrket.  

 

Diskussionen kommer att spelas in för att jag ska kunna transkribera materialet korrekt.  

Vilket innebär att jag ska kunna gå tillbaka till inspelningen och skriva ut de ni sagt exakt. 

Är detta ok? 

 

Vi kommer att hålla på ca. 1,5 timme. Med diskussion i ca 60 min 

 

Några små generella regler för diskussionen. 

-‐ Vi ska försöka så långt det går att prata en och en. Pratar ni i munnen på varandra 
är det svårt att höra på inspelningen.  

-‐ Det som sägs under diskussionen kommer att hanteras konfidentiellt.  
-‐ Det är en öppen diskussion och allas åsikter är viktiga! 

 

Jag vill att ni fyller i en blankett med ålder, kön och yrke 

 

Presentera er för varandra och mig och skriv ert namn på en skylt framför er. Endast för 

min skull, underlätta i diskussionen.  

 

Under diskussionen 

 

Tänk på att uppmuntra tysta deltagare,  

 

Om någon är vältalig och tar över så säg typ: Det var en intressant synpunkt, Är det någon 
annan som håller med eller har en avvikande uppfattning 
 

 

Efter diskussionen  
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Vad som kommer att hända med de data som framkommit. 

Den kommer att transkriberas och analyseras av mig. Ingen annan kommer att ha tillgång 

till era svar och det ska inte gå att koppla svaren till er som personer. I mitt arbete 

kommer jag att bearbeta svaren och använda de som jag anser intressanta och tillför 

styrka i min undersökning. Som de stod i informationsbrevet, kan datan möjligen 

användas i en senare undersökning.   

 

Tack för er medverkan! 
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Intervjuguide för eleverna            Bilaga 3 
Varför vill jag ha med er i min fokusgrupp, det är för att ni går på restaurangskola med 

inriktning kock och är intressanta i min undersökning.  

 

-‐ Varför tror ni att det är större andel tjejer som går utbildningen? 
 

Tema: Elevens bild av kockyrket 

-‐ Vad innebär det att vara kock? 

-‐ När är man kock 

-‐ Er bild av kockyrket? 

 

Tema: Kockutbildningen på gymnasieskolan 

-‐ Förväntningar innan påbörjad utbildning? 

-‐ blev det så? 

-‐ vad lär ni er, praktiskt och teoretiskt? 

-‐ Vad är roligt/ tråkigt? 

-‐ Er väg till yrket, hur ser ni på den? 

 

Tema: Framtiden och drömyrke 

-‐ Vad förväntar ni er av yrket i framtiden?  

-‐ Möjligheterna till jobb efter utbildningen? 

-‐ Var ser ni möjligheter att jobba som kock? 

-‐ Ert drömjobb? 

-‐ Hur ska ni nå dit? 

-‐ Funnit något som ni är mer intresserad av och vill utveckla? 

-‐ Framtida utbildning? studier eller yrkesutbildning  

-‐ Känner ni till/ funderat om att studera vidare- internationellt/ nationellt 

-‐ Vilka möjligheter ser ni efter er utbildning,  

 

Tema: Mediabilden  

-‐ Vilken bild tycker ni tv och tidningar målar upp om yrket? 

-‐ Positiv/negativ 

-‐ Var ser ni kockar någonstans? 

-‐ Hur framställs kockar i media? 

-‐ Roliga förebilder/ tråkiga förebilder? 

-‐ Överensstämmer den med er bild? 



  

 52 

-‐ Har den förändrats efter påbörjad utbildning? 

-‐ finns det någon skillnad i män och kvinnor? 
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Intervjuguide för lärarna               Bilaga 4 
 

Varför vill jag ha med er i min fokusgrupp, det är för att ni arbetar på restaurangskola och 

är intressanta i min undersökning.  

 

Tema: Lärarnas bild av kockyrket 

-‐ Er väg hit genom arbetslivet- till kock, från kock till lärare  

-‐ Obehörig/behörig lärare 

-‐ Vad innebär det att vara kock? 

-‐ När är man kock 

-‐ Er bild av kockyrket? 

 

Tema: Kockutbildningen på gymnasieskolan 

-‐ vad tycker ni om er utbildning här? 

-‐ Skolreformen, vad har hänt? 

-‐ Söktal, åtgärder? 

-‐ Elevernas förväntningar på utbildningen,  

-‐ Överensstämmer de med utbildningens upplägg? 

 

Tema: Framtiden och drömyrke 

-‐ elevernas möjlighet till jobb efter utbildning? 

-‐ Hur diskuterar ni framtid med eleverna? 

-‐ Förmedlar ni något om framtiden? 

-‐ Framtida utbildning? studier eller yrkesutbildning. Vad anser ni om de? 

-‐ Finns det något ni behöver utveckla 

-‐ redo för att fungera som självständiga kockar efter avslutad utbildning? 

 

Tema: Mediabilden  

-‐ Vilken bild tycker ni tv och media målar upp om yrket? 

-‐ Överensstämmer den med er bild? 

-‐ Vad tror ni eleverna har för mediabild? 

-‐ Sker de någon förändring av den efter påbörjad utbildning? 

-‐ Facktidningar och branschpress följer ni de?  

-‐ Branschens krav, vad är de? 

-‐ Är de relevanta för samhället och den tid vi lever i? 

-‐ Överensstämmer branschens krav och utbildningen?
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                      Bilaga 5 

Blankett för att underlätta min analys     
 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

 

Utbildning/ yrke: 

 

 

Årskurs: 

 

 

Drömyrke: 

 

 

 

 

 

Varför valde du att bli kock/ börja en kockutbildning? 

 

 

 

 

 

Varför valde du att bli lärare? 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Hanna Lövgren 

Hanna.lovgren@umu.se 

0730481761 
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              Bilaga 6 
Brev till elever och vårdnadshavare på Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet. 

Hej. 

Mitt namn är Hanna Lövgren och jag är student på Restauranghögskolan vid Umeå 

Universitet, jag studerar även till yrkeslärare inom ämnena för Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet. En del av min utbildning innebär att skriva ett examensarbete, 

och med anledning av detta vill jag intervjua elever från olika årskurser på 

Fridhemsgymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram. Eftersom jag vänder mig till 

elever inom gymnasieskolan, det vill säga personer under 18 år, riktas denna information 

även till vårdnadshavare.  

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur elever och lärare ser på kockyrket och hur 

media beskriver kockyrket. Undersökningen kommer att genomföras i fokusgrupper som 

är en typ av gruppdiskussion där gruppen till stor del kan styra diskussionen. Med denna 

metod fokuseras diskussionen, inte enskilda elever. Det är frivilligt att delta och en 

deltagare har alltid rätt att avbryta sitt deltagande. Intervjuerna kommer att spelas in för 

att kunna få ett så bra underlag som möjligt. Inspelningar och utskrifter kommer att 

förvaras så att bara jag har tillgång till dem, och de kommer enbart att användas i 

forskningssyfte. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt vilket bland annat 

innebär att namn och annat som kan identifiera enskilda elever kommer att tas bort. 

Materialet kommer även utgöra underlag för framtida studier. Vid intresse finns det 

självklart möjlighet att ni får ta del av resultatet och uppsatsen när den är klar!  

 

Hoppas att ni tycker att det är intressant studie och ni vill hjälpa mig med detta. 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien 

Namn på barnet:___________________________ 

Målsmansunderskrift:_______________________ 

Med vänlig hälsning 

Hanna Lövgren 

Restauranghögskolan, Umeå Universitet 

0730-481761  

Hanna.lovgren@rh.umu.se 
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                     Bilaga 7 

De artiklar som lärarna fick se under sin intervju           

Stridsman, S. (2013,a, 22 april). Varför vill ingen bli kock i verkligheten?. Besöksliv. 

Hämtad: 2014-04-01 

 

Stridsman, S. (2013,b, 27 maj) Lösningen på kockbristen- krogarna startar egna 

utbildningar. Besöksliv. Hämtad: 2014-04-01  

 

Österberg, H. (2013, 6 maj) Krögarna slåss om rätt personal. Svenska Dagbladet. 

Hämtad: 2014- 04-01  
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     Bilaga 8 
Teman för intervjuerna  

Er bild av kockyrket 
 

Kockutbildningen på 
gymnasieskolan 

 
Framtiden och 
drömyrke 
 
Mediabilden  
 


