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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att försöka förklara vad som ligger bakom fenomenet att 

kockar vilka arbetar på restaurang med stjärna i Guide Michelin arbetar mycket gratis. 

Studien avser ge svar på om detta sker av eget val eller genom tvång. 4 kockar har i 

denna kvalitativa studie intervjuats i syfte att ta del av deras egna upplevelser och 

subjektiva åsikter rörande fenomenet. Studiens resultat tyder på att yrket har en stark 

identitetskapade effekt och att dessa kockar har en hög känsla för det egna arbetet. Att 

vara kock är mer än ett yrke, det är en livsstil. Intervjupersonerna beskriver vidare att de 

kan välja att acceptera att jobba gratis eller ej. Dessa val är dock i realiteten skenbart 

fria val vilka begränsas av fältets doxa. Slutsatsen som dras i denna studie är att då 

skiljelinjen mellan yrkesliv och privatliv delvis suddats ut blir det viktigare att det 

arbete som utförs är representativt för dessa kockar, att det är deras stil. Paradoxalt leder 

detta till att de jobbar utöver ordinarie arbetstid för att säkerställa detta. Detta 

kombinerat med de oskrivna regler som finns inom fältet leder till att dessa kockar 

jobbar mycket gratis.  
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Inledning 

Det är förmiddag och febril verksamhet råder i restaurangköket, förberedelserna inför 

kvällens service är många och tidskrävande. Fonder ska sättas, såser ska smakas av, kött ska 

styckas och garnityr skäras. Allt arbete utförs med precision, inget slarv eller några fel 

tolereras. Kockarna jobbar fokuserat och fort för att hinna med allt innan det är dags att öppna 

för kvällen. När gästerna kommer måste allt vara färdigställt och köket ska vara städat och 

snyggt. Köksmästaren annonserar beställningarna allt eftersom de kommer in i köket, 

kockarna svarar med att upprepa vad denne sagt, ingen onödig kommunikation förekommer. 

Alla är koncentrerade på att laga sina delar av rätterna så perfekt som möjligt. Efter att sista 

beställningen har gått ut till gästerna är det dags att återigen städa köket för att sedan börja 

med förberedelserna inför morgondagen. Ingen går hem förrän allt nödvändigt arbete är 

utfört, klockan kan då vara närmare två in på natten.  

Detta är en inblick i hur en arbetsdag kan se ut på en restaurang med stjärna i Guide 

Michelin1

                                                      
1  Stjärna/stjärnor i Guide Michelin är en av de mest internationella eftertraktade utmärkelserna inom 

restaurangbranschen. Betygsättningen spänner mellan en stjärna till toppnivån på tre stjärnor och i den 

årliga utgåvan av denna bok går det att läsa om de restauranger vilka har belönats med stjärna/stjärnor. 

. Kockar som jobbar på denna typ av restaurang anses vara de bästa i branschen och 

det ställs höga krav på dem. Vidare tillagas maten på dessa restauranger med nästan manisk 

perfektion vilket enbart en ytterst skicklig kock med känsla och erfarenhet klarar av. Att 

erhålla stjärna i Guide Michelin är prestigefyllt och ger restaurangen mycket hög status vilket 

spiller över på de kockar som arbetar på denna. Detta innebär att det anseende som 

restaurangen har även kommer att påverka det anseende som den enskilde kocken erhåller. 

Vidare får dessa kockar vara beredda på att investera mycket av sin privata tid på arbetet. Det 

är inte ovanligt att de jobbar upp mot 16 timmar per dag och 200-250 timmar i månaden trots 

att de enbart får betalt för 173 timmar i månaden, vilket innebär att de jobbar många timmar 

helt gratis. En normal månadslön för en kock med minst sex års erfarenhet är 20 400 kr eller 
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117, 90 i timlön2

Tidigare forskning inom analoga fält tyder på att när människor jobbar gratis sker detta ofta 

på grundval av att detta gynnar dem i förlängningen. Exempelvis jobbar många gratis vid 

etablering på marknaden samt för att tillskansa sig symboliskt kapital vilket senare kan 

omsättas till ekonomiskt kapital (Frisell-Ellburg, 2008). Vidare kan de traditioner och 

oskrivna regler som finns inom ett visst fält verka tvingade på dess aktörer, vilket begränsar 

de val och möjligheter dessa har (Bourdieu, 2000). 

, vilket inte är mycket i förhållande till arbetad tid. Kockarna är oftast 

anställda på basis av månadslön och någon ekonomisk ersättning för den tid som de arbetar 

utöver de 173 timmarna utgår inte. De kompenseras inte på något annan sätt heller, som 

exempelvis extra semester eller flexibla arbetstider. Arbetets utförande och hur detta ersätts är 

en oskriven regel inom branschen och de flesta kockar har inställningen att de jobbar de 

timmar som arbetet kräver.  

 

Denna studie avser att bidra med kunskap om vad som kan ligga bakom att väletablerade och 

yrkesskickliga kockar jobbar mycket gratis. Då det inte finns något större utbud av tidigare 

forskning rörande fenomenet är detta ett relevant ämne att studera. Det som skiljer dessa 

kockar från andra arbetstagare i liknade positioner är att de jobbar mycket gratis, trots att de 

hör till eliten inom sin bransch. Vidare finns det få möjligheter för dessa kockar att omsätta 

det symboliska kapital de har till ekonomisk kapital, vilket även det skiljer sig från många 

andra branscher. Hur kommer det sig att dessa kockar jobbar mycket gratis, vad är det för 

faktorer som kan ligga bakom detta? 

Syfte 

Syftet med denna studie är att försöka förklara vad som ligger bakom fenomenet att kockar 

vilka arbetar på restaurang med stjärna i Guide Michelin arbetar mycket gratis. Med gratis 

avses all den tid som dessa kockar jobbar utöver sin ordinarie arbetstid vilken är förlagd till 

arbetsplatsen. 

 
 

                                                      
2 Detta enligt riksavtal SHR-HRF 
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Huvudfråga: 

• Hur kommer det sig att dessa kockar jobbar gratis, är detta något de själva väljer eller 

är detta mer eller mindre ett tvång. 

 

Studien är avgränsad till att undersöka de kockar som jobbar på restaurang med stjärna i 

Guide Michelin, detta för att det är av intresse att undersöka varför individer som hör till 

eliten inom sin yrkeskår jobbar gratis. Studiens resultat avses inte att generaliseras utan avser 

att ge en ökad förståelse rörande fenomenet. 

Disposition 

Studien tar sin börjar i en fältbeskrivning av restaurangköket vilket följs av tidigare forskning 

samt teori. Vidare beskrivs min förförståelse, val av ansats samt datainsamlingsmetod. Efter 

detta följer etiska överväganden, transkribering samt analysförfarande och kritisk reflektion 

rörande insamlat material. Avslutningsvis redovisas studiens resultat vilket följs av ett 

diskussionsavsnitt samt förslag på vidare forskning. 

Fältbeskrivning  

För att lättare förstå dessa kockars vardagsverklighet följer i kommande avsnitt en 

beskrivning av restaurangköket och hur detta fungerar. Vidare beskrivs vikten av kvalitet på 

den mat som serveras på dessa restauranger samt vad det innebär att erhålla en stjärna i Guide 

Michelin, dels för restaurangen dels för den enskilde kocken. 

Restaurangköket 

Att arbeta i ett kök på restaurang med stjärna i Guide Michelin är ett hantverk vilket kräver 

känsla, passion samt erfarenhet. Matlagning på denna nivå är att likna vid konst då det är 

estetisk, kreativt samt ett sätt att uttrycka sig på. Restaurangköket är vidare en komplex värld 

som består av många människor och ännu fler detaljer. Det centrala i köket är råvaran och 

tolkningen av denna, vilka råvaror är i säsong och vad går det att skapa för rätter av dessa. 

Detta är det första steget av många i att kreera en meny, vilket är en av köksmästarens många 
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uppgifter. Denne är även högste chef i köket, följt av souschef, kockar och kallskänkor. Köket 

består vidare av olika stationer vilka är stekspis, garnityrstation, källskänk samt luckan. 

Källskänken bereder alla kalla förrätter samt desserter. Stekspisen tillagar all kött och fisk 

som finns på menyn, garnityrstationen tillreder alla tillbehör och i luckan läggs detta ihop på 

tallrikar och rätten är klar att serveras.  

Arbetsdagen 

Arbetsdagen börjar ofta tidigt på morgonen och arbetet under dagen går ut på att förbereda 

inför kvällens matlagning så långt det är möjligt. Detta för att maten som serveras under 

kvällen ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Kockarna vet vad de ska göra genom att läsa 

sina att göra-listor, vilka de som jobbat kvällen innan skrivit. På dessa listor står vilka 

förberedelser som måste göras under dagen för att restaurangen ska kunna hålla öppet under 

kvällen. Vissa av förberedelserna sker dagligen som exempelvis skala och ansa purjolök för 

att sedan skära dem i exakt lika stora bitar, bara detta kan ta upp mot en timme att utföra. 

Andra förberedelser sker enstaka gånger i veckan som att sätta fonder till exempel, står detta 

med på att göra-listan vet den rutinerade kocken att detta måste ske så snabbt som möjligt, då 

dessa behöver stå och koka ihop under hela dagen för att bli goda. Det centrala är att alla 

förberedelser måste utföras med samma perfektion oavsett hur lång tid de tar eller hur mycket 

kocken har att göra.  

Service 

När restaurangen öppnar för kvällen måste alla förberedelser vara klara för det är nu dags att 

börja servera maten till kvällens gäster. Att logistiken fungerar i köket samt att alla samarbetar 

är oerhört viktigt då det är många moment som måste bli klara samtidigt. Köksmästaren 

annonserar beställningarna genom att ropa ut dem, kockarna svarar genom att upprepa vad 

denne sagt. Köksmästaren är att likna vid en dirigent då denna styr arbetet i köket samt 

bestämmer i vilken ordning de olika beställningarna skall tillredas. Vidare kan en beställning 

bestå av lika många rätter som det är gäster vid bordet, vilket innebär att det är mycket som 

ska stämma. Det är viktigt att de olika stationerna är klara med sina delar av rätterna samtidigt 

så att dessa kan läggas på tallrik och gästerna bli serverade. Detta kräver samarbete samt att 

kockarna vet hur lång tid de olika råvarorna tar att tillaga. Exempelvis går det generellt fortare 

att tillaga fisk än kött och det är viktigt att dessa är klara samtidigt, då alla gäster vid ett bord 
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ska bli serverade samtidigt. Svårigheten med att arbeta i ett restaurangkök med stjärna är att 

samtliga saker alltid ska utföras med samma höga nivå oavsett hur mycket det är att göra. 

Maten 

All mat som serveras på restaurang med stjärna i Guide Michelin måste vara i det närmaste 

perfekt samt att den alltid ska hålla samma höga kvalitet. Lägsta nivån måste vara så hög som 

möjligt och för detta krävs fokus och engagemang från början till slut. Köksmästaren eller 

souschefen kvalitetskontrollerar all mat innan den serveras till gästerna, håller inte maten den 

kvalitet som krävs slängs den och hela beställningen måste lagas om. Anledningen till detta är 

att det är matens kvalitet som avgör huruvida restaurangen är värd en stjärna eller ej.  

Matens kvalitet kontrolleras flera gånger per år av anonyma kontrollörer från Guide Michelin, 

vilkas omdöme går att läsa i den årliga utgåvan av Guide Michelin. Att belönas med 

stjärna/stjärnor i denna är betydelsefullt och ofta ett framgångsrecept lika mycket som det kan 

betyda konkurrs om restaurangen tappar sin stjärna. Tappar restaurangen sin stjärna är det 

vanligt att de flesta kockar slutar eftersom det inte gynnar dem längre att bli förknippad med 

denna eftersom restaurangen har förlorat sin status. Vidare har den allt större mediala 

uppmärksamhet som kockyrket fått under de senaste åren lett till att detta yrke fått en högre 

status än tidigare. Framförallt gäller detta för kockar som jobbar på restauranger med stjärna i 

Guide Michelin eller som är med i kocklandslaget, ju mer kunskap desto mer status. Trots 

detta jobbar fortfarande de flesta kockar mycket gratis samt att de har generellt låga löner.  
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Tidigare forskning samt teori   

I följade avsnitt presenteras tidigare forskning rörande faktorer vilka kan ligga bakom 

fenomenet, att människor jobbar gratis. Dessa faktorer är etablering på marknaden, status, 

rykte och karriär samt hur arbetstagaren identifierar sig med kvalité på utfört arbete. Efter 

detta följer Bourdieus (2000) teori om fältet med dess tvingade verkan. Slutligen presenteras 

de konkreta frågeställningar som tidigare forskning samt teori lett fram till. 

Etablering 

Tidigare forskning visar att det blir vanligare och vanligare att människor jobbar obetald 

övertid men oftast har de avtalat bort detta till förmån för extra ledighet eller flexibla 

arbetstider3

Status 

. Detta sker i de flesta branscher men i vissa förväntas människor att jobba gratis, 

exempel på detta är restaurangbranschen samt modebranschen. Frisell-Ellburg (2008) skriver 

om modeller i modebranschen och hur de försöker att försörja sig, medan Aspers (2001) 

skriver om fotografer inom densamma. Gemensamt för dessa yrkesgrupper är att när de 

etablerar sig på marknaden jobbar de mycket gratis. Dels för att knyta kontakter dels för att få 

tillgång till material eller utrustning som de kan tänkas behöva, detta är något som gynnar 

dem och kan leda till framtida jobb (Aspers, 2001; Frisell-Ellburg, 2008). Det är vidare en 

hård bransch med stor konkurrens i vilken endast ett fåtal lyckas, dock finns möjligheterna att 

tjäna bra med pengar i modebranschen och de som hör till eliten erhåller ofta höga arvoden 

(Frisell-Ellburg, 2008). Detta skiljer sig från restaurangbranschen i vilken de som utgör eliten 

fortfarande jobbar mycket gratis samt att de ej erhåller höga arvoden. 

 
Aspers (2001) menar att hur verkligheten är konstruerad på marknader och att gemensamma 

estetiska värden spelar en stor roll för dess aktörer. Den estetiska marknaden består vidare av 

                                                      
3 Detta enligt  www.kollega.se 
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två dimensioner, den ekonomiska samt den estetiska och genom att studera relationen mellan 

dessa kan en djupare förklaring till hur dessa marknader fungerar genereras. Aspers (2001) 

menar att estetiska marknader kan förstås som statusdistributörer av identiteter. Detta 

eftersom när stil förknippas med status på dessa marknader bildas identiteter. Det blir därmed 

viktigt för aktörer på dessa marknader att bygga upp en stil vilken är representativ för dem.  

 

Vill en fotograf bli publicerad i tidningar av hög status får denne finna sig i att få lite eller 

ingenting alls i lön. Det fotografen tjänar på detta är att dennes identitet blir förknippad med 

den status som modemagasinet innehar. Att synas i dessa magasin fungerar som en 

annonstavla som andra aktörer i branschen ser, vilket kan leda till erbjudanden om jobb såsom 

reklamkampanjer vilka genererar höga arvoden (Aspers, 2001). På detta sätt kan det 

symboliska kapitalet i form av status omvandlas till ekonomiska värden (Frisell-Ellburg, 

2008).  Med status i dessa sammanhang menas graden av estetisk frihet som erhålls. Magasin 

där den estetiska friheten är låg men betalar bra ger låg status, medan magasin som betalar lite 

men ger en stor estetisk frihet ger hög status. Status förknippas även med det sociala, det vill 

säga vad andra aktörer i branschen anses vara hög status (Aspers, 2001). Nya aktörer kommer 

att socialiseras in på marknaden och lära sig vilka värden som är av vikt och på så sätt 

upprätthålls och reproducerar marknader, ” stil är estetisk, status är socialt och identitet är 

vad som kopplar ihop de båda” (Aspers, 2001: 12).  

Rykte och karriär 

Faulkner och Anderson (1987) studerar korttidsbaserade projekt i Hollywood i syfte att 

undersöka hur rykte och karriärer skapas på marknader. De menar att genom att undersöka de 

roller och relationer som skapas i denna typ av organisation kan en djupare förståelse för hur 

rykte och karriärer skapas genereras. De menar vidare att marknader är konkreta sociala 

strukturer av dessa relationer, vilket innebär att olika relationer och roller tar sin form i 

förhållande till vad organisationen har för produktionssyfte. Inom denna typ av organisation 

är karriärer produkter av tidigare projekt och relationer vilka i sin tur påverkar framtida 

möjligheter inom branschen, detta eftersom aktörer associeras med de projekt vilka de 

medverkat i. Genom att associeras med bättre projekt genereras ett bättre rykte och karriär 

samt att bättre projekt lättare attraherar bättre aktörer än vad sämre projekt gör. Enligt 

Faulkner och Anderson (1987) kommer de som har ett bra rykte att avancera i karriären 

medan de som har dåligt rykte kommer att få problem med att avancera på arbetsmarknaden. 
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Yrkesidentitet och estetisk kreativitet 

Hur arbetet blir utfört är enligt Fine (1992) viktigt för arbetstagaren då detta är kopplat till 

dennes yrkesidentitet. Arbetstagarna utför sitt arbete utifrån vissa kriterier som de anser vara 

av vikt, detta i sin tur påverkar hur de ser på sitt arbete och det som de producerar. Denne 

menar att kockyrket som många andra yrken innebär att fatta beslut rörande estetik, att 

underkasta sig arbetet samt att genomföra detta. Vidare har alla yrken restriktioner och krav 

som arbetstagaren måste anpassa sig efter, vilket även kommer att påverka de värden som 

finns inom yrket. Den status som restaurangen anses inneha, vad gästerna kräver samt 

kostnader för det som produceras måste tas i beaktning. Detta sammanslaget kommer att 

påverka hur nöjda arbetstagarna är med sitt arbete samt hur de värderar kvaliteten på detta. 

Vad kvalitet är beror på hur kockarna definierar detta, samt att uppfattning om vad kvalitet är 

varierar beroende av standard på restaurangen vilken de arbetar på. Kockyrket är segmenterat, 

det är skillnad på att vara kock och kock.  

 

Fine (1992) menar att restauranger är fångade mellan kraven på estetisk kreativitet och 

marknadens krav på produktivitet samt att även kockar är fångade av motsättningen mellan 

dessa olika värden. Detta eftersom restauranger både är serviceinrättningar samt en plats för 

produktion. Vilket leder till att kockar behöver vara både konstnärer, yrkesutövare, affärsmän 

och arbetare på en och samma gång. Detta eftersom yrket kräver kreativitet, skicklighet men 

även effektivitet och produktivitet. Genom dessa krav försöker de som förestår restauranger 

att pressa kostnader på olika sätt som att betala låga löner samt med få anställda. Fine (1992) 

menar att alla yrken innehåller mer eller mindre krav på estetisk kreativitet. I 

restaurangbranschen beror dessa krav av vilken nisch som restaurangen tillhör, var i karriären 

man befinner sig samt hur arbetskraven ser ut. Exempelvis är kraven på estetisk kreativitet 

inte lika höga på någon som är i början av sin karriär som på någon som redan är etablerad. 

Fält 

Bourdieu (2000) menat att den sociala värld som vi lever i består av en mängd olika fält 

såsom exempelvis det vetenskapliga, det politiska och det konstnärliga fältet vilka alla har 

sina egna regler. Ett fält är ”ett system av relationer mellan positioner vilka besättes av 

människor och institutioner som strider om något för dem gemensamt”(Bourdieu, 2000:9). 

Exempelvis strider man i det konstnärliga fältet om definitionen av god konst medan man i 
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det vetenskapliga strider om vad som kännetecknar god vetenskap. Vidare är fältet en 

avgränsad och relativt självständig värld med sina egna kriterier för vad som kännetecknar 

framgång och misslyckade. Varje fält har även sina egna regler om vad som är rätt och fel, 

normal och onormalt samt kvalificerande och diskvalificerande. Dessa regler bär aktörerna till 

viss del med sig i sina kroppar utan att vara till fullo medvetna om dessa. Detta eftersom dessa 

regler är så självklara och vedertagna att de inte ens upplevs som regler, detta är vad som 

kallas för fältets doxa (Bourdieu, 2000: 10). 

 

Det fält som är av intresse för denna studie är det konstnärliga fältet med dess motsättningar 

mellan konst och pengar. I detta fält råder en omvänd ekonomi vilket innebär att ekonomisk 

framgång inte är prestigefyllt, utan i detta fält hyllas oegennyttan. Den gyllene regeln är konst 

för konsten skull och ju viktigare de estetiska värdena är desto större grad av autonomi har 

fältet. Detta innebär att inom detta fält är det symboliska kapitalet mest legitimt till skillnad 

mot kulturellt, socialt eller ekonomiskt kapital (Bourdieu, 2000:312–316). Med symboliskt 

kapital menar Bourdieu (2000) den kunskap som någon besitter vilket anses vara värdefullt 

inom den grupp som denne tillhör. Detta kan vara vilken egenskap som helst, det viktiga är att 

gruppen som man tillhör anser att den är värdefull (Järvinen, 2007:264). Exempelvis värderas 

estetisk kreativitet högt av de kockar som jobbar på restaurang med stjärna i Guide Michelin, 

vilket innebär att detta är ett symboliskt kapital inom denna grupp. 

 

Varje fält har även sina egna regler för vem som har tillträde till detta. De aktörer som 

beviljas tillträdde kommer att socialiserar in i fältet av de redan etablerade och på så sätt 

bevaras fältets doxa. De nya deltagarna på fältet kommer att utmana de etablerade, vilka i sin 

tur försöker att bevara fältet och dess värden i sitt nuvarande tillstånd. De etablerade har inget 

att vinna på en omstrukturering av fältet, medan de nya på detta sätt försöker att avancera och 

ändra på spelet regler till viss del. Denna kamp handlar dels om att nå eftersträvansvärda 

positioner men även om vilka kapitalformer som ska anses legitima. Gemensamt och det mest 

grundläggande är dock att både de etablerade och de nya anser att fältet är värt att kämpa för 

med dess regler och värderingar (Bourdieu, 2000: 219-336). 

 

Tidigare forskning samt teori indikerar att det finns många faktorer vilka påverkar människor 

att jobba gratis. Dels kan detta vara ett resultat av den doxa som finns inom fältet, det vill säga 

de oskrivna regler som verkar tvingade på dess aktörer. Dels kan det även vara ett resultat av 

den grad av autonomi som fältet i sin helhet erhåller vilket påverkar vilka värden som är av 
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vikt. Vidare tyder tidigare forskning på att det kan vara eget val för att förskansa sig tillgångar 

som kan vara värdefulla i framtiden, det vill säga symboliskt kapital som senare kan 

omvandlas till ekonomiskt kapital. Efter att tagit del av tidigare forskning rörande fenomenet 

har följade frågeställningar konkretiserats: 

 

• Hur upplever intervjupersonerna det att vara kock, kopplat till estetisk kreativitet, 

yrkesidentitet samt vikten av ett bra rykte i branschen. 

• Finns det oskrivna regler inom fältet som verkar tvingade på dessa kockar? 

• Finns det några andra värden än rent ekonomiska som väger upp att de inte får betalt? 

 

Metod och empiriskt material  

Inledningsvis i detta avsnitt kommer min förförståelse att beskrivas för att sedan följas av en 

motivering till val av ansats samt urvalsförfarande. Vidare beskrivs intervjupersonerna, hur 

intervjuerna samt observationerna genomfördes. Detta följs av etiska överväganden, 

transkribering samt analysförfaranden. Avsnittet avslutas med en kritisk reflektion rörande 

insamlat material. 

Förförståelse 

Enligt Aspers (2007) är forskaren i första hand människa vilken delar den livsvärld som denne 

studerar. Detta innebär att forskaren har en viss förförståelse inför det fenomen som denne 

studerar vilket påverkar de tolkningar som görs. Aspers (2007) menar vidare att ju mer 

forskaren känner till om det fält som denne studerar desto större förförståelse har denne. Detta 

kan påverka det vetenskapliga förhållningssättet genom att forskaren missar viktiga 

pusselbitar på grund av att denne ser på fenomenet genom ett vardagsperspektiv. Samtidigt är 

en viss förförståelse och kunskap om fenomenet nödvändigt för att forskaren ska kunna förstå 

detta. Creswell (2007) rekommenderar att forskaren beskriver de erfarenheter som denne har 

av fenomenet innan studien påbörjas i syfte att sätta dessa inom parantes. Tanken med detta är 

att fokus ska riktas mot de som deltar i studien. 
 



 

 11 

Den livsvärld som studeras i denna studie är den som delas av de som jobbar på restauranger 

med stjärna i Guide Michelin. Denna livsvärld har jag tidigare varit yrkesverksam inom i 

många år, vilket har resulterat i kunskap och kännedom om detta fält och med detta stor 

förförståelse. De kockar som jobbade på dessa restauranger hade en stor arbetsbörda som de 

förväntades bli klara med innan de gick hem för dagen.  Oavsett om det var rimligt att hinna 

med alla uppgifter var det ett krav att dessa skulle utföras, om de så fick vara kvar efter 

jobbet. Dessa kockar jobbade mycket övertid vilket de inte fick betalt för, de jobbade detta 

gratis. När studien påbörjades var jag av åsikten att kockarna blev utnyttjade av sina 

arbetsgivare genom att de var tvungna att jobba mycket som de inte fick betalt för. Detta 

tycke jag var helt fel då det borde vara en självklarhet att bli betalt för utfört arbete.  

 

Min tidigare kunskap om fältet är till fördel genom att jag lättare förstår detta men samtidigt 

kan detta vara till nackdel genom att vissa saker tas för givna. Det är inte mina åsikter som är 

av intresse utan det är kockarnas upplevelse av fenomenet som studien skall försöka att fånga. 

Genom att beskriva min förförståelse är detta ett försök att sätta denna inom parantes och 

förhindra att söka efter förklarningsfaktorer som stämmer med mina åsikter.  

Naturligtvis kommer min förförståelse att färga studien eftersom det inte går att vara helt 

objektiv men ett kritiskt förhållningssätt är att föredra. 

Val av ansats och datainsamlingsmetod 

Då denna studie handlar om hur en speciell grupp av människor upplever ett visst fenomen 

passar den kvalitativa ansatsen väl. Denna ansats möjliggör att ta del av hur människor själva 

upplever sin vardagsverklighet (Creswell, 2007). Den kvalitativa forskningsintervjun 

användes som datainsamlingsmetod, detta eftersom det är genom samtal med de som upplevt 

det studerade fenomenet som detta ska tolkas och förstås. Det är deras erfarenheter och 

uppfattningar som studien eftersträvar att fånga, det är det deskriptiva som är av intresse och 

inte generella åsikter om fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). Studien är i huvudsak av 

deduktiv karaktär då studiens frågeställningar tar avstamp i teori, men även ett induktivt 

förhållningsätt har tillämpats genom att slutsatser har baserats på empirin (Aspers, 2007). 
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Urvalsförfarande 

Studien handlar om vad som kan ligga bakom fenomenet att kockar vilka jobbar på restaurang 

med stjärna i Guide Michelin arbetar mycket gratis. För att finna dessa kockar användes ett 

kriteriebaserat urval, genom detta ökar sannolikheten att insamlat material kommer att 

innehålla adekvat data i relation till studiens frågeställningar (Creswell, 2007). Tre av de fyra 

intervjupersonerna var bekanta sedan tidigare arbetsplatser medan den fjärde var obekant. Att 

intervjua personer vilka är bekanta kan vara svårare än att intervjua främlingar då detta kan 

påverka det vetenskapliga förhållningssättet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2006) samt att det kan bli problematiskt för forskaren att förhålla sig opartisk (Repstad, 2007). 

Detta togs i beaktning under intervjuerna men upplevdes inte som ett problem samt att 

bedömning gjordes att det var värdefullare att få tillgång till den erfarenhet som dessa kockar 

erhöll. Alternativt hade obekanta kockar kunnat sökas till studien men på grund av 

tidsbegränsningen valdes detta tillvägagångssätt. 

De personer som var bekanta sen tidigare tillfrågades vid ett direkt möte om de var villiga att 

bli intervjuade vilket samtliga var positiva till, inget bortfall finns att rapportera. Tid och plast 

för intervjuerna bestämdes senare via telefonkontakt, vid detta samtal tillfrågades personerna 

återigen om de var villiga att bli intervjuade. Detta för att säkerställa att de inte kände sig 

tvungna att ställa upp på intervju. Den person vilken var obekant sen tidigare kontaktades via 

telefon efter att denne uttryck för en av de andra intervjupersonerna att denne gärna ville delta 

i studien. Vid den första kontakten informerades intervjupersonerna kort om vad intervjun 

skulle handla om samt om vad den skulle användas till.  

Två kockar, en souschef och en köksmästare har intervjuats vilka samtliga är män och i 

åldrarna 27-35 år. Att det enbart var män som intervjuades är ett resultat av att det inte jobbar 

många kvinnor i köket på restauranger med stjärna. Tre av intervjupersonerna har gymnasial 

utbildning inom yrket medan den fjärde har lärt genom att gått som lärling. Samtliga har en 

gedigen arbetslivserfarenhet på minst 8 år och tre av dem har arbetat utomlands inom yrket. 

Intervjuer 

En provintervju genomfördes för att testa intervjuguidens relevans för studiens syfte. Detta 

resulterade i att intervjuguiden (se bilaga 1) reviderades och utformades efter tre teman. Dessa 

teman behandlade frågor rörande vad det innebär att vara kock, om det finns traditioner och 



 

 13 

konsekvenser som påverkar kockarnas beteende samt hur de ser på sin framtid. Frågor ställdes 

bland annat om de ansåg sig ha ett val huruvida mycket de jobbar eller om de kände att detta 

var något som de var tvungna till. Med tanke på att det är intervjupersonernas upplevda 

vardagsverklighet som är av intresse valdes halvstrukturerade intervjuer med tematisk 

intervjuguide. På detta sätt kan man genom intervjuerna komma åt det deskriptiva, det finns 

en öppenhet i intervjun som möjliggör för forskaren att uppmuntra intervjupersonen att 

beskriva vad denne upplever och känner beroende på vad som framkommer i intervjun (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Tematisk innebär att intervjuguiden är formad utifrån studiens 

problemställningar samt att de viktigaste frågorna i denna guide är bredda frågor som 

intervjupersonerna kan svara så fritt som möjligt på. Dessa tematiska frågor följs sedan av 

eventuella uppföljningsfrågor för att få mer detaljer rörande ämnet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2006). 

 

Tre av intervjuerna genomfördes under perioden april till maj 2010 och den fjärde och sista 

intervjun genomfördes i början av augusti samma år. Intervjuerna varierade i längd från 25 

minuter till lite mer än 1 timme. Tre intervjuer genomfördes i mitt hem medan den fjärde 

genomfördes på intervjupersonens arbetsplats. Samtliga intervjupersoner fick en kort 

information om syftet med intervjuerna samt att det var deras erfarenheter och upplevelser 

som var av intresse. Vidare informerades även intervjupersonerna att deras svar kunde 

anonymiseras om de önskade samt att deras samtycke till att spela in intervjuerna elektronisk 

efterfrågades. 

Observationer 

En stor del av kunskapen om fältet kommer från aktivt deltagande i detta under många år. 

Detta genom tidigare arbete som servitris inom restaurangbranschen vilket är att likna vid 

deltagande observationer. Enligt Aspers (2007) innebär detta att forskaren är närvarande i 

fältet och deltar i de aktiviteter som deltagarna i detta utför. Förvisso var inte min roll under 

dessa år som forskare, men detta betyder inte att jag inte kan använda den kunskap som jag då 

förskansade mig. Denna kunskap har används till fältbeskrivningen av restaurangköket samt 

ligger till grund för det empiriska materialet.  
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Etiska överväganden 

De forskningsetiska principer som legat till grund för denna studie är de som Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet förespråkar. De fyra huvudkraven som finns är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna muntligt informerades om studiens 

syfte, vad deras uppgift var samt att deltagande var frivilligt. Vidare informerades de även om 

att de kunde avbryta sin medverkan när de som helst ville och därmed var samtyckeskravet 

uppfyllt. Vid information om konfidentialitetskravet vilket innebär att deltagarna kan vara 

anonyma om de önskar avböjdes detta av samtliga. Nyttjandekravet tillgodosågs genom 

information om vad materialet skulle användas till (Vetenskapsrådet, 2001: 6-14). 

Transkribering samt analysförfaranden 

De elektroniskt inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och i sin helhet, detta för att 

fånga och bibehålla atmosfären i dessa. Repstad (2007) menar att man genom detta 

tillvägagångssätt får ett nära förhållande till materialet, vilket i sin tur underlättar för den 

kommande analysen. Intervjuerna lästes sedan igenom noggrant ett flertal gånger för att få en 

känsla för innehållet, samt för att markera likheter i materialet som var signifikanta i 

förhållande till studiens frågeställningar. Dessa sammanställdes och initialt koder bildades, 

vilka splittrades eller slog samman till övergripande teman. Detta tillvägagångssätt är vad 

Creswell (2007) menar är centrala steg i den kvalitativa analysen, materialet läses ett flertal 

gånger, meningsfulla uttalanden bildar koder som kombineras och bildar bredare teman.  

  

Repstad (2007) menar att analys av data är en ordningsskapad process i vilken man 

strukturerar data för att underlätta tolkningen av materialet. Analysprocessen var vidare 

temabaserad vilket innebär att tema för tema redovisas. Denna typ av analysprocess är sedan  

lättare att koppla till studien frågeställningar (Repstad, 2007). När genomgången av det 

empiriska materialet var genomförd hade tre teman växt fram. Dessa tre teman var; oskrivna 

regler vilket innefattar huruvida intervjupersonerna upplever medvetet eller omedvetet om det 

finns oskrivna regler som verkar tvingade på dem. Det andra temat som växte fram var; 

Identitet, vilket handlar om vad det innebär för intervjupersonerna att var kock och hur de 

identifierar sig med yrket. Det tredje temat som växte fram var; Estetisk frihet, vilket handlar 

om vad intervjupersonerna tyckte var viktigt och vad som gjorde det värt att jobba så mycket 
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gratis. Tematiseringen var i huvudsak deduktiv då den tog avstamp i tidigare forskning samt 

teori men även ett induktivt förhållningsätt har används. Detta genom att vissa koder bilades 

genom att dessa identifierades i materialet vilka sedan knöts till teoretiska begrepp (Aspers, 

2007).   

Kritisk reflektion rörande insamlat material 

Repstad (2007) menar att det är viktigt att förhålla sig kritisk till kvaliteten i den forskning 

vilken man utfört. Jag har under analysarbetet haft min förförståelse rörande fenomenet i 

åtanke, detta för att inte färga analysen med mina förväntningar på materialet. Det går vidare 

aldrig att förhålla sig helt objektiv, tolkningarna kommer alltid att vara mer eller mindre 

subjektiva. Genom att vara medveten om de förväntningar som finns på materialet kan en 

rättvis och trovärdig tolkning av detta genomföras. Till skillnad från kvantitativa studier då 

validitet och reliabilitet är viktiga begrepp är det i kvalitativa studier viktigt att bedöma 

hållbarhet i evidens. Detta kan forskaren göra genom att kritiskt granska det material som 

denne används sig av i studien. Det material som forskaren själv samlat in enkom för studien 

har generellt högre hållbarhet än sekundärmaterial. Detta eftersom forskaren känner till 

eventuella brister och svagheter i det egna materialet. Sekundärmaterial är exempelvis tidigare 

forskning och är generellt inte lika hållbart som primärmaterialet, detta eftersom detta kan 

vara skapat för andra syften än vad det används till. Ett sätt att testa hållbarheten är att 

använda sig av primär materialet för att testa sekundärmaterialet. Vidare är det först när den 

slutliga analysen är gjord som bevisvärdet av ett visst material kan avgöras (Aspers, 2007). 

Resultat och analys 

I följade avsnitt redogörs för det resultat som genererats av det empiriska material som 

samlats in. Intervjupersonernas upplevelse av att jobba gratis beskrivs tematiskt vilket innebär 

att tema för tema redovisas, dessa är vidare kopplade till studiens konkreta frågeställningar. 

Avsnittet inleds med oskrivna regler, vilket följs av identitet och slutligen estetisk frihet. 

Vidare tolkas och analyseras resultatet i förhållande till tidigare forskning samt teori som legat 

till grund för studien. Intervjupersonerna kommer hädanefter att benämnas med IP följt av 

bokstäverna A-D.  
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Oskrivna regler 

Detta tema behandlar huruvida det finns oskrivna regler inom fältet som verkar tvingade på 

dessa kockar att arbeta gratis. 

 

Intervjupersonerna menade att det alltid varit att kockar jobbar mycket gratis på restauranger 

med stjärna i Guide Michelin. Intervjuperson A menade att detta är en tradition som funnits 

länge och därmed kan vara svår att bryta. Vidare uttryckte intervjupersonerna att vill man 

jobba på denna typ av restaurang får man finna sig i att jobba gratis. Accepterar man inte detta 

har man valet att sluta och börja jobba på en restaurang som inte har stjärna men som betalar 

för all arbetad tid. ”Det är ju så det fungerar bara, man blir oftast tvungen, man har inget val 

eller, man har valet att sluta men det vill man ju inte för att man har jobbat sig fram tills dit 

man är, man vill ju vara där man är”(IPA). Resultatet stämmer med vad Bourdieu (2000) 

beskriver som fältets doxa, det vill säga de oskrivna regler som finns inom fältet och verkar 

tvingade på dess aktörer utan att de till fullo är medvetna om dessa. I detta fält ses det som 

normalt att jobba gratis vilket tyder på att detta är en oskriven regel. Intervjuperson B 

beskriver hur det kan vara 40 kockar på 40 sittplatser på stjärnkrogar i Frankrike och menar 

att naturligtvis kan inte alla få betalt, det hade ju inte gått. Detta uttalade stärker tesen om att 

det är självklart att man i denna bransch jobbar gratis. De menar vidare att det är otänkbart att 

kräva att få betalt för all arbetad tid, då är det tack och adjö. Vidare menade 

intervjupersonerna att det fungerade på detta sätt i alla led och inte enbart i det understa samt 

att detta skett i flera generationer av kockar. 

 

Intervjupersonerna menade att man tidigt lär sig hur branschen fungerar med dess rutiner och 

regler. De beskrev att innan man är etablerad jobbar man gratis för att lära sig och för att man 

faktiskt inte hinner klart på ordinarie arbetstid på grund av att man inte ännu är tillräckligt 

snabb och duktig. Intervjupersonerna menade att när man som ny i branschen ser att de 

etablerade kockarna jobbar gratis kräver man själv inte att få betalt. ”Man märkte ju att alla 

andra gjorde det också och det var ju liksom eller okej ska jag inte säga, men man vill ju inte 

vara sån som...”(IPC). En intervjuperson menade att detta är något som byggs upp och som 

man sedan bär med sig resten av sin karriär och efter ett tag finner man sig i att inte få betalt. 

En intervjuperson uttryckte ”Jag tänker inte på att jag inte får betalt, det är nästan det som är 

obehagligast av allt”(IPD).  
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Vidare menade intervjupersonerna att man tidigt lär sig att ställa upp för varandra och att 

ingen går hem förrän alla är klara. Detta menade samtliga intervjupersoner var viktigt och 

man sätter aldrig någon annan i ”skiten”, det lär man sig från dag ett. Enligt Bourdieu (2000)  

socialiseras nya aktörer in av redan etablerade aktörer i fältet och på detta sätt kommer fältets 

doxa att bevaras. Resultatet visar att man tidigt socialiseras i branschen av de redan etablerade 

kockarna och på detta sätt får man lära sig hur denna fungerar. Resultatet visar vidare att 

kockar jobbar mycket gratis när de etablerar sig på marknaden, detta i syfte att tillskansa sig 

erfarenhet samt kunskap. Genom att jobba gratis får dessa kockar in en fot på marknaden 

vilket kan leda till de bra jobben på långsikt. Frisell-Ellburg (2008) för ett liknade resonemang 

i sin studie av modeller i modebranschen, i vilken denne menar att en förklaring till varför 

modeller jobbar gratis är för att få tillgång till material samt för att knyta kontakter. Det finns 

dock en stor skillnad mellan dessa branscher och det är att i modebranschen tjänar de som 

utgör eliten stora pengar vilket inte är fallet i restaurangbranschen samt att kockar fortsätter 

att jobba gratis trots att de är etablerade. 

 

Samtliga intervjupersoner beskrev att de var tvungna att jobba mycket för att hinna med sina 

arbetsuppgifter. De menade att de gör vad som krävs för att hinna med dessa även om det 

innebar att jobba utöver ordinarie arbetstid. Även när dessa arbetsuppgifter är orimliga att 

hinna med på ordinarie arbetstid anser intervjupersonerna att dessa ändå ska var klara innan 

de går hem. Vem som ställer detta krav är inte tydligt men kockarna menade att det som står 

på deras att göra-lista har de åtagit sig att utföra, även om det innebär 2-3 timmar övertid varje 

dag. ”Nämen det står ju på min lista, man kan ju inte gå utan att vara klar med sitt arbete, då 

får ju någon annan göra det”(IPB). Det finns en deadline då allt måste vara klart och denna 

måste hållas, antingen genom att börja tidigare, inte ta någon lunchrast eller att vara kvar efter 

arbetstid.”Det här måste vara klart innan dagen är slut men kraven är nästintill omöjliga och 

det är här som gratistimmarna oftast kommer in”(IPD). Detta tolkas som att göra-listan 

verkar som ett tvång genom att det som står på denna måste vara klart innan man går hem för 

dagen. Detta kan i enlighet med Bourdieu (2000) ses som en oskriven regel som är självklar 

för intervjupersonerna. 

 

De tog även upp att det inte är lönsamt att driva stjärnkrog och att det inte finns ekonomiska 

resurser för att betala kockar för all den tid som de jobbar. Två intervjupersoner menade att 

om de själva skulle öppna restaurang skulle de vara tvungna att göra likadant för att få det att 

gå runt. De menade att om alla skulle få betalt skulle det inte fungera att driva stjärnkrog, 
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detta är något som man får förståelse för och kommer till att acceptera. Det behövs mer tid än 

vad krögaren har råd att betala i slutändan och gästen skulle inte vilja betala de pengar som 

behövs om alla fick betalt. Bourdieu (2000) menar att gemensamt för etablerade samt nya på 

fältet är att de tycker att fältet är värt att kämpa för med dess regler och värderingar. 

Resultatet ovan tyder på att fältet är värt att kämpa för och det är bättre att acceptera dess 

brister än att det försvinner. 

Identitet 

Detta tema handlar om vad det betyder för intervjupersonerna att vara kock samt vad det 

innebär att jobba på restaurang med stjärna. 

 

Intervjupersonerna beskrev att vara kock är mer än ett yrke, det är en livsstil samt att det 

enbart är de som har ett brinnande intresse för matlagning som söker sig till restauranger med 

stjärna.”När man jobbar i restaurangbranschen lever man för att jobba, i andra yrken jobbar 

man för att leva”(IPC). Intervjupersonerna menade att kock det är man för att man tycker att 

det är roligt och inte för att tjäna pengar.”De som brinner för det som de håller på med är ofta 

de som söker sig någonstans i slutändan, till de bättre krogarna och satsar mer av sitt liv och 

sin tid på sitt yrke medan andra kanske nöjer sig att vara lunchkock”(IPB). 

 

Resultatet visar att intervjupersonerna identifierar sig mycket med den mat som de lagar. En 

intervjuperson beskrev att han i första hand lagade mat för sin egen skulle men att denne 

naturligtvis vill bli erkänd av andra duktiga kockar samt gästerna. Skillnaden mot att jobba på 

en krog utan stjärna är enligt intervjupersonerna att man på dessa tummar på kvaliteten på 

grund av tidsbrist, vilket resulterar i att de levererar en sämre produkt. Detta sker inte på en 

stjärnkrog, på dessa lägger kockarna sin privata tid för att alltid kunna leverera bästa möjliga 

produkt, det är mer personligt. Intervjupersonerna menade att det var viktigt att kunna stå för 

den produkt som de levererar och att man är mycket den restaurang som man arbetar på. Det 

är viktigt att göra sitt bästa, att utvecklas samt att det alltid finns något nytt att lära.”Man vill 

alltid bli bättre, bättre ställe, bättre allt, bli bättre själv”(IPA). 

 

Detta stämmer med vad Fine (1992) menar är viktigt för arbetstagaren. Denne menar att hur 

arbetet blir utfört är viktigt för arbetstagare då detta är kopplat till deras yrkesidentitet. Vidare 

menar denne att vad kvalitet är beror på hur arbetstagarna definierar detta, samt att detta 
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kommer att påverka de värden som finns inom yrket. Resultatet tyder på att definitionen på 

kvalitet är mycket hög för intervjupersonerna och att det är mycket viktigt att leva upp till 

denna definition av kvalitet. Konsekvensen att inte lever upp till denna definition är att deras 

yrkesidentitet kan påverkas negativ. Det var viktigt för samtliga att de lärde sig genom jobbet 

och att de kunde stå för den produkt som de levererar. Detta trodde de kunde vara en orsak till 

varför de fann sig i att jobba mycket gratis, att känna stolthet över sitt arbete. En förklaring till 

varför dessa kockar jobbar mycket gratis kan vara att det är viktigt att den mat som de lagar är 

representativ för dem, att det är deras stil samt att det gynnar deras identitet att bli förknippad 

med den status som dessa restauranger har. Detta eftersom när stil förknippas med status på 

estetiska marknader bildas identiteter (Aspers, 2001).  

 

Vidare var det viktigt att alla punkter på deras att göra-lista var klara innan de gick hem för 

dagen. De menade att om dessa inte var klara innebar detta att de själva var långsamma och 

inte tillräckligt duktiga. Att kunna stå för den mat som de lagade var mycket viktigt för 

samtliga och om det innebar att det kostade dem en timme extra så fick det göra detta. 

”Känner jag att en produkt inte blir tillräckligt vass för mig tar jag väldigt illa vid mig, det är 

något jag grunnar mycket på”(IPD). Vidare menade intervjupersonerna att det medför status 

att arbeta på stjärnkrog. Att jobba på restaurang men stjärna är synonymt med att vara duktig 

kock med stor kunskap och skicklighet vilket i sin tur betyder status. De menade vidare att det 

är till stjärnkrog som de som vill bli riktigt duktiga söker sig och att det är eftertraktad att få 

en anställning på dessa restauranger. Genom att jobba på dessa blir man erkänd samt att man 

då kan mäta sig med andra duktiga kockar i branschen.”Man får ju en helt annan status att 

vara kock på finkrog om man säger så”(IPC). Resultatet stämmer med Aspers (2001) 

resonemang om att marknader är statusdistributörer av identiteter. Det som dessa kockar 

vinner på att jobba på dessa restauranger är att de förknippas med den status som dessa har 

vilket i sin tur stärker deras identitet. Dels för dem själva men även i andra aktörers ögon, 

detta innebär att de erhåller symboliskt kapital i form av status.  

Estetisk frihet och kreativitet 

Detta tema handlar om vad intervjupersonerna upplever som viktiga värden inom fältet vilket 

leder till att de accepterar att jobba gratis.  

 



 

 20 

Samtliga intervjupersoner uttryckte att de har ett mycket stort intresse för mat och matlagning 

samt att de alltid strävar efter att bli bättre. Detta menade de var det som drev dem att jobba 

mycket, att de inte får betalt är en konsekvens som de får acceptera för möjligheten att jobba 

med något de brinner för. Intervjuperson A menade att det är stor variation inom yrket och att 

det är skillnad på att vara kock på restaurang med stjärna mot exempelvis att vara lunchkock. 

”Man kan ju antingen sleva mat eller hålla på med det vi gör, det är två helt skilda 

yrken”(IPA). Resultatet visar att arbeta på stjärnkrog är kreativt och de som jobbar på denna 

typ av restaurang är de som driver den gastronomiska utvecklingen framåt. Vidare är den 

estetiska friheten i helhet större på stjärnkrogar än på vanliga krogar samt möjligheten att vara 

kreativ vilket är viktigt för samtliga intervjupersoner. En av intervjupersonerna uttryckte att 

det var viktigare att jobba i en kreativ miljö och arbeta med någonting som denne brinner för 

samt kan vara stolt över än att göra någonting halvhjärtat. Denne menade att detta väger upp 

det faktum att de inte får betalt för all den tid som de jobbar. Att ges möjlighet till att vara 

kreativ och lära sig var viktigt för samtiga intervjupersoner, dessa kriterier var viktigare än att 

få betalt för all arbetat tid. Att jobba på restaurang med stjärna är eftersträvansvärt, detta 

eftersom det är de bästa som jobbar på dessa krogar och av dem finns det mycket att lära. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att försöka förklara vad som ligger bakom fenomen att kockar 

vilka jobbar på restaurang med stjärna i Guide Michelin arbetar mycket gratis. Studiens 

resultat avser att ge svar på hur detta kommer sig samt om detta är eget val eller tvång. En 

kritisk reflektion är dock huruvida intervjuerna nådde önskad förståelse för 

intervjupersonernas upplevelse av fenomenet, detta med tanke på den egna erfarenheten av 

intervjusituationer. Studiens resultat har lett fram till svar på de tre konkreta 

frågeställningarna: Finns det oskrivna regler inom fältet som verkar tvingade på dessa kockar 

att jobba gratis? Hur upplever intervjupersonerna det att vara kock, kopplat till kreativitet, 

yrkesidentitet samt vikten av ett bra rykte i branschen. Finns det några andra värden än 

ekonomiska som väger upp att de jobbar mycket gratis? Diskussionen som följer nedan avser 

ge svar på dessa frågeställningar. 
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Resultatet visar att det betyder mycket för intervjupersonerna att vara kock och att detta är en 

stor del av deras identitet. Intervjupersonerna framhåller att vara kock är mer än ett yrke, det 

är en livsstil. Vidare hade samtliga ett brinnande intresse för mat och matlagning samt att det 

var högst personligt att kvalitén i utfört arbete var hög. Vidare talade intervjupersonerna om 

fria val som i realiteten var skenbart fria val.             

Intervjupersonernas möjligheter att själva välja hur mycket de jobbar påverkas av fältets 

struktur och dess doxa. Vidare kommer den kapitalform som anses vara den legitima i fältet 

att påverka de möjligheter dessa har (Bourdieu, 2000). Intervjupersonerna menade att de 

själva valde att jobba gratis och accepterade de inte detta, fanns valet att sluta och börja jobba 

på en restaurang utan stjärna. Detta tyder på att förklaringen till att dessa kockar jobbar 

mycket gratis, är att de inte har något val om de vill arbeta på denna nivå. De val som de 

menade att de har är i realiteten skenbart fri val vilka styr av de oskrivna regler som finns 

inom fältet. Det har skett en naturalisering av de villkor som finns inom fältet vilka i sin tur 

kommer att verka tvingade på dess aktörer utan att de är medvetna om detta (Bourdieu, 2000). 

Den realitetsuppfattning som dessa kockar har kommer att påverkas av detta, vilket kan vara 

en del av förklaringen till att dessa kockar jobbar mycket gratis. De har genom att välja att 

jobba på denna typ av restaurang också indirekt gjort valet att acceptera att jobba mycket 

gratis och upplever då att de också får stå för det valet. Antagligen kan detta bidra till varför 

dessa kockar inte kräver att få betalt för arbetad tid, de kan inte motsätta sig ett val som till 

viss del upplevs som självvalt. Vidare visar tidigare forskning att rykte och karriärer skapas av 

tidigare relationer på marknaden (Faulkner & Anderson, 1987), detta kan även det vara en 

möjlig del av förklaringen till fenomenet. De vill inte få stämpeln som besvärlig och kräver 

därför inte lön för all arbetad tid eftersom detta skulle kunna försämra framtida möjligheter på 

arbetsmarknaden 

 

Intervjupersonerna menade att yrket är en livsstil och de hade en hög känsla av mening för det 

egna arbetet, vidare verkar deras arbete ha en stark identitetsskapade effekt. Tidigare 

forskning visar att gemensamma värden spelar stor roll för hur arbetstagaren utför sitt arbete 

samt att detta är koppalt till dennes identitet (Fine, 1992). Paradoxalt verkar den starka 

identifikation som dessa kockar har med sitt yrke leda till att de höga krav som yrket medför 

på kvalitet, tas över av individerna och blir mer personligt. Tidigare forskning visar att 

kvalitet i utfört arbete är viktigt för arbetstagare samt att hur detta definieras beror på 

individerna själva (Fine, 1992). Enligt Aspers (2001) är det viktigt att bygga upp en stil på 
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estetiska marknader eftersom när denna förknippas med status bildas identiteter. Detta skulle 

kunna vara en tänkbar förklaring till varför dessa kockar jobbar mycket gratis. Att det är 

viktigt att utfört arbete är representativt för dem, att det är deras stil. Då den ordinarie 

arbetstiden inte räcker till för att uppnå detta samt önskad kvalitet, lägger dessa kockar privat 

tid för att säkerställa detta. 

   

Studiens samtliga kockar värderade estetisk kreativitet högt samt framhöll vikten av att verka 

i en skapande miljö. Medvetenheten om att de jobbar i en sådan miljö samt att de är med och 

bidrar till att föra den gastronomiska utvecklingen framåt kan ha förmildrade effekter på de 

negativa aspekterna av yrket, samt att det medför status att jobba på dessa restauranger. Detta 

kan tolkas som att det symboliska kapital som dessa kockar erhåller genom att jobba på dessa 

restauranger väger tyngre än ekonomiskt kapital i detta fält. I likhet med det konstnärliga 

fältet råder en omvänd ekonomi i vilken ekonomisk framgång inte är prestigefyllt utan det är 

oegennyttan som hyllas (Bourdieu, 2000). 

 

Studien resultat tyder på att förklaringen till varför dessa kockar jobbar mycket gratis är en 

kombination av ovanstående faktorer. Dels deras starka identifikation med yrket vilken leder 

till att arbetskraven blir mer personliga, dels den doxa som finns i fältet vilket leder till de 

skenbart fria val som dessa kockar upplever sig ha. Vidare är kommersiella värden inom detta 

fält inte meriterade utan estetiska värden är vad som är eftersträvansvärda. Detta sammantaget 

tyder på att aktörerna inom detta fält har anpassat sig efter de möjligheter och begränsningar 

som står till buds, samt att det verkar vara en kombination av tvång och eget val som påverkar 

hur mycket dessa kockar jobbar. Slutsatsen som dras i denna studie är att dessa kockar är fria 

att välja huruvida de ska jobba på denna typ av restaurang eller ej. Därefter blir de mer eller 

mindre tvungna att underkasta sig fältets struktur och krav.  

Förslag på framtida forskning 

Ett intressant resultat som framkom genom materialet var att de krav samt att de 

arbetsuppgifter som kockarna förväntades utföra innan de gick hem för dagen, ställdes i 

princip av dem själva. Det var ingen som beordrade dem att vara kvar tills detta vara 
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färdigställt, utan detta skedde ändå.  Att göra-listan som de kockar skrev som jobbat kvällen 

innan var vad som styrde arbete under dagen. Att studera dessa kockar ur ett perspektiv med 

självstyrande grupper skulle vara intressant, då det i resultatet framkommer mycket som tyder 

på att det finns en stark känsla för gruppen och att solidaritet är något som värdesätts högt. 

Detta var dock inget som fann stöd i den tidigare forskning samt den teori som används i 

denna studie. Det skulle vidare vara intressant att inkludera kockar som har slutat att jobba på 

restaurang i syfte att undersöka vilka möjligheter det finns att omvandlad det symboliska 

kapitalet till ekonomiskt kapital. Vad gör dessa kockar när de inte längre orkar stå och jobba 

mycket gratis, vad har de för möjligheter att använda sig av sin erfarenhet? Det skulle även 

vara intressant att studera detta fenomen ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Vad gör HRF för att 

förbättra arbetsvillkoren för sina medlemmar, hur ställer de sig till detta fenomen.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 
Kort presentation av mig själv och studien 

Stockholms Universitet, C-uppsats om Kockar på stjärnkrogar 

Fråga om jag får spela in intervjun och informera om att jag kommer att behandla all 

information konfidentiellt om de önskar.  

Allmänna frågor 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du jobbat som kock? 

• Tidigare arbetsplatser 

 Att vara kock.  

• Hur ser en dag ut på jobbet 

• Hur ser du på dig själv som kock? 

• När du lagar mat för vilka lagar du då maten? 

• Är det viktigt för dig vad andra tycker om dig i branschen? 

 
Framtid 
 

• Vad tror du att du gör om fem år? 

• Hur länge tror du att du kommer att fortsätta inom yrket? 

• Vilken nytta tror du att du kan ha av din erfarenhet i framtiden 

 
Traditioner och konsekvenser 
 

• Kockar jobbar ofta många timmar och till stor del gratis, vad tror du att det beror på? 

• Eget val eller är det mer eller mindre ett krav? 

 
Tacka och fråga om de vill tillägga någonting.  
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