
 

 

  

 

 

 

 

Examensarbete, 15 hp 

Gastronomiprogrammet, 180 hp 

Vt 2018   
 

 

 

STRUKTUREN I ETT 

RESTAURANGKÖK 

En kvalitativ studie om Mintzbergs teorier 

i förhållande till praktik 

A qualitative study about Mintzbergs 

theories in comparison to practice 

 

Författare: Christoffer Johansson, Erik Rönnquist, Sue Zin 

Handledare: Ute Walter 

Examinator: Niels Kristensen 

 



 

 

Sammanfattning 

En hel del fakta saknas om hur effektiva organisationsstrukturer är uppbyggda inom kök 

hos restauranger då det mestadels har forskats om andra typer av företag och 

organisationer. Henry Mintzbergs vetenskapliga bok Structure in Fives: Designing 

Effective Organizations ligger till grund för detta arbete. Uppsatsen handlar om hur man 

kan se Mintzbergs strukturer i praktiken och vilka skillnader det finns mellan olika 

restauranger, där man har undersökt två olika White Guide nominerade restauranger i 

norra Sverige och hur de arbetar praktiskt. För att ta reda på det har vi använt oss av 

kvalitativa metoder i form av semi-strukturerade intervjuer och icke-deltagande 

observationer. Man har intervjuat två köksmästare, två kockar och en restaurangchef, för 

att sedan observera fyra timmar på vardera restaurangen, både under förberedelse och 

service. Resultatet visar att det finns en skillnad i strukturer under eftermiddags 

förberedelse respektive service på båda restauranger, samt att det finns en skillnad i vilka 

strukturer båda restauranger använder sig av. Detta betyder att strukturen skiftar beroende 

på vilken del av eftermiddagen restaurangen befinner sig i, samt att det anpassas efter 

restaurangens storlek och behov.  

 

Nyckelord: Mintzberg, struktur, organisation, restaurang, kök 

Abstract 
There isn’t a lot of research regarding how structures in organisations affect restaurants. 

Most of the scientific research has involved firms and companies other than restaurants. 

This paper is based on Henry Mintzbergs scientific book Structure in Fives: Designing 

Effective Organisations and has the purpose to show how you can apply his theories on 

restaurants, focusing on the kitchens. We even want to lift what differences in structures 

can be seen between different restaurants. We have used two different methods to 

accomplish that: semi-structured interviews and non-participant observations on two 

White Guide nominated restaurants in northern Sweden. We interviewed a head-chef and a 

regular chef in each restaurant, plus a restaurant manager from one restaurant. The non-

participant observations had a length of four hours on each restaurant, including two hours 

of preparation and two hours of service during afternoon. The results show that the 

structures differ depending on which stage the restaurants are in: preparation or service. It 

even differs between the two restaurants, since both adopted different structures in each 

stage, which may depend on the size or the needs of their organisation.  

 



 

Keywords: Mintzberg, structure, organization, restaurant, kitchen 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Hur vet kökspersonalen vad de ska göra under både förberedelse och service? Man har 

möjligtvis funderat över det några gånger och insett att man inte har någon aning, samt att 

man gärna skulle ta reda på det. Det finns direktiv av chefer och papper som ger 

instruktioner, men så ser det inte ut på varje restaurang. I detta arbete har man utgått ifrån 

Henry Mintzbergs vetenskapliga bok Structure in Fives: Designing Effective 

Organizations och hur man kan applicera hans teorier på två olika restauranger. Vi har 

jämfört strukturerna på både förberedelse och service på vardera restauranger, samt 

jämfört de två olika restaurangerna med varandra. För att göra det har vi intervjuat en 

kock och en köksmästare på vardera restaurangen, samt en restaurangchef från den ena 

restaurangen. Resultatet visar att restaurangerna har olika strukturer och sätt att arbeta på 

beroende på vilket stadium de befinner sig i: ifall det är förberedelse eller service, samt att 

strukturerna kan skifta beroende på storlek och restaurangens behov. 

  



 

Terminologi 

Restaurangchef  

Enligt Nationalencyklopedin (2018) är en restaurangchef, också kallad för restauratör, 

innehavaren av en restaurang. I detta arbete menas dock den ansvarige för 

matsalspersonalen och matsalen.   

Köksmästare/Kökschef 

Föreståndaren för ett restaurangkök och person som har överinseende över matlagningen 

(Svenska Akademins Ordbok, 2018). I detta arbete har endast ordet köksmästare använts 

för att beskriva denna roll, dock har båda orden samma betydelse.  

 

Sous-Chef   

Enligt Svenska Akademins Ordbok (2018) kommer ordet från franskan och betyder 

biträdande, vice eller underchef.  

 

Kock 

Enligt NE (2018) är detta en person som lagar mat, oftast inom storkök/restaurang. Dock 

valde man att inte nämna ordet kock för att beskriva dessa personer, utan man valde 

istället ordet ‘kökspersonal’.  

 

Restaurang 

En lokal där det lagas och serveras mat mot betalning (NE, 2018). I detta arbete avses 

lokaler som serverar mat efter en à la carte meny. Snabbmatsrestauranger ingår inte i 

beteckningen.   

 

Organisation 

NE (2018) beskriver en organisation som en samverkan av individer som strävar mot 

samma mål och har samma intressen, ett ord som beskriver hur företagets upplägg ser ut. 

Ordet organisation används i detta arbete för att beskriva företag och restauranger.  

 

Struktur 

Mintzberg beskriver strukturer inom en organisation som: “[...] the sum total of the ways 

in which its labor is divided into distinct tasks and then its coordination is achieved 

among these tasks.” (Mintzberg, 1983, s. 2).  

 



 

Ledare 

Alan Bryman, professor i Organization and Social Research vid Leicester University och 

School of Management, definierar ledarskap som en process där en person styr en samlad 

grupp av människor mot ett gemensamt mål (Bryman, 1986, s. 2). Ledare och chef har 

inte samma innebörd i detta arbete. Med chef menas en person som har den formella titeln, 

medan ledare kan vara en informell chef, det vill säga en person som kan leda i situationer 

utan att behöva den formella titeln. 

 

Förberedelse (“prepp”) 

Enligt SAOB (2018) betyder det att förbereda något, att preparera. I uppsatsen används 

ordet “förberedelse” då detta används i sammanhanget med att förbereda råvarorna till 

förtäring. Personal på restauranger använder ofta ordet “prepp”. Det är något som händer 

innan servicen på eftermiddagen. 

 

Service 

Enligt SAOB (2018) betyder detta att, som företag, betjäna någon eller något. Med detta 

menas i uppsatsen den tiden då kökspersonalen tillagar maten för att servera det till 

gästerna. 

 

Bongmaskin/Bong 

Maskinen i restauranger, i synnerhet köket, där man får beställningarna tryckta på ett 

papper. Bongen är själva pappret med beställningen. 
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1. Inledning 
Under många praktiska arbetspass som vi har utfört, både i det professionella livet och på 

universitetet, har vi inte tänkt mycket på hur vi som arbetsgrupp delar upp uppgifterna. 

Det har nästan varit självklart att man har blivit tilldelad en roll utifrån ens schema eller 

det som chefen har sagt. Sedan har en tanke slagit oss: har alla restaurangkök samma sätt 

att dela ut uppgifter på? Det kan finnas ett flertal skillnader, eller inga alls, beroende på 

vilken restaurang man besöker. Det finns många teoretiska begrepp på hur kökspersonal 

jobbar inom ett kök. Man har talat om hierarkier, synliga såsom dolda, att det normalt 

finns en chef som bestämmer samt att de andra utför det som denna säger. Även 

kommunikation är något som inte är självklart, hur personalen samtalar kring olika 

arbetsuppgifter samt om det finns ett visst system som de jobbar efter.   

 

Henry Mintzberg (1983) har forskat och skrivit om flera teorier om hur strukturen i en 

organisation bildas, samt olika scenarion på hur de kan byggas upp beroende på 

organisationens behov. Detta arbete tillämpar teorin i det praktiska, för att förstå vilka av 

Mintzbergs (1983) strukturer man kan återfinna i verkligheten på ett restaurangkök. 

Arbetet belyser vilka strukturer det finns både under förberedelse och service hos två olika 

restauranger, samt jämför dessa två med varandra.  

2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka organisationsstrukturer kopplad till produktionen i 

ett professionellt restaurangkök med utgångspunkt i Henry Mintzbergs teori om 

organisationsstrukturer.  

 

2.1 Frågeställningar: 

1. Vilka strukturer visar sig i ett restaurangkök under både förberedelse och service? 

2.  Vilka likheter och skillnader finns det hos förberedelsen och servicen mellan 

vardera restaurangen?  

 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning och referenser angående organisationer, 

organisationsstruktur, ledarskap både i måltidskontext samt övergripande. Här presenteras 

och förklaras även Henry Mintzbergs (1983) teorier. Anledningen varför vi valde att utgå 



 

ifrån Mintzbergs (1983) teorier är att dessa, i dagens nuläge, inte har applicerats på 

professionella restaurangkök. Vi vill se hur dessa kan anpassas till måltidskontext, samt se 

hur dessa påverkar restaurangen i helheten. 

 

Studiens syfte ämnar belysa management inom organisationer i form av strukturer och hur 

dessa kan kopplas till praktiken. Vi har valt att inte fokusera på ledarskap eller 

ledarskapssätt för att beskriva detta, vilket är en anledning till valet av Mintzberg (1983) 

som teori. 

 

3.1 Mintzbergs fem komponenter i en organisation 

Mintzberg (1983, s. 2) menar att mänskliga organisationer alltid följer två krävande 

principer: uppdelning och koordination av arbete. Mintzberg delar  upp 

organisationsstrukturer i fem olika komponenter. Dessa är: operationskärnan, 

teknosystemet, mellancheferna, stödfunktionen och strategitoppen, dessa varierar 

beroende på vilken struktur en organisation har (Mintzberg, 1983, s. 3).  

 

Operationskärnan: I botten av företaget finns operationskärnan där man arbetar med 

produktionen av organisationens produkter eller/och tjänster (Mintzberg, 1983, s. 9). 

exempelvis när man transformerar råmaterial till en färdig produkt/tjänst. I en restaurang 

sker detta där varor förvandlas till en maträtt eller en hel meny.  

 

Strategitoppen: strategitoppen är de högsta strategiska cheferna i en organisation. När 

organisationen växer behövs chefer som säkerställer kvaliteten på arbetet och resultatet i 

produktionen, det vill säga operationskärnan (Mintzberg, 1983, s. 9). De är den högsta 

punkten i hierarkin och överser hela organisationen. 

  

Mellanchefer: mellancheferna hjälper strategitoppen att överblicka det som händer i 

operationskärnan, bland annat genom att förmedla rapporter och resultat från 

operationskärnan till strategitoppen. Denna uppdelning behövs när organisationen är för 

omfattande för en enda chefsnivå att kunna överblicka helheten (Mintzberg, 1983, s. 9). I 

restaurang kan mellanchefer exempelvis vara sous-chef, där strategitoppen är 

köksmästaren. 

 

Teknosystemet: detta är en grupp som inte arbetar med själva produktionen inom en 

organisation, men påverkar denna ändå (Mintzberg, 1983, s. 9). Denna del av 



 

organisationen befinner sig utanför organisationens hierarki, det vill säga att den inte blir 

direkt påverkad av strategitoppen eller mellanchefer. Arbetet som utförs inom 

teknosystemet är internutbildning, skapandet samt utförande av rutiner och bokföring i 

hela företaget (Mintzberg, 1983, s. 9).  

 

Stödfunktionen: slutligen existerar en till grupp som utför arbete som hjälper 

organisationen utanför huvudarbetet (Mintzberg, 1983, s. 9). Exempelvis arbetsuppgifter 

som löneutbetalning, redovisning, städning och telefonväxel. I ett restaurangkök 

är   diskare en del av stödfunktionen. 

 

 
Figur 1. Mintzbergs komponenter. Egenritad figur baserat på Mintzbergs (1983) figur. 

 

3.2 Mintzbergs organisationsstrukturer 

Nedan förklaras tre olika organisationsstrukturer enligt Mintzberg (1983): 

 

Den enkla strukturen. Den enkla strukturen innebär att endast operationskärnan och 

strategitoppen existerar i organisationen, de andra delarna är minimala eller finns inte alls 

(Mintzberg, 1983, s. 158). Denna typ av struktur brukar finnas hos mindre företag och 

inom företag där strategitoppen är makthungriga och har svårt att släppa övervakningen av 

arbetet (Mintzberg, 1983, s. 157). Sedan nämns det att detta är något som alla 

organisationer genomgår under de första åren där ett nytt företag grundas, där man förlitar 

sig på ledarskapet för att producera arbetsresultat (Mintzberg, 1983, s. 159). Det som 

karaktäriserar den enkla strukturen är direkt övervakning, centralisering och en organisk 

struktur (Mintzberg, 1983, s. 157). Vad en organisk struktur är beskrivs i ett senare avsnitt 

av den tidigare forskningen. 

 

Den divisionaliserade strukturen: den divisionaliserade strukturen förekommer där 

organisationer tillverkar flera tjänster/produkter, och ansvarsområdena delas upp i flera 



 

grupper, även kallade för divisioner (Mintzberg, 1983, s. 215). I denna struktur är det 

viktigt att mellancheferna i organisationen existerar och fungerar. Mellanchefernas 

huvuduppgift är att förmedla operationskärnans resultat till strategitoppen (Mintzberg, 

1983, s. 215). Standardiserade resultat är nyckelverktyget i den divisionaliserade 

strukturen då målet med arbetet måste vara självklart hos varje grupp inom organisationen, 

vilket gör att mellancheferna lätt kan rapportera resultatet till strategitoppen (Mintzberg, 

1983, s. 218). Det som karaktäriserar den divisionaliserade strukturen är decentralisering, 

ett strikt kontrollsystem för och över varje division, samt att mellancheferna har mycket 

makt; det viktigaste är dock kommunikationen, då det är av störst vikt att alla divisioner 

kan kommunicera och förstå varandra (Mintzberg, 1983, s. 215). 

      

Adhokratin: adhokratin bygger på att organisationen anställer personer som har tidigare 

kunskaper och färdigheter inom de arbetsuppgifter som de ska utföra. Om organisationen 

endast skulle förlita sig på dessa personers tidigare färdigheter och kunskaper så kommer 

resultatet att bli ett standardiserat arbete utan innovation. Personernas egenskaper och 

tidigare inlärda förmågor måste istället ses som basen där nya kunskaper och färdigheter 

kan byggas på (Mintzberg, 1983, s. 255). Innovation kan endast framkomma genom 

kombinationen av individernas olika kunskaper och färdigheter. Denna typ av struktur 

används inom företag som ständigt strävar efter utveckling hos sig själva, och där varje 

medarbetare har heterogena kunskaper och färdigheter i jämförelse med sina kollegor 

(Mintzberg, 1983, s. 255). Den ömsesidiga anpassningen är nyckelverktyget som krävs för 

organisationens mål och resultat av arbetet. Detta nås genom att de anställda måste 

anpassa sina kunskaper och färdigheter till andras för att kunna verka för innovation och 

utveckling (Mintzberg, 1983, s. 253). De viktigaste komponenterna i adhokratin är 

decentralisering, utbildning och träning av anställda och specialiseringsområden hos 

anställda. Allting kan sammanfattas genom att kunskap är komponenten som står i 

centrum (Mintzberg, 1983, s. 253). 

 

3.2.1 Kritik av Mintzbergs teorier 

I det sista kapitlet i sin bok Structure in Fives: Designing Effective Organizations 

beskriver Mintzberg (1983, s. 283) några punkter i hans teori som kan kritiseras. Vissa av 

dessa punkter är ifall teorierna om organisationsstrukturer finns i praktiken, eller om de 

bara finns som texter i en bok. Allt i allt är det bara ord och bilder på papper (Mintzberg, 

1983, s. 283). Sedan menar han att organisationer i verkligheten är mycket mer komplexa 

än de framställs i hans bok, vilket skulle kunna betyda att teorierna bara förenklar 



 

organisationer och att de inte alls fungerar på det sättet (Mintzberg, 1983, s. 284). Eli 

Berniker (1984), professor inom management vid Pacific Lutheran University, kritiserar 

Mintzbergs (1983) teorier. Han menar att teorierna inte är relevanta för personer som 

söker innovation, eftersom Mintzberg (1983) nämner hur strukturerna är och bör vara, 

samt att de inte kan förändras (Berniker, 1984, s. 286). Andra resonemang som Berniker 

(1984, s. 286) använder innebär att terminologin som Mintzberg (1983) tillämpar är 

föråldrad och att man istället ska se på det hela med moderna begrepp. En sista punkt är 

att Mintzberg (1983) aldrig nämner hur man kan använda sig av sina teorier i praktiken 

och hur man kan se dem. Allt är teoretiskt, vilket gör arbetet abstrakt och svår att omsätta i 

praktiken (Berniker, 1984, s. 286). 

 

3.3 Strukturer 

Vad är en struktur? Man kan se strukturer inom allting: en struktur hos ett hus, det vill 

säga hur dess delar är uppbyggda och hur de förhåller sig till varandra - vägg, tak, golv, et 

cetera - men man kan även se strukturer i den mänskliga kroppen: hur våra blodbanor 

sträcker sig, samt hur våra organ samarbetar med varandra, menar Gholam Ali Ahmadi, 

Maryam Mehrpour och Aghdas Nikooravesh, professorer inom humanistisk vetenskap och 

management vid Rajai University och Azad University (2016, s. 455). Henry Mintzberg 

(1983), professor inom management på McQuill University i Montreal, beskriver en 

organisationsstruktur på detta sätt: 

 

                       “Organizational structure is the framework of the relations on jobs, 

systems, operating process, people and groups making efforts to achieve 

the goals. Organizational structure is a set of methods dividing the task to 

determined duties and coordinates them.” (Mintzberg, 1983, s. 3). 

 

Organisationsstruktur ska underlätta beslutsfattande och lösning av konflikter mellan olika 

avdelningar inom ett företag. Strukturen ska ta hand om interna relationer mellan 

avdelningar samt derassamordning (Ahmadi, Mehrpour & Nikooravesh, 2016, s. 456). I 

deras avhandling skriver Ahmadi et al (2016, s. 456) att det finns tre principer som formar 

en organisationsstruktur. Dessa är: 

 

1. Organisationsstrukturer definierar formella relationer mellan olika avdelningar, 

den visar antalet av hierarkiska plan och hur stor kontroll chefer har över de olika 

delarna av företaget.  



 

2. Organisationsstruktur fördelar arbetsgrupper i enheter, dessa enheter fördelas 

sedan på olika nivåer i hela organisationen.  

3. Organisationsstruktur integrerar designen av systemet som alla enheter är styrda 

av, det bidrar till att effektivitet i företaget är garanterat.  

 

Organisationsstruktur kan bli påverkad av olika variabler, dessa är: mål, strategier, 

teknologi, organisationsstorlek. Dessa är nyckelord som visar på organisationen i helhet 

och hur den förhåller sig till omvärlden (Ahmadi, Mehrpour, Nikooravesh, 2016, s. 457). 

Sedan finns det även innehållsvariabler, som visar på organisationens interna funktioner 

som lägger en grund för att kunna mäta en organisation, samt att kunna jämföra dess olika 

delar med varandra. Dessa innehållsvariabler kan bland annat vara: komplexitet, formalitet 

och centralisering. (Ahmadi, Mehrpour, Nikooravesh, 2016, s. 457).  

 

Pavel Král och Věra Králová (2016), professorer i management vid University of 

Economics Prague, har i sin studie forskat om de olika anledningar och förlopp i hur 

organisationer byter sin struktur, med fokus på drivkrafter, kommunikation, komponenter 

och utfall. För att göra detta har de undersökt fyra olika organisationer, bland annat 

intervjuat chefer och gjort case studies. I sitt resultat har de bland annat skrivit om ett litet 

IT-företag som under elva år har långsamt men säkert expanderat, vilket resulterade i att 

chefen tyckte att det blev för mycket jobb för honom och delade därför upp företaget i tre 

divisioner. Decentraliseringen ledde till nya ledningspositioner och medarbetarna 

informerades om det genom möten (Král & Králová, 2016, s. 5172). Där kan man se en 

drivkraft på varför man väljer att dela upp ett företag i divisioner, det vill säga mindre 

delar. En annan organisation som de undersökte var ett stort företag som minimerade sina 

divisioner från åtta till sex. Det fanns flera anledningar varför de valde att göra det, vilka 

var: lång och långsam kommunikation, låg flexibilitet i produktion, oförmåga att nå 

kraven på marknaden och ett för komplex portfolio (Král & Králová, 2016, s. 5172).  

 

Andy Cosh, Xiaolan Fu och Alan Hughes (2010), forskare inom innovation och 

professorer inom teknologi vid olika internationella universitet, skriver att man har 

identifierat ett management-system för att öka individernas engagemang gentemot en 

organisation. Detta system, som har fått namnet organic structure, karakteriseras av bland 

annat lateral kommunikation, detta innebär att mellanchefer kommunicerar med varandra 

om problem istället för att rapportera till högre uppsatta chefer (Cosh, Fu & Hughes, 2010, 

s. 302). Vidare innebär det uppgiftsflexibilitet, decentraliserat beslutsfattande, 



 

kunskapsdelning och teamwork (Cosh, Fu & Hughes, 2010, s. 302). De jämför detta 

system mot ett annat, som har fått namnet mechanistic structure, där det finns uppenbara 

hierarkiska strukturer både vad gäller kontroll av arbete och kommunikation, centraliserat 

beslutsfattande samt en precis definition av rättigheter för medarbetare (Cosh, Fu & 

Hughes, 2010, s. 302). De menar att dessa strukturer finns inom olika sorters företag, 

beroende på deras storlek. Större företag tenderar att agera utifrån mechanistic structure, 

medan mindre ägnar sig åt organic structure (Cosh, Fu & Hughes, 2010, s. 302).  

 

3.4 Ledarskap i organisationer 

En trend inom organisationer är att ge mer makt åt grupper eller teams, istället för att 

överlåta viktiga beslut till chefer, skriver Gary Yukl, doktor och professor inom psykologi 

och management på University at Albany (Yukl, 2006, s. 318). Gruppens prestation inom 

ett företag är högt ifall medlemmarnas motivation gentemot ett mål är hög, därför måste 

ledaren veta hur man motiverar en sådan grupp på ett bra och effektivt sätt. Ledaren, eller 

chefen, måste kunna kommunicera varför det är viktigt att utföra vissa uppgifter och vad 

dessa kan leda till (Yukl, 2006, s. 324). Ett team blir också effektivare ifall man har roller 

som matchar medlemmarnas kompetenser. Om alla medlemmar skulle vara kompetenta 

men inte få en roll där de kan utöva det då kommer prestationen i gruppen att lida. Yukl 

(2006, s. 326) menar att ledare och chefer kan effektivisera detta genom att planera hur 

man kan använda sig av personal och resurser på ett bra sätt, exempelvis genom att 

involvera sina medlemmar i beslutsfattande och hålla möten för att lösa interna såväl som 

externa problem (Yukl, 2006, s. 326-327). En viktig förutsättning för ett fungerande team 

är att det ska finnas kooperation och tillit för varandra, oavsett vilka kompetenser man 

innehar. Kooperation är som viktigast när man som grupp måste hjälpa varandra, dela på 

resurser, jobba tätt intill varandra och under en längre tidsperiod - exempel på detta kan 

vara det praktiska arbetet i ett kök (Yukl, 2006, s. 326-327).  

 

3.4.1 Beslutsfattande i organisationer 

Philippe Aghion, professor vid London School of Economics, och Jean Tirole, professor 

och föreståndare vid Toulouse School of Economics Foundation (1997), skriver att om en 

huvudansvarig delegerar ut ansvar till en underordnad, underlättar det för chefen att 

insamla information om de olika delarna av organisationen samt leder det till att denne 

förstärker sin närvaro i företaget (Aghion & Tirole, 1997, s. 27). Å andra sidan betyder det 

att den huvudansvarige tappar egen kontroll över sitt företag. Vidare menar Aghion och 

Tirole (1997, s. 27) att toppchefer delegerar ut auktoritet över beslut som är relativt 



 

oviktiga för dem just för att inte löpa risken att tappa kontrollen och sin närvaro i 

organisationen. Detta betyder att den huvudansvarige litar på sin mellanchef eftersom han 

vet att dessa ansvarsområden är viktiga för den sistnämnda (Aghion & Tirole, 1997, s. 27). 

Dessa ansvarsområden är i stort sett viktiga för den underordnade eftersom han/hon kan se 

egna privata fördelar i dem, som exempelvis en högre lön och en chans att uppnå en bättre 

position i företaget (Aghion & Tirole, 1997, s. 27). Deras forskning visar att centralisering 

i ett företag kan leda till att mellanchefen - underordnade chefen - känner att de kan bli 

överröstad, vilket i sin tur kan leda till att denne tappar förtroendet för sin chef och 

kommunikationen kan bli sämre i hela företaget. Kommunikationen blir bättre när den 

underordnade litar på sin chef, detta genom att chefen lyssnar på vad mellanchefen tycker 

och tänker, eller låter denne genomföra sina idéer och önskemål i praktiken (Aghion & 

Tirole, 1997, s. 27).  

 

3.4.2 Kommunikation i organisationer 

I organisationer finns det formella och informella strukturer, menar David Johnson, 

William A Donohue, Charles K Atkin och Sally Johnson, professorer inom 

kommunikation och sociala interaktioner vid Michigan State University (1994). Formella 

strukturer kan definieras som en hierarki där all information utgår från toppen, där de 

högst uppsatta cheferna finns, exempelvis verkställande direktörer och ägare (Johnson, 

Donohue, Atkin & Johnson, 1994, s. 111). Vid formella strukturer spelar hierarkin stor 

roll, där högsta cheferna bara vänder sig till första nivån under dem, exempelvis 

mellanchefer (Johnson, Donohue, Atkin & Johnson 1994, s. 112). Informella strukturer 

innebär istället att sociala behov underligger all kommunikation i ett företag, vilket i sin 

tur betyder att kommunikationen inte är lika rationell som hos formella strukturer. 

Informella strukturer bidrar istället till att öka individens integritet och autonomitet i 

företaget, öka sammanhållningen mellan olika divisioner och att underlätta 

kommunikation (Johnson, Donohue, Atkin & Johnson, 1994, s. 112).  

 

År 1954 publicerade Peter M Blau, professor inom sociologi vid Columbine University, 

en artikel där han undersökte hur tjänstemän betedde sig när de var uppdelade i grupper. 

Metoden han använde var observationer. Det Blau (1954, s. 346) visade i sitt resultat var 

att personer som var mer kompetenta i sitt område direkt fick en högre status i gruppen, 

eftersom individer känner sig dragna till personer som är värdiga mer respekt. De mindre 

kompetenta personerna i gruppen visade sig som värdiga medlemmar genom att skapa 

informella sociala relationer till varandra och därmed bidra till informationsutbyte (Blau, 



 

1954, s. 347). Kompetensen hos en tjänsteman gav honom en inofficiell status som även 

påverkade hans prestation i arbetet, då denne oftast fick tilldelad en dominant roll i 

gruppen. Om tjänstemannen blev tilltalad fler gånger på grund av hans kompetens, ökade 

hans självförtroende, både i arbetet och sina sociala nätverk utanför och i arbetet (Blau, 

1954, s. 347). Genom att den personen har ett högt självförtroende lägger denna mera 

fokus på att utföra sitt arbete rätt, medan personen med mindre kompetens - och 

därigenom mindre självförtroende - lägger en stor del av sitt fokus på att nå en högre 

status i gruppen (Blau, 1954, s. 347).  

 

Alberto Caimo, postdoktorand och forskare vid Dublin Institute of Technology, och 

Alessandro Lomi, professor och forskare vid Universitá della Svizzera italiana (2015), har 

tillsammans forskat om hur individer kommunicerar i stora organisationer där många 

avdelningar och en formell struktur finns, samt hur kunskap delas och hur den överförs 

från avdelning till avdelning. För att få ett resultat på det har de använt sig av intervjuer 

där de intervjuade verkställande direktörer och högt uppsatta chefer inom olika 

organisationer. Deras resultat visar på att en formell organisationsstruktur både 

uppmuntrar och förhindrar sociala interaktioner mellan medarbetare (Caimo & Lomi, 

2015, s. 686). Formella strukturer har gränser vilka är svåra att bryta om man vill skapa 

informella sociala relationer, exempelvis mellan chefer och anställda. Samtidigt kan det 

skapas en grund för informella relationer mellan hierarkiskt underordnade personer, dessa 

kan exempelvis vara anställda som arbetar på samma nivå av hierarki (Caimo & Lomi, 

2015, s. 686).  

 

Däremot finns det en professor inom global business vid University of California’s Haas 

School of Business, David J Teece (1994), som hävdar att varken komplett centralisering 

eller decentralisering är några alternativ. Teece (1994, s. 200) menar istället att man måste 

hitta en balans mellan de båda. Hierarkier kan hjälpa till att bemästra komplexa uppgifter 

och problem, men dessa är även associerade med långsamt beslutsfattande och svaga 

motiv/drivkrafter bakom beslut (Teece, 1994, s. 200).  

 

3.5 Struktur i köket 

3.5.1 Miljön 

Gary Alan Fine (1996, s. 81), professor inom sociologi på Northwestern University, 

berättar att restaurangkök är kända för att vara små och trånga platser, där även ett litet 

misstag kan leda till katastrof. Enligt Fine (1996, s. 81) måste kockar ha disciplin för att 



 

kunna jobba i dessa fysiskt trånga utrymmen på grund av att samspelet och flödet ska 

kunna fungera, och att inte riskera att krocka med varandra. Du ska kunna koordinera, ha 

timing och precision i liknelse som en klocka (Fine, 1996, s. 81). Kökets rumsliga layout 

påverkar även relationen mellan kockar och matsalspersonalen, där upplägget är oftast att 

kockarna gör maten som placeras antingen vid en lucka eller bord (Fine, 1996, s. 82). Han 

skriver även att varje restaurang som han undersökte har en form av miljö som separerade 

kockarna från servisen. Detta utrymme bidrar till fördelning av arbete, samarbete men 

ökar även friktion mellan köket och matsalen (Fine, 1996, s. 82). 

 

3.5.2 Territorium 

Hos kökspersonalen i det professionella köket kan markering av territorier tillkomma. 

Detta personliga territorium är viktig för individen, ingen annan borde påverka om inte 

absolut nödvändigt, arbetsplatsen blir utsträckningen av den egna identiteten (Fine, 1996, 

s.82). Ett sådant territorium är exempelvis stationen som en person jobbar vid. Skulle en 

annan person ignorera området som man har avsett som sitt, kan det leda till att 

medarbetaren blir irriterad och därigenom kan det försvåra kommunikationen mellan 

personalen (Fine, 1996, s. 82).  

 

3.5.3 Strukturen i restaurang 

Restauranger är en blandning mellan service och produktion, vilket skiljer dem från 

renodlade företag där det bara handlar om produktion men också från butiker, där det bara 

handlar om service. Detta menar William Foote Whyte, professor emeritus inom sociologi 

vid Cornell University (1949). I sin artikel beskriver Whyte (1949) hur strukturen och 

rollerna i en restaurang förändras beroende på hur stor den är. Koordination och 

kundrelationer kan skötas väldigt enkelt i en liten restaurang, både i form att en enda chef 

kan övervaka produktionen och interagera med alla medarbetare. Ju större en restaurang är 

desto mer chefer eller förmän måste placeras för att garantera att alla delar i produktionen 

sköts som de ska, just för att en chef inte längre kan kontrollera helheten (Whyte, 1949, s. 

303). Detta skulle dock kunna leda till en massiv expansion, vilket skulle kunna innebära 

svårigheter inom administration. Dock menar Whyte (1949, s. 304) att alla organisationer, 

inte bara restauranger, lider av dessa administrationssvårigheter så fort de sträcker ut sina 

hierarkier och förstorar företaget. Arbetet handlar också om hur negativ spänning kan 

bildas mellan olika individer om kedjan i hierarkin är för lång. Whyte (1949, s. 304) tar 

exempelvis upp hur lång kedjan från kock till servis var på en större restaurang, där det 

finns tre eller fyra mellanmän tills maten äntligen kommer till bordet hos gästen. Om 



 

någonting går fel i denna kedja anses alla som ansvariga. Vidare menas det att det kan 

finnas bidragande faktorer till sociala strukturer i ett kök. Bland annat menar Whyte 

(1949, s. 304) att ålder, erfarenhet, kön och kompetens spelar roll i hur den sociala 

strukturen är uppbyggd. Erfarenhet och ålder är kohesiva, vilket även kan bidra till 

kompetens. Där menar Whyte att en äldre, erfaren kock vill bli tilltalad på ett visst sätt, där 

man märker att han verkligen har en outtalad dominans i sitt fält (Whyte, 1949, s. 304).  

 

3.6 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Henry Mintzberg (1983) har i sin forskning beskrivit fem olika komponenter som finns i 

en organisation. Dessa är: strategitoppen, mellancheferna, teknosystemet, stödfunktionen 

och operationskärnan (Mintzberg, 1983, s. 9). Komponenterna återfinns i strukturerna som 

han beskriver, vissa delar kan vara mer framträdande än andra. Sedan nämns det även tre 

olika organisationsstrukturer som en organisation kan vara uppbyggd som: den enkla 

strukturen, den divisionaliserade strukturen och adhokratin (Mintzberg, 1983, s. 140-259). 

Dessa strukturer kan antingen vara organic  eller mechanistic structures, någonting som 

Král och Kralová (2016) beskriver. Vidare beskrivs vad centralisering och decentralisering 

innebär, samt hur organisationer kommunicerar bland olika divisioner eller mellan olika 

hierarkiska plan. Det finns även forskning om hur beslutsfattande går tillväga i en 

organisation, samt hur ledarskapet ser ut. Yukl (2006) menar exempelvis att man 

nuförtiden lägger större vikt på att låta grupper av människor, teams, ta beslut 

tillsammans. Medan Caimo och Lomi (2015) beskriver hur högre uppsatta chefer hellre 

överlåter oviktiga beslut till sina mellanchefer. Fine (1996) förklarar hur professionella 

restaurangkök är uppbyggda och hur kökspersonal beter sig inom ett sådant.   

 

4. Relevans för ämnet måltids- och restaurangvetenskap och 

samhälle 
Vi som skriver detta arbete är tre studenter inom måltids- och restaurangvetenskap som 

under sina tre år har fördjupat sin förståelse i många områden, bland annat ledarskap, 

företagsekonomi och entreprenörskap. Vår nyfikenhet om just hur strukturer i förhållande 

till ledarskap ser ut inom kök, samt hur ett kök är uppbyggd, utmynnade i detta arbete. 

Mintzbergs arbeten är välkända inom företags- och managementforskning, vilket ledde oss 

till hans mest framträdande arbete: Structures in Fives: Designing Effective Organizations 

(1983). I nutiden finns det ingen forskning som kopplar Henry Mintzbergs 

organisationsteorier till just restaurangkök. Allt som har skrivits om hans teorier har 



 

använts i forskning som handlar om andra sorters företag, samt företag i helhet, inte 

avdelningar för sig. Då detta arbete reserverar sig till enbart köksavdelningen i restaurang 

har det hittats en nisch där det skulle kunna finnas en möjlighet att ta nytta av Mintzbergs 

strukturer. Vidare kan detta arbete öka förståelsen för hur organisationsstrukturer är 

uppbyggda och hur man kan applicera det på just restauranger. Vi kan ge restauranger en 

förståelse för hur deras arbetsstrukturer i köket är uppbyggda och vilka roller som skulle 

kunna underlätta kommunikation och produktion. 

5. Metod 
Denna del av arbetet beskriver vilka metoder som använts för att samla in relevant data 

som ligger till grund för studien, samt vilka metoder som har använts för att analysera 

resultatet. Då vi är tre studenter som inte är övade inom just observationer som metod kan 

det ha uppstått misstag under processen, såsom fel fokus eller fel saker som man har tittat 

på. Detta instämmer också med intervjuerna, då vi inte är erfarna inom kvalitativa 

intervjuer, där en ram för misstag finns. Dessa ramar kan ha påverkat resultatet, vilket vi 

är medvetna om. 

 

5.1 Val av metod 

5.1.1 Val av intervju 

Det finns många olika typer av intervjuer, dessa brukar oftast sorteras efter struktur. 

Intervjumetoden som vi valde för detta arbete är den semistrukturerade intervjun. Detta 

innebär att forskaren läser upp frågor som respondenten svarar på, dessa frågor kan både 

vara öppna och/eller slutna (Aspers, 2007, s. 143). Intervjun är väldigt likt utformningen 

av en enkät, fast i detta fall är det forskaren som läser upp frågorna. Anledningen varför vi 

valde denna metod är att man kan följa upp respondenternas svar och skapa en fråga-

svarsdialog, dock utan att det blir en djupare diskussion från forskarens sida (Aspers, 

2007, s. 143). Det handlar om en process där man ger makt åt den intervjuade att faktiskt 

påverka samtalet och ger utrymme till personens egna reflektioner att komma fram 

(Aspers, 2007, s. 141). Intervjun kompletterades med en intervjuguide, som Bryman 

(2004, s.419) förklarar som en minneslista över vilka områden som ska beröras i en 

semistrukturerad intervju. Detta gjorde vi i form av frågor som skulle täcka syftet, 

frågeställningarna och bakgrunden.  Genom att förstå vad den intervjuade personen säger, 

det vill säga den empiriska datan, kommer forskaren att förstå fältet som denne undersöker 

(Aspers, 2007, s. 139). 

 



 

5.1.2 Val av observation 

Valet av etnografiska observationer var på grund av att författarna skulle kunna säkerställa 

den data som samlats in efter intervjuerna. Det valdes specifikt deltagande observation i 

rollen som fullständig observatör var på grund av att vi som forskare enligt Bryman (2008, 

s. 389) inte skulle påverka deltagarnas arbetsmiljö. Etnografisk observation berättar 

Bryman (2008, s. 378) att man som observatör engagerar sig i en grupp eller arbetsområde 

under en viss tid, iakttar olika beteenden, lyssnar på vad som sägs i samtal både mellan 

arbetarna själva och forskaren. Att observationen är öppen innebär att deltagarna på 

området är medvetna att observatörerna är där för att samla in data (Bryman, 2008, s. 

381).  

 

För att få ut data i stor mängd samt från andra perspektiv, gjordes även valet att det skulle 

finnas två observatörer på platsen. Detta säger Gösta Arvastson & Billy Ehn (2009,s. 20), 

båda professorer inom etnologi, att man inte kan förlita sig på enbart observationer och 

nämner även ett exempel:“Två personer kan uppfatta en och samma situation på olika 

sätt”. De nämner även att observationer ger information om det som händer i 

samhällslivet, hur folk beter sig vid olika moment, samt vilka synliga reaktioner som kan 

skapas (Arvastson & Ehn, 2009, s. 24). En till anledning som Arvastson & Ehn (2009, s. 

24) tar upp är att etnografisk observation kan se detaljer som aktörerna inte själva är 

medvetna om, något som man kan kalla för hemmablindhet.  

 

5.1.3 Val av fältanteckningar 

Syftet med fältanteckningar för detta arbete är att man vi ville åstadkomma ett empiriskt 

underlag för att genomföra analyser och till sist att kunna besvara frågeställningarna. 

Därför har samtliga medlemmar använt sig utav en form av observationsschema. Syftet 

med ett observationsschema enligt Bryman (2007, s. 265) är att säkerställa att deltagarnas 

beteende registreras på ett systematiskt sätt, och att kunna sammanställa deltagarnas 

beteenden som man är ute efter att studera.  

 

Fältanteckningar enligt Aspers (2007, s. 121) utgör själva resultatet av observationen. Det 

som fältanteckningar bidrar med är en beskrivning om vad som händer inom fältet som 

undersöks av forskaren (Aspers, 2007, s. 121). Matthew David, universitetslektor inom 

sociologi vid Durham universitet, och Carole D Sutton (2016, s. 145) stärker även att när 

forskaren kommer ut i fältet måste han ha en metod för att kunna identifiera vad han 



 

kassificerar och letar efter. De tar även upp att man inte kan observera allt som pågår i 

fältet, inte ens i ett ögonblick (David & Sutton, 2010, s. 145). 

 

5.2 Urval av restauranger 

Detta arbete handlar om att känna igen organisationsstrukturer i köket och analysera dessa. 

Därför behövdes ett urval av restauranger där metoden för denna uppsats kunde 

genomföras. I början frågade man flera restauranger om de ville delta i studien, dock av 

diverse skäl ville många inte medverka i studien. Då norra Sverige har ett brett antal av 

restauranger av olika slag, har vi valt att koncentrera oss på att välja tre restauranger. 

Dessa tre restauranger valdes utifrån att de nämndes i White Guide, vilket är Sveriges 

främsta restaurangguide som har givits ut sedan 2005, där omkring 800 restauranger 

bedöms och 600 får en plats i guiden (White Guide, 2018). Eftersom den tredje 

restaurangens personal inte var tillgänglig de dagar eller veckor som vi hade tänkt utföra 

metoden på, valde man att endast inkludera två restauranger i studien. Detta arbete bygger 

på materialet från dessa två restauranger. 

 

Vi har valt att avgränsa oss enbart till restaurangerna, i synnerhet köksavdelningen, 

matsalen valdes bort för att ha möjligheten att fördjupa oss inom en avdelning. Samtidigt 

koncentrerade vi oss på restaurangens struktur. Möjliga koncern eller större bolag som må 

äga dem ingick inte i studien. Restaurangen i sig sågs som en enda enhet. Den ena 

restaurangen, som vi senare benämner restaurang X, har ett mindre restaurangkök än 

restaurang Y, dock är detta inte något vi har uppmärksammat när vi har valt 

restaurangerna. Selektion, eller urval, handlar om att forskaren smalnar av områden som 

denne vill studera, eftersom Aspers (2007, s. 94) menar att ”forskaren sällan har vare sig 

tid, pengar eller möjlighet att studera alla empiriska instanser, vilket i sig är ’idealt’”. 

Det som sedan ska ske är att hela området ska förklaras genom att man väljer ett fåtal 

individer, grupper eller miljöer att undersöka – dessa svarar sedan för hela populationen i 

domänen (Aspers, 2007, s. 94). 

 

5.2.1 Urval av intervjupersoner 

Egenskaperna som valdes för detta arbete är individer som jobbar inom köket i en 

restaurang, det som kallas för kökspersonal, samt deras överordnade, det vill säga 

köksmästaren och restaurangchefen. Vi valde att inte kalla personalen för kockar då vi inte 

avser att framhäva individernas bakgrund eller utbildning, då detta inte är relevant för 

arbetets syfte. Ordet ‘kock’ skulle nämligen kunna uppfattas att ha olika innebörder - 



 

personer som är utbildade, som är outbildade och bara jobbar inom kök, eller personer 

som har fått jobbet genom att vara lärling, med flera.  

 

Personerna som intervjuades blev tillfrågade av intervjuaren ifall de ville delta i denna 

studie, sedan förklarades för dem hur intervjun skulle gå till samt alla deras rättigheter. 

Rättigheterna skrevs också ned i följebrevet som personerna fick presenterat i början av 

intervjun. Man frågade även ifall det gick bra att spela in intervjun. Gruppen valde att 

intervjua tre olika personer på vardera restaurangen, dessa var köksmästaren, 

restaurangchefen och en person i kökspersonalen. Gruppen hade svårigheter med att ta 

kontakt med en av restaurangcheferna vilket resulterade i att denne inte kunde intervjuas. 

Gruppen utfärdade därefter bara fem intervjuer istället för sex, och av dessa fem intervjuer 

gav fyra personer deras godkännande med inspelning av intervju. Den femte intervjun 

antecknades istället samtidigt som den pågick. I flesta fall sker ett urval av olika 

populationer. Populationer är grupper av människor som har objektivt liknande 

egenskaper där forskarens mål är att identifiera ett par egenskaper som är lätta att känna 

igen och att upptäcka. Dessa egenskaper är gemensamma för den sortens population som 

man undersöker (Aspers, 2007, s. 94).  

 

5.3 Genomförande av intervjuer 

Författarna använde sig av en semistrukturerad intervju som innehöll nio frågor som både 

var öppna och slutna för att få den data som var relevant för arbetets syfte. Frågorna var 

uppbyggda efter Mintzbergs teorier, och för att kunna samla data om både förberedelserna 

och service inom deras restaurangkök. Dessa frågor var: 

• Finns det en uppdelning av stationer i köket? Om ja, hur i så fall? Om nej, hur 

kommer det sig?  

• Hur kommunicerar ni med varandra i köket?  

• Hur arbetar ni under förberedelse? Vem gör vad? Vad är din roll? 

•  Hur får ni informationen om vad ni ska göra under service?  

• Hur arbetar ni under service? Vem gör vad? Vad är din roll? 

• Vem/vilka ansvarar för inventering och beställning av varor?   

• Hur ofta byter ni meny? Vilka är delaktiga för utformningen av menyn och vad gör 

de?  

• Vilka regelverk är det som påverkar ert arbete och hur?  

• Hur ser städningen av köket ut? När städas det och vilka städar?  

 



 

Varje intervju hölls med två av författarna där ena fokuserade på att skriva och anteckna 

medan den andra fokuserade på att ställa frågorna, och intervjua deltagarna. Dessa 

intervjuer varade mellan 20-30 minuter med varje deltagare, som med deltagarens 

tillåtelse spelades in med mobiltelefon. 

 

5.4 Genomförandet av observation 

Som komplement till intervjuerna använde vi oss även av en öppen etnografisk 

observation med rollen som fullständig observatör. Rollen som en fullständig observatör 

valdes på grund av att författarna inte skulle skapa någon form av påfrestning eller 

irritation gentemot deltagarna under förberedelse- och servicemomentet. Detta gjorde 

observatörerna genom att placera sig på platser inom köksområdet med direktion och 

tillåtelse av kökspersonalen. 

 

Det bestämdes att två av medlemmarna skulle vara på plats som observatörer, varje 

medlem hade en viss erfarenhet inom observation. Observationen varade i fyra timmar på 

vardera restaurangen mellan 15:00-19:00, två timmar under förberedelser och två timmar 

under service. Det inkulderades ett anteckningsblock och penna för att anteckna data som 

samlades under denna tidsperiod. Genom detta kunde författarna få en full observation av 

både förberedelse och servicetillfällena samt observera när dessa två avlöste varandra. 

Författarna hade med sig ett förberett observationsschema som hjälpte dem att kunna hitta 

data som de sökte efter. 

 

I observationsschemat använde man sig av ord som baserades på Mintzbergs teorier om 

strukturer. Dessa ord var följande: Stationer, kommunikation, arbetsuppgifter, ansvarig, 

samarbete och hygien (Se bilaga 1). Efter att ha samlat data från fältet transkriberades 

dessa fältanteckningar till en text i en form av ett narrativ. Genom detta kunde vi hitta 

meningar och stycken som kunde formuleras om till koder.  

 

5.5 Empirin 

I detta arbete har vi använt oss av dedukitva koder, då vi har sett dem ute i fältet. Samt att 

vi har valt att intervjua personerna en och en, inte i en grupp. De deduktiva koderna ses 

sedan i materialet som samlats i form av intervjuer och fältanteckningar, där varje person 

och tillfälle kodas individuellt och resultatet sedan jämförs. Det som man ska göra när 

man genererar koder är att man ska läsa igenom hela materialet och sedan identifiera en 

mening eller syfte (Aspers, 2007, s. 169). Det Aspers (2007, s. 168) menar är att en kod 



 

kan ses som ett gränssnitt mellan olika aktörer, samt att dessa är antingen relaterade till 

teoretiska begrepp eller så är de konsekvenser av den empiriska omvärlden. På så sätt kan 

man skapa två olika slags koder: antingen deduktiva som innebär att man utformar koden 

till ett begrepp inom fältet, eller så blir koden induktiv, där menas att koden identifieras av 

forskaren i materialet (Aspers, 2007, s. 168 - 169). 

 

Empirin som kodas utformas på ett sätt där den blir tydlig att förstå, ju tydligare materialet 

är desto mer ökar värdet av det empiriska materialet och i sin tur blir mera relevant för 

studien (Aspers, 2007, s. 166). Vid kvalitativ forskning skapar intervjuaren sitt egna 

material, som då kallas för primärmaterial, detta innebär att forskaren har själv säkerställt 

kvaliteten på datan som samlats in (Aspers, 2007, s. 167). Inom detta arbete vill vi 

(exempelvis) skilja på vad en vanlig anställd, kökspersonal, i jämförelse med en ledare 

eller chef säger. Detta blir då två olika kodningar som vi har använt oss av.  

 

5.5.1 Analys av data 

För att analysera den insamlade data från samtliga intervjuer och observationer 

genomfördes en kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim & Lundmans (2004, s. 106) 

forskning, där de beskriver att det används för att utforska teman inom ett visst område. 

Metodens syfte är att visa skillnader och likheter, detta gjordes genom koder och 

kategorier. Vi använde samma analysteknik på datan från både förberedelserna och 

service för att sedan kategoriseras, detta användes även för både observationerna och 

intervjuerna. 

 

5.5.2 Intervju 

Efter varje intervju genomfördes har materialet transkriberats från rådata till texter. 

Personer och från varje intervju behandlades anonymt med kodade namn som 

“restaurangchef”, “kökspersonal”, och “köksmästare”. Processen av analysen började med 

att den transkriberade texterna delades upp mellan författarna, som sedan kodades och 

presenterades för resterande medlemmar för att sedan kunna diskutera om detta stämmer 

överens med arbetets syfte och bakgrund. 

 

5.5.3 Observation 

Liknande process händer när kodningen av observationerna skedde, materialet hade innan 

transkriberat från rådata till texter. Dessa behandlades anonymt som intervjuerna med 

kodade namn som “Restaurang X” och “Restaurang Y”. Det bestämdes även att sätta ihop 



 

texterna för att ett samlat dokument istället för fler utspridda, efter det skedde självaste 

analysen av de samlade texterna. Detta kodades och presenterades för varje medlem för att 

sedan kunna diskutera om koderna stämde överens syftet och bakgrunden. 

 

5.5.4 Kodningen  

Kodningen av den kvalitativa data skedde via tabellexemplet av Graneheim & Lundman 

(2004, s. 108) som är uppbyggd av fem enheter: meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Det skapades två tabeller för varje 

intervju och observation, detta var för att kunna skilja koderna mellan förberedelser och 

service från varandra och underlätta analyseringen och kategoriseringen av kodningen.   

 

Meningarna hos texterna som var relevanta för arbetets syfte placerades som 

meningsenheter. Meningsenhterna bearbetades för att sedan kondenseras genom att ta bort 

stycken som ansågs vara oväsentliga och lämna kvar huvudkomponenterna. Slutligen 

reducerades de kondenserade meningsenheterna, för att få en förståelse av meningens 

innebörd som författarna kunde använda sig utav i form av en kod.  

 

Dessa koder har sedan strukturerats upp i tabellerna och genom detta kunde vi skapa 

rubriker för underkategorier. Flera koder som hade en liknande betydelse blev placerade 

tillsammans för att bli en underkategori. Till slut kunde vi skapa med hjälp av 

underkategorierna en huvudkategori med en samlad innebörd. Kategorierna har blivit 

resultatet av författarnas innehållsanalys samt tolkningar över data innehållet.  

 

 

Tabell 1. Visar ett exempel av innehållsanalys processen från meningsenhet till kategori  

 

 

Kategorierna baserades på de tre strukturerna av Mintzberg vilket var: den enkla 

strukturen, den divisionaliserade strukturen och adhokratin. Var och en av dessa strukturer 

tilldelades en kategori som skulle representera dess innebörd och betydelse. den enkla 



 

strukturen kodades med ordet ledare, divisionaliserade strukturen blev kommunikation 

och till sist adhokratin kodades som kunskap. Nedanför beskriver kopplingen med varje 

kategori och Mintzbergs strukturer: 

• Ledare: Beskriver hur ledaren förhöll sig till arbetet och till sina medarbetare. 

Denna kategori kopplar till den simpla strukturen, där ledaren är i centrum. 

Underkategorierna sammanfattar de olika koder som vi har hittat, som sedan 

passar in i ledarskap.  

• Kommunikation: Beskriver hur kommunikationen skedde mellan medarbetare, 

ledare och medarbetare, mellan kökspersonal och eventuell matsalspersonal. 

Denna kategori kopplar till den divisionaliserade strukturen, där kommunikation 

mellan strategitopp, mellancheferna och operationskärna är i fokus.  

• Kunskap: Beskriver vilka olika regelverk som restaurangerna riktade sig efter, 

samt hygien, rutiner och utbildning. Detta kopplar till adhokratin, där 

organisationen står på en stadig grund där alla medarbetare har heterogena 

kunskaper, samt strävar mot att utvecklas och riktar sig mot innovation. 

 

I Resultatet kommer det att redovisas i en sammanfattande tabell samt citat, genom utdrag 

från intervjuer och observation narrativen. Köksmästarna gavs namnen X1 respektive Y1, 

kockarna gavs namnet X2 respektive Y2, restaurangchefen gavs namnet X3, beroende på 

vilken restaurang som de tillhörde. 

 

5.6 Etik  

David & Sutton (2016, s. 41) menar att etik och moral är två helt olika saker. Moralen är 

något som ständigt förändras med historien och kulturen, förutom det så präglas den även 

av normer och värderingar från olika samhällens tyckande om rätt och fel (David & 

Sutton, 2010, s. 41). Forskare som är inriktade inom samhällsordningen och 

människonaturen menar att människor är relativt formbara. Alla människor tycker och 

tänker olika, då finns det inga fasta etiska regler om vad som anses rätt och fel (David & 

Sutton, 2010, s. 46). 

Det finns tre etiska principer som vi har följt i detta arbete. Den första är informerat 

samtycke, vilket innebär att forskningspersonen har blivit informerad om forskningens 

syfte och samtycker utan att ha blivit tvingad eller vilseledd (David & Sutton, 2010, s. 51). 

Den andra principen är integritetsskyddet. Undersökningpersonens privata information 

måste skyddas vid lagring och användning av data. Detta kan göras med anonymitet eller 

konfidentialitet (David & Sutton, 2010, s. 54). Anonymitet är då deltagarens personliga 



 

information utesluts för att lämna personen så anonym som möjligt, medan 

konfidentialitet är då personlig data samlas in men omvandlas till koder. Detta görs för att 

identifikation av personen skall minska (David & Sutton, 2010, s. 54). Den tredje och sista 

principen som David & Sutton (2016, s. 55) nämner är skydd mot skada. Denna princip 

menar att undersökningspersoner inte ska behöva genomgå någon fysisk eller psykisk 

smärta under deltagandet (David & Sutton, 2010, s. 56). Skulle en risk med skada finnas 

för den deltagande så går detta tillbaka till första principen med informerat samtycke där 

undersökspersonerna är välinformerade om detta och har rätt att hoppa av när som helst 

(David & Sutton, 2010, s. 56). Även Vetenskapsrådet (2017, s. 30-31), den svenska 

myndigheten under utbildningsdepartementet, menar att deltagaren ska vara säker att deras 

uppgifter är skyddade av forskaren. Vetenskapsrådet styrker även att deltagaren inte ska 

genomgå någon fysisk eller psykisk smärta, eftersom det skulle strida mot etiken 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 30). Ett sätt för oss att skada deltagaren fysiskt skulle vara att 

vi, under observationen, intar en position i köket som innebär en nackdel för deltagaren 

och att han därigenom skadar sig själv.  

 

Vi författade ett följebrev som skulle informera intervjupersonerna om deras rättigheter. 

Följebrevets uppbyggnad bestod av en presentation, uppsatsens syfte, deltagarens 

rättigheter och slutligen varför just dessa personer och undersökningsplats valts. I 

presentationen skrev vi en kort beskrivning om vilka gruppmedlemmarna var (David & 

Sutton, 2010, s. 51). Sedan presenterade vi kortfattat deltagarens rättigheter vid 

deltagandet av studien och de etiska principerna som vi förhöll oss till. Deltagarna blev 

informerade att de när som helst skulle kunna hoppa av undersökningen och all data som 

insamlats skulle förkastas (David & Sutton, 2010, s. 51). Deltagarna blev även 

informerade om att uppsatsen skulle senare publiceras i DiVA för allmänheten, men att 

alla fortfarande skulle förbli anonyma. Slutligen ett tack till deltagaren och en linje där 

deltagaren skrev på att denna blivit informerad och är införstådd med alla detaljer och 

konsekvenser av intervjun.  

 

5.7 Källkritik 

Denna del är avsedd för en kritisk diskussion av referenserna som vi valde att använda i 

vårt arbete. Poängen med detta avsnitt är att se hur väl referenserna kan kopplas till 

arbetets syfte och hur relevanta de är för bakgrunden samt arbetet i helhet. Restaurangerna 

som valdes ut kan kritiseras genom att man inte kan generalisera alla andra restauranger i 



 

världen till just dessa. Det som man har sett hos dem måste inte stämma överens med 

andra restauranger av denna typ. 

 

I bakgrunden används Henry Mintzbergs Structure In Fives: Designing Effective 

Organizations (1983) som arbetet baseras på. Vi är medvetna om att källan är föråldrad, 

dock har Mintzberg publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar sedan den boken, vilket 

betyder att han har varit aktiv inom forskarvärlden. Tidigare har man tagit upp andra 

referenser som har kritiserat Mintzberg (1983), inklusive har Mintzberg (1983) själv 

kritiserat sina egna teorier i det sista kapitlet i Structure In Fives: Designing Effective 

Organizations (1983, s. 283).. Referenser som Whyte (1949) och Peter M Blau (1954) har 

publicerat många vetenskapliga artiklar som även blev peer-reviewed och publicerade. 

Både Lomi och Caimo (2015) samt Johnson et al (1994) refererar i sina arbeten till Blau 

(1954). Då dessa referenser citeras till ofta, samt att de är peer-reviewed, ansåg vi att dessa 

skulle vara legitima och relevanta referenser. 

 

De flesta andra referenser som vi har använt oss av, såsom Yukl (2006) och Gary Alan 

Fine (1996), användes som komplement för att förstärka bakgrunden om just kök och 

ledarskap. Båda dessa är böcker och inte peer-reviewed artiklar, dock är författarna 

professorer och forskare, vilket vi anser ger deras arbete trovärdighet. referenser som 

användes angående forskningsmetoder är böcker som författades av Bryman (2011), samt 

Asper (2007), som båda också är professorer, dock är böckerna som de författarna avsedda 

för studentlitteratur. Dock anser vi inte att detta minskar trovärdigheten hos det de har 

skrivit.  

 

Slutligen finns det kritik som kan riktas mot Nationalencyklopedin (2018), Svenska 

Akademins Ordbok (2018) och White Guide (2018). Nationalencyklopedin är inte en 

myndighet, varje artikel författas av olika personer som i sin tur har egna källor för att 

styrka det de skriver (Nationalencyklopedin, 2018). Man kan ställa sig kritisk till att man 

inte vet var källorna kommer ifrån eller vilka personer det är som författar en artikel i 

Nationalencyklopedin. Svenska Akademins Ordbok (2018) är däremot författad av 

vetenskapsmän, historiker och personer som har studerat tal och skriftspråk, det vill säga 

att de är öppna om vem som har författad den och de har även en fastställd redaktion 

(Svenska Akademins Ordbok, 2018). Hos White Guide (2018) benämns inte författarnas 

bakgrund eller vem det är som skriver artiklarna, eller vem det är som bedömer en 



 

restaurang. Man vet inte ifall skribenterna har en akademisk bakgrund, eller ifall det de 

skriver har en viss subjektivitet gentemot en restaurang eller måltidshantverket. 

6. Resultat 
Anledningen varför vi redovisar endast en tabell per service- och förberedelsetillfälle är 

eftersom man har valt att endast visa och beskriva de koder och underkategorier som varit 

mest framträdande. Vi anser nämligen att dessa koder beskriver tillfällena och att man 

utifrån dessa sedan kan diskutera resultatet utifrån Mintzbergs (1983) teorier. 

 

Tabell 2. Denna visar alla underkategorier och kategorier som användes.  

  

 

Resultatet från kodningstabellerna visar på de tre kategorierna som symboliserade 

Mintzbergs (1983) strukturer. Dessa är: ledare, kommunikation och kunskap. Koderna 

samlades i underkategorier som sedan placerades in i de övergripande kategorierna. Dessa 

underkategorier och kategorier användes till restaurangernas förberedelse och service.        



 

 

6.1 Restaurang X 

6.1.1 Ledare 

Förberedelser 

Personalen i köket jobbade självständigt efter sina egna förberedningslistor. De dagar som 

köksmästaren var närvarande och arbetade i köket, jobbade han liksom resterande 

kökspersonal.   

 

                         “Min roll är lite delad, ibland står jag på stationer kvällstid och ibland så 

förbereder jag. Idag förbereder jag, (...) ibland har jag hela kontorsdagar, 

min roll är inte 100% i köket.” - Utdrag ur intervjun med person X1  

 

Det som köksmästaren nämner är att han inte jobbar varje dag i köket, utan att hans 

närvaro behövs på andra områden. Därför kan inte kökspersonalen förlita sig på att 

köksmästaren kan jobba i köket varje dag. Istället tar mellanchefen, sous-chefen, över 

kontrollen över det praktiska när köksmästaren inte är på plats.   

 

                         “Köksmästaren tar inte så mycket plats utan han har också sin lista på 

saker han ska göra. Ibland beroende på dag är han inte ens här, 

exempelvis möten eller kontorsjobb.” - Utdrag ur intervjun med person X2 

 

Service 

Under servicen skapade kökspersonalen en strategitopp som var luckan. Denna läste upp 

bongarna för köket och leder kökspersonalen igenom beställningen som precis kommit in. 

Det är luckan som bestämmer vilken ordningen och tempo köket ska arbeta på under 

service. 

 

                        “Det är luckan som styr. Det kommer ju en beställning, en bong som vi 

kallar det, kallskänken får en egen bong och även då varma köket får en 

egen beställning. Sen är det luckan som styr” -  Utdrag från intervjun med 

person X1. 

  



 

Intervjupersonen beskrev hur luckan använder bongen som ett verktyg att kunna leda 

mellan luckan och köket. Luckan kunde således avgöra hur lång tid det tog för att 

framställa maten för respektive station. Stationerna svarar direkt efter att luckan har frågat 

hur lång tid det var kvar tills rätterna var redo för uppläggning. Luckan använder sig av 

frågor till stationerna för att planera tempo och tiden till respektive rätt. Vad 

intervjuperson X1 säger är att om servicen ska kunna fungera måste en ledare uppkomma. 

Denna delar ut uppgifter till resterande stationer så att de i sin tur kan uppnå det 

förväntade resultatet, som var färdigställningen av maträtten. Alla i kökspersonalen ska 

inneha nog med erfarenhet för att kunna stå på alla stationer. Detta märktes under 

observationen i form av att när en beställning kom in, var inte personalen som var 

placerad i luckan närvarande. Detta löstes genom att den som stod närmast gick fram och 

läste upp beställningen för resterande, specifikt till de som hade med rätten att göra. 

 

6.1.2 Kommunikation 

Förberedelser 

Inventeringen utförs av endast en person i restaurang X, däremot är beställningarna något 

som alla tar hand om genom att skriva ned vad som behövs. Sedan skickas själva 

beställningen in av samma person som gör inventeringen. 

 

                        “Tidigare så har jag inventerat själv och det gör jag fortfarande, 

beställning utav varor har varit delat ansvar mellan mig och sous-chefen 

(...) Beställningar utförs av mig, men alla skriver ner vad som behövs.” - 

Utdrag ur intervjun med person X1. 

 

De gemensamma besluten fattas när en råvara saknas eller har tagit slut. Tillsammans 

kommer man sedan överens om vad man kan ersätta den med utifrån vilka andra råvaror 

man har till hands. Informationen mellan köket och matsalen uppenbaras genom att 

matsalspersonalen och restaurangchefen (X3) frågar om kökspersonalen är informerade 

över hur många sällskap de ska få, samt rapporterar eventuella allergier eller specialkost 

för kvällen.  

Under observationstillfället tog en person i köket på sig ansvaret att utveckla veganrätter 

för helgen, då det inte fanns så många rätter för personer med just vegankost. Om man 

sedan skulle behöva hjälp med att förbereda inför vissa maträtter, frågar personalen efter 

hjälp - antingen mellan varandra, men de kan även fråga köksmästaren.  



 

 

                        “Köksmästarens roll är lite blandad, han är den vi vänder oss till om vi har 

frågor angående delar i en rätt eller andra allmänna frågor. Annars kan 

köksmästaren stå var som helst under förberedelsen och jobba som vilken 

annan. (...) Det viktigaste med köksmästaren är att han ska vara 

intresserad i vad vi gör men även informerad.” - Utdrag ur intervjun med 

person X2.  

 

Service 

Kommunikationen under service visade sig genom olika sätt. Ett av dessa var när man 

gick ifrån sin egen station för att meddela de andra att man nu inte längre befann sig där. 

Detta kunde göras i sammanband när man försökte hjälpa någon annan station med 

mycket arbete. 

 

 “Under service jobbar jag oftast på kallis, men går dit där jag behövs vid 

mycket arbete” - Utdrag ur intervjun med person X2. 

 

Ett annat sätt som kommunikationen användes var hur matsalspersonalen informerade 

luckan via bongmaskinen vad för typ av mat som gästerna beställt. Denna kommunicerade 

sedan vilken station som skulle göra vad till matbeställningen.    

 

                        “Under service kommunicerar vi genom en bong som då luckan läser upp. 

För att servicen ska fungera så måste luckan alltid kommunicera med stek, 

exempelvis höra hur långt bort köttbiten är.” -  Utdrag från intervjun med 

person X2. 

 

6.1.3 Kunskap 

Förberedelser 

Observationen under förberedelsen visade att fördelningen av arbetsuppgifterna är fast, 

vilket betyder att varje station har sin egna uppgift att ta hand om under just detta moment, 

dock kommer kökspersonalen tillsammans överens om vilken stationer man vill jobba på.  

 

Varje station har sina respektive uppgifter som den jobbar efter, exempelvis på en station 

hackar man alla grönsaker, medan på en annan tar hand om fisk eller kött. Rotation kan 



 

ske ibland, då man är klar med sitt jobb och går runt och fråga hjälper till med andra 

stationers uppgifter. Kunskapen om hur man jobbar hygieniskt är alltid närvarande. Under 

observationen blev det tydligt, då kockarna alltid tvättade och bytte skärbräda efter att de 

hade använt en viss råvara, de bytte även knivar eller diskade dem. Man jobbade mycket 

med handskar, framförallt när det gällde fisk och kött. Det var mindre vanligt att använda 

sig av handskar när man skar grönsaker eller frukt, istället tvättade personalen händerna 

väldigt ofta och noggrant.  

Service 

Under service skedde ingen större förändring med kunskapen. Personalen valde själva 

eller blev tilldelade en station som de jobbade på, beroende på när de kom till jobbet och 

rotationen som härskade i köket. Rotationen innebar att alla inte skulle jobba på samma 

station hela tiden, utan att alla skulle prova på de olika möjligheterna. Kökspersonalen 

jobbade mindre med handskar, man lade maten på tallriken utan handskar och man tog 

hand om grönsakerna på samma sätt som på förberedelsen.  

  

6.2 Restaurang Y 

6.2.1 Ledare 

Förberedelser 

Under förberedelser på restaurang Y var inte ledarskapet starkt, kökspersonalen hade 

spridit sig längst köket och luckan, skapat sina egna stationer. På dessa stationer hade en 

förberedelse lista som de arbetade efter. Dessa listor var skapade och designade av 

köksmästaren efter de olika stationerna som kökspersonalen skulle jobba på. 

. 

“Min roll skulle jag nog säga är att sy ihop allas arbeten, se till så alla får 

den informationen de behöver och har det yttersta ansvaret över köket” - 

Utdrag ur intervjun med person Y1 

 

“Restaurangen en egen del som de ska ta hand om, och där har du en A4 

på vad du ska göra sådär det lite mer skriftligt till början, hur du ska sätta 

upp stationen” - Utdrag ur intervjun med person Y2 

 

Uppdelningen av dessa stationer roterades enligt person Y1, men oftast vet 

kökspersonalen vilka stationer som de vill jobba på och valde därefter. Köksmästaren 



 

brukar jobba mer på dagpassen eller större event, stationerna kan vara varierande, men 

förutom det har köksmästaren det yttersta ansvaret över köket när denne är på plats. 

Ansvaret beskrev köksmästaren upp som det vore luckan, i och med att uppgifterna som 

nämns är liknande till det som luckan ansvarar över. 

 

“Jag brukar oftast stå på någon station och arbeta därefter och sen är det 

jag som har de yttersta ansvaret. Om inte jag jobbar så brukar de oftast 

vara någon av sous chefarna som har ansvaret. Med ansvaret så betyder 

detta att all mat som produceras och skickas ut från restaurangen har man 

ansvaret över.” Utdrag ur intervjun med person Y1 

Service 

Under servicen formades en ledare som är luckan. Luckan säger till vad de resterande 

stationerna ska tillaga. Alla i kökspersonalen hade ansvar över stationerna som de jobbar 

på men det var luckan som ledde och fixade uppläggningen av varje rätt. Bortsett från 

kallis stationen som hade sitt egna upplägg och ansvar, detta inkulderades med en egen 

bongmaskin.   

 

                         "Under en helgservice har vi två personer som kör vid luckan, där en har 

huvudansvar över beställningarna. Den andra har ansvar över kallis, sen 

kör en garni och en till på stek. Sedan hjälps alla åt såklart. Sen så har alla 

dessa personer sitt eget ansvar att vara förberedelseade och uppsatta när 

väl servicen börjar.” - Utdrag ur intervjun med person Y1 

 

Luckan under service var fokuserad och ställde upprepade med flera frågor mellan de 

olika stationerna, som varierade om tid, stekgrad, eller att det varma skulle servas med kall 

mat. 

 

6.2.2 Kommunikation 

Förberedelser 

Kommunikationen i den första fasen av arbetet var inte tydlig. Kökspersonalen jobbade 

lugnt och tyst vid sina stationer och alla hade sina listor som de jobbade efter. Man kunde 

känna hur fokuserade personalen var när de utförde sina uppgifter, de tittade nästan aldrig 

upp när de jobbade, utan de bockade av de saker som de hade gjort på sin lista för att 

sedan fortsätta med det som var kvar. Man konverserade inte mycket med varandra, utan 



 

det spelades lite musik i bakgrunden för att fylla tystnaden som hade uppstått under tiden. 

De flesta personerna sjöng med eller nynnade glatt.   

 

När tidpunkten för övergång från förberedelse till service kom, blev kommunikationen 

tydligare. Dock handlade det mer om överenskommelse med varandra om vilka stationer 

man skulle stå på samt få informationen om var varje person befann sig i 

förberedelseprocessen. Därefter städade man platsen som man själv hade arbetat vid och 

började ställa fram allting som behövdes för servicen.Köksmästaren i restaurang Y sa även 

att kökspersonalen har veckomöten där de diskuterar vad som har hänt, vad som kommer 

att ske och för att lyssna på eventuella klagomål eller problem som uppstått. På det sättet 

kan man kommunicera med all personal, och det framgår även hur personalen i köket kan 

anpassa sin kommunikation för att göra flödet tydligare. 

Service 

Under observationen av servicen hos restaurang Y skedde mycket informationsutbyte, 

både mellan kökspersonalen men även mellan köket och servisen. Det som visade sig är 

att, när en beställning, en så kallad bong, kommer in läste en person upp bongen och hela 

köket svarade sedan på det. Detta innebär att alla hade förstått vad de skulle göra samt hur 

lång tid de hade att utföra sitt arbete. Dock läste luckan bara upp en bong, medan kallis, 

stationen för förrätter och desserter, får en egen bong. Samarbetet ökar på så sätt att 

stationerna hjälpte varandra om det skulle bli att en person har mindre arbete att göra, 

medan den andra måste stressa för att hinna i tid. 

 

                        “(...) vi är egentligen uppdelade i fyra grupper, i alla fall när det är helger. 

Det är steken som kontrollerar allt kött och temperaturen, fisk och 

vegetarisk. Garni står för allt som är varmt, grönsaker eller potatis på 

varmt eller kallt. Luckan står för läggningen, kallstationen står för 

förrätter och desserter. Kallis får lite hjälp från garni om till exempel en 

pilgrimsmussla ska halstras, då brukar garni fixa det åt dem för att de har 

ingen uppvärmning på kallisstationen.” - Utdrag ur intervjun med person 

Y2. 

 

För att flödet ska fungera krävs det en tydlig kommunikation där också fokus på sina 

arbetsuppgifter är av stor vikt. Man måste veta var varje station är i processen för att 

kunna koordinera utkörningen av maten. Även kommunikationen mellan 



 

matsalspersonalen och köket är framträdande, där exempelvis en servitris frågade köket 

om man kunde byta ut en ost till en annan på en rätt, eller hur många antal av den ena 

rätten som kunde serveras den dagen.  

 

6.2.3 Kunskap 

Förberedelser 

Restaurang Y var stort och uppdelade i tre sektioner. Dessa var luckan, själva köket och 

till sist förberedelserummet. Behovet av ledning fanns inte, utan istället jobbade 

kökspersonalen utifrån deras kunskaper och tidigare erfarenheter. De följde rutiner i form 

av listor för varje station både förberedelse och uppsättning inför service. De såg även till 

att regelbundet hålla sina stationer rena innan de fortsatte med nästa uppgift, exempelvis 

genom att rengöra knivar eller byta ut skärbräda. Förutom att kökspersonalen arbetade 

efter sina dagliga rutiner var arbetsuppgifterna inte fastbundna till var och en, utan man 

kunde välja frivilligt vad man ville göra.  

 

                        “Under förberedelsetiden så är det också varierande, om du jobbar med 

förberedelsen (...) blir det egentligen att hoppa på med det som finns. Vill 

du till exempel gå och baka så kan du göra det, sen beror det lite på, vi tar 

ju på oss det som finns att göra.” - Utdrag från intervju med person Y2 

 

Däremot berättade kökspersonalen på restaurang Y att varje individ har en enskild roll 

som de arbetar efter, vilket kan varierar från: lucka, stek, garni och kallis. Då har man 

specifika arbetsuppgifter som finns i en lista, detta beskrev dem som en uppsättningslista 

av varje station.  

 

                      “Det är två olika förberedelselistor som måste göras. Varför vi har två är 

för att restaurangen har två olika menyer. Sen har ju även restaurangens 

ena meny egna stationer som finns i köket. Där har du en A4 på vad du ska 

göra så där är det lite mer skriftligt” - Utdrag från intervju med person Y2 

 

På restaurang Y finns det en situation då man brukar ta gemensamma beslut från 

kökspersonalen, matsalspersonalen och köksmästaren. Enligt kökspersonalen och 

köksmästaren på restaurang Y händer detta särskilt under skapandet av en ny meny. 

 



 

                       “Utformningen av nya rätter är väldigt positivt här på grund av att oftast är 

det köksmästaren som har en idé eller grund på en ny rätt och då brukar vi 

alltid prata med varandra, då inkluderar det alla, i köket samt de ute i 

servisen, om de har någon bra idé att komma med.” - Utdrag från intervju 

med person Y2 

 

Service 

Köket städas varje dag där man rengör bänkar, golvet och väggar. Dock jobbar personalen 

även efter en särskild städlista som säger åt dem vad som specifikt ska städas i köket 

förutom de obligatoriska delarna.     

 

“Förutom grovstädningen vi brukar göra varje dag så har vi en 

städningslista som går djupare i städningen. Städningen förändras varje 

dag och hjälper oss att få samma städresultat i hela köket, idag är det till 

exempel städning av kylen.”  - Utdrag ur intervjun med person Y2    

 

Förutom rutiner inom städning och hygien, hade personalen även kunskap inom kontroll 

av livsmedel. Dessa kontroller gjordes genom inspektion av råvaran/produkten via 

utseende, datum och doft. Detta observerades vid ett moment när kökspersonalen tömde 

och rengjorde deras kyl i restaurangen där det hittades en och annan produkt som var för 

gammal eller luktade udda. Produkten slängdes direkt i soporna då kontrollen visade på att 

något var fel.  

 

“När livsmedlen kontrolleras i köket görs denna väldigt noga. Skulle det 

vara något man var osäker på så kastas de livsmedlet eller så hör man med 

någon annan om råd.” - Utdrag ur intervjun med person X2  

 

 

 

 



 

 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras om metoderna som använts under arbetets gång för att samla och 

skapa data från samtliga restauranger. 

  

7.1.1 Kritik av kvalitativ forskning 

Det finns flera sätt som man kan kritisera kvalitativ forskning på. Ett sätt är att säga att 

metoden är för subjektiv, eftersom resultaten från en kvalitativ forskning ofta bygger på 

forskarens egna tolkning av omvärlden samt vad som är viktigt eller oviktigt (Bryman, 

2008, s. 368). Förhållandet, eller det sociala bandet, mellan forskaren och 

intervjupersonen kan också påverka resultatet i en intervju eller en observation. Här kan 

man säga att författarnas gemensamma erfarenheter om hur man arbetar i kök kan ha 

påverkat deras uppfattning, då de har en djupare förståelse i hur man jobbar inom kök än 

någon som aldrig har jobbat eller studerat inom branschen. Bryman (2008, s. 368) menar 

att det är svårt att replikera en kvalitativ studie, eftersom det är forskaren som använder 

sin uppfinningsrikedom i utformningen och tolkningen av omvärlden, vilket vi anser är 

ackurat då man under observationerna har omvandlat det man har sett till sina egna ord. 

Man kan ha missat vissa interaktioner som hände mellan de anställda eller misstolkat 

information. Det finns även problem med generalisering, vilket vi anser är den största 

kritiken mot vår metod. Bryman (2008, s. 369) skriver att det är omöjligt att generalisera 

resultaten som skapades inom vissa miljöer och inkludera andra miljöer i det. 

Intervjupersonerna har inte valts ut slumpmässigt utan har valts målinriktat. Det man såg 

på två restauranger i norra Sverige kan inte generaliseras för restauranger i exempelvis 

Schweiz eller Japan, där det skulle kunna finnas andra betydande kulturella aspekter som 

förändrar resultatet. Det som Bryman (2008, s. 369) menar är att man kan generalisera 

resultatet från kvalitativa studier till teorin, men inte till populationer. En sista punkt som 

Bryman (2008, s. 370) tar upp är frågan om bristande transparens. I detta arbete har vi 

varit tydliga under vår metoddel och förklarade även hur vi har gått tillväga med analysen 

av vårt resultat, samt grundat vårt arbete i en teoretisk ram. 

 

 



 

 

7.1.2 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

Valet föll på semistrukturerade intervjuer på grund av att vi som författare ville generera 

så mycket kvalitativa data från deltagarna som möjligt. Hade vi valt att använda oss av 

strukturerade intervjuer hade detta inte bara påverkat resultatet, utan också frågorna som 

skulle ställas till respondenterna. Bryman (2004, s.203) säger att strukturerade 

intervjufrågor är specifika och ger respondenterna bara ett antal svarskategorier, vilket 

kallas för slutna frågor. Medan i vår studie valde vi en kombination av både slutna och 

öppna frågor som skulle ge intervjupersonen en grund att stå på, för att sedan avancera till 

de öppna frågorna där personen kunde grunda sina tankar och föra en längre dialog. Som 

då kunde leda till att mer data kunde samlas och kodas till det nuvarande resultatet. 

 

7.1.3 Etnografisk observation 

Man hade enbart kunnat basera arbetet på intervjuer, däremot säger Aspers (2007, s. 113) 

att om en deltagare talar om en form av handling, kan endast den personen som har 

observerat detta förstå vad som händer. Detta är ett starkt argument till varför vi valde 

med att komplettera intervjuerna med en deltagande observation. Anledningen till valet av 

att göra en öppen observation var på grund av miljön som författarna skulle observera i 

dvs, restaurangköket. Bryman (2008, s. 382) berättar att nackdelarna om observationen är 

dold är de etiska problemen, att deltagarna kan ge sitt samtycke att delta och att 

undersökningen kan ingripa en viss form av bedrägeri. Samt att det hade blivit problem att 

för anteckningar om det var en dold observation (Bryman, 2008, s. 382). Förutom detta 

passade även den öppna observation mer i rollen som hade valts för själva utförandet. 

  

7.1.3 Analystekniken 

För analysering av datan som samlades in användes det en kvalitativ innehållsanalys, 

baserad på forskningen av Graneheim & Lundman (2004). Fördelen med denna metod var 

att vi kunde göra vår kodning på ett konstruktivt sätt i form av tabeller. Nackdelen med 

metod var hur tabellerna var uppbyggda, för att uppbyggnaden var att meningsenheterna 

samt kodningen kom före kategorierna. Detta i kombination att var och en gjorde en 

individuell analys resulterade att allt flera kategorier skapades och därmed ett oklart 

resultat. Bryman (2004, s.297) stärker med att en kodningsmanual för innehållsanalys är 

omöjligt att utforma som inrymmer ett visst mått av tolkning från kodarnas sida. För att 

minska risken att börja om och slänga data, vände vi på analysmetoden och började med 



 

kategorierna istället. Genom detta kunde vi placera koderna som redan skapats inom rätt 

kategori och därmed få ett resultat.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I detta stycke kommer arbetets syfte, frågeställningar och bakgrund att diskuteras i relation 

till resultatet från restaurangerna. Detta delas upp i fyra stycken där vi diskuterar utifrån 

förberedelsen och servicen från båda restaurangerna.     

 

7.2.1 Strukturer i det professionella köket under förberedelse 

Restaurang X 

Enligt resultatet från förberedelsen i restaurang X har man sett att kommunikation är den 

viktigaste delen under det momentet. Den slutsatsen har man dragit genom att både 

observationerna och intervjuerna har uppmärksammat kommunikation som det mest 

framträdande nyckelverktyget. Kökspersonalen kommer överens tillsammans om vad man 

ska ha för råvaror i en maträtt, man kommunicerar muntligt med matsalspersonalen om 

hur många gäster som är väntade för kvällen, samt att man kommunicerar muntligt med 

varandra om eventuella råvaror som saknas och som ska beställas. Kommunikation är en 

essentiell del i Mintzbergs (1983) divisionaliserade struktur eftersom den byggs utifrån 

det. Där menar man att mellanchefen ska existera för att föra kommunikation mellan 

operationskärnan och strategitoppen. I detta fall är köksmästaren och restaurangchefen 

strategitoppen, kökspersonalen är operationskärnan (Mintzberg, 1983, s. 215). 

Mellanchefen skulle kunna vara sous-chefen, som överser det praktiska för att rapportera 

till köksmästaren och restaurangchefen. Mellanchefen behövs i restaurangen, eftersom den 

rapporterar till köksmästaren om eventuella problem, exempelvis om en person är 

sjukanmäld eller om vissa råvaror saknas i restaurangen. Dessa saker rapporteras dock 

bara till honom om köksmästaren själv inte är närvarande i köket. Köksmästaren har 

nämligen sagt i intervjun att han många gånger gör kontorsjobb eller är på möten, därför 

är det bra om han har någon som kan hålla uppsikt över det praktiska.  

 

I köket har man kommunicerat på ett väldigt informellt sätt när man roterade mellan de 

olika stationerna och när man frågade om hjälp. Det handlar mest om att man i en sådan 

situation inte har nog med tid för att vara formell och fråga strategitoppen eller 

mellanchefen om lov att kunna rotera, framförallt när det är väldigt stressigt i ett kök. 

Cosh et al (2010) menar att det förekommer organic structures i mindre företag, vilket då 



 

innebär decentralisering och lateral kommunikation. En viktig del av organic structures är 

det sociala, där teamwork och uppgiftsflexibilitet står i centrum (Cosh, Fu & Hughes, 

2010, s. 302). Uppgiftsflexibilitet har man observerat under förberedelsen i form av att en 

person tog ansvaret att utveckla nya veganrätter som bara ska finnas över en helg, det är 

inte köksmästaren eller sous-chefen som tog på sig det ansvaret utan lämnade det till en 

vanlig anställd. Att köket inte är en mechanistic structure går att diskutera eftersom beslut 

fattas inte bara från strategitoppen, utan alla medarbetare frågas vad de anser är rätt. I den 

divisionaliserade strukturen är det bara uppsikten över arbetet som faller på mellanchefen, 

men det är inte sagt att det är denne som tar alla beslut angående produktion eller 

ansvarsområden. Då resultatet visade att kökspersonalen kommunicerar angående rotation 

och ansvarsområden kan man se att det inte är något som ett skifte tvingar dem till, utan 

att de är fria att använda sig av sina färdigheter för att själva välja på vilken station de vill 

jobba på under förberedelsen.  

Restaurang Y 

Från resultatet av data från intervjuerna och observationerna så hade restaurang Y under 

förberedelsen mest koder inom kategorin kunskap. Ordet kunskap valdes som symbol, och 

nyckelverktyg, för adhokratin. Hur man ser att restaurangen Y använde sig av adhokratin 

under förberedelsen är via resultatet. Inom köket fanns en avsaknad av ledning bland 

kökspersonalen. Detta var för att dessa arbetade efter de tidigare nämnda 

förberedningslistorna, därför behövde de inte någon ledare inom köket då alla jobbade 

självständigt. Observationerna visade att kunskaperna och erfarenheter framkom genom 

uppsättningen av varje station inför service, de hade en mall att följa efter, men 

kökspersonalen verkade bara använda denna mall för att kontrollera att inget hade glömts 

bort. När personalen utförde sitt jobb utgick de ifrån sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter, ett exempel på det är att de inte hade något utskrivet städningsschema eller 

anvisningar, allting hade memorerats och alla visste hur de skulle städa köket. Dessa 

kunskaper omsattes i form av rutiner, detta involverar hur de jobbade med listor för varje 

station, hygien samt kontroll av livsmedel, och till sist skapandet av nya rätter.  

 

Intervjuerna visade att skapandet av nya rätter var öppet och gemensamt inom 

restaurangen, alla kunde inflika med egna idéer och komma med nya inslag för varje 

rätt.  Köksmästaren kan tycka att det är en bra idé att alla anställda får inflika någonting i 

utformningen av menyn, just för att få innovation i företaget, men möjligtvis även för att 

få en tryggare gemenskap i köket och få en enighet. Detta kan kopplas med adhokratin 



 

som Mintzberg (1983, s. 255) berättar om, strukturen förekommer inom företag som vill 

vara innovativa och strävar efter utveckling. Innovation är enligt Mintzberg (1983, s. 255) 

något som endast kan förekomma genom kombinationen av olika personers kunskaper och 

färdigheter. Kommunikationen inom adhokratin kan man jämföra med Johnsons et al 

(1994, s. 112) forskning om informella strukturer. Denna säger att individen istället satsar 

på att öka sin egna integritet och autonomitet inom köket. Vad detta innebär är att 

kökspersonalen fokuserar mer på sitt egna arbete utan en ledares inflytande eller kontroll 

med någon av högre status. Under observationen uppmärksammade författarna hur 

kökspersonalen höll till sina egna arbetsuppgifter med en minimal mängd kommunikation 

mellan kollegorna. Genom att agera på detta sätt har personalen en högre vilja att utveckla 

sig själv. 

 

Från Blaus (1954, s. 347) forskning framgår hur tjänstemän betedde sig när de var 

uppdelade i grupper. Där visade resultatet att personer med mer kompetens fick en högre 

status. I observationen hos restaurang Y kökspersonal märktes att alla medlemmar hade en 

form av kompetens inom arbetsområdet, de var tysta och fokuserade på deras arbete. Även 

om en av dessa var sous-chefen, uppmärksammades inte hans status på något särskilt sätt, 

utan den var mer som hela kökspersonalens. Även detta kan kopplas med Blaus (1954, s. 

347) resultat, det vill säga att eftersom personen hade ett högt självförtroende lägger den 

mer fokus på utförandet av sitt arbete så att det i slutändan blir rätt. I boken Kitchens av 

Gary Alan Fine (1996, s. 81) beskriver man köket som en plats känt för att vara små och 

trångt, samt att kockar måste ha disciplin för att kunna jobba i dessa miljöer och flödet ska 

funka. Restaurang Y hade ett kök som var motsatsen till det hur Fine beskriver ett 

restaurangkök, i restaurang Y fanns det ett större kök som var uppdelat i tre områden som 

man lätt kunde manövrera sig runt i. Däremot berättar Fine (1996, s. 81) att 

kökspersonalen måste ha koordination och precision, detta visades tydligt under 

observationen genom hur kökspersonalen togs sig runt i köket utan att krocka in i 

varandra, detta förstärktes med att de kommunicerade med frasen “Bakom” för att 

klargöra att de var bakom deras kollega. Markering av territorium som Fine (1996, s. 82) 

beskriver, det vill säga att det blir som en utsträckning av ens egna identitet, påträffades 

inte under observationen. 

 

 

 

 



 

 

7.2.2 Strukturer i det professionella köket under service 

Restaurang X 

Utifrån resultatet från observationerna och intervjuerna har det framkommit att ledarskap 

är ett nyckelverktyg som framträder tydligt under restaurang X service, vilket betyder att 

det är en simpel struktur. Anledningen till det resonemanget har etablerats är att luckan 

blir en ny ledningsposition som finns utanför de formella hierarkierna, det vill säga 

mellanchefen eller strategitoppen. Detta skulle kunna betyda att luckan blir en ny 

strategitopp som alla andra i personalen förhåller sig till. Luckan styr nämligen flödet i 

köket, där den läser upp beställningar och kontrollerar att alla råvaror som behövs tillagas. 

I den enkla strukturen existerar endast operationskärnan och strategitoppen, resterande av 

huvuddelarna minimeras eller existerar inte (Mintzberg, 1983, s. 158). Sous-chefen och 

köksmästaren blir då en del av operationskärnan, om inte de har rollen som luckan. Detta 

är väldigt intressant då det förutsätter att alla i personalen ska kunna stå i luckan, eftersom 

rotation är en viktig del för restaurang X. I den enkla strukturen litar man på ledarskapet 

för att kunna producera arbetsresultat, vad skulle hända om en person, som inte är lika 

tränad inom luckan, skulle ta över den positionen? Hela flödet skulle möjligtvis lida, men 

varje station har också ett eget ansvar att kunna leverera de färdiga råvarorna till luckan 

som sedan lägger rätterna på tallriken och skickar ut den till matsalspersonalen. Ledaren, 

det vill säga luckan, måste bara kunna kommunicera om tiden och hur länge personalen 

har tid för tillagningen innan en rätt måste skickas till gästen.  

 

Bytet från en divisionaliserad struktur till en simpel struktur kan också handla om att få 

informationsflödet att bli enklare. Král & Králová (2016, s. 5172) nämner i deras studie 

hur större organisationer hade minimerat sig för att informationsflödet hade varit för långt 

och långsamt. Skulle restaurang X tillsätta en officiell mellanchef under deras service 

skulle troligtvist deras informationsflöde bli långsammare och mindre effektivt (Král & 

Králová, 2016, s. 5172). Detta är även något som Whyte (1949) beskriver i sin artikel 

angående hur strukturerna och rollerna förändras i en restaurang beroende på storleken. 

Där berättar han om hur ökningen av chefspositioner inom hierarkin inom organisationen 

kan bidra till negativa spänningar hos individer. Detta styrker även Mintzbergs (1983, s. 

158) teori angående den enkla strukturen. Mintzberg beskriver att användningen av 

strukturen ofta förekommer hos mindre företag (Mintzbergs, 1983, s. 158).    

 



 

Restaurang Y  

Kommunikation är nyckelverktyget inom den divisionaliserade strukturen, vilket sågs som 

den framträdande strukturen inom restaurang Y service. Man ansåg att denna struktur var 

framträdande eftersom servicen handlar om att alla delar i köket ska kunna kommunicera 

med varandra var i matlagningsprocessen de befinner sig och hur mycket de har att göra 

tills de kan skicka sina råvaror till luckan. Här hade luckan också en betydande roll för 

kökspersonalen, som på restaurang X, dock är luckan mindre av en ledare här. Här 

fokuserar man istället på helheten, på att all kökspersonal ska kunna överföra viktiga 

beslut - såsom utbyte av en råvara - till varandra och mellanchefen. Även 

kommunikationen med matsalspersonalen intar en större del i det hela, där man hela tiden 

för en dialog med servitriserna om gästernas önskemål och var i processen båda 

avdelningar - köket och matsalen - befinner sig. Ofta skulle kökspersonalen vända sig till 

sina mellanchefer för att ta beslut, som sedan kommunicerades vidare till strategitoppen, 

det vill säga köksmästaren. Mellanchefen kunde även bestämma ifall en rotation av 

stationerna skulle ske under servicen, exempelvis om en person behövde hjälp med sitt 

arbete. Mintzberg (1983, s. 215) menar att den divisionaliserade strukturen är en struktur 

som används där organisationen delas upp i mindre divisioner där strategitoppen inte kan 

ta hand om all information som kommer till dem, därför behövs mellancheferna 

(Mintzberg, 1983, s. 215). Teece (1994, s. 200) menar att inom beslutsfattningen mellan 

chefer och mellanchefer måste en mix av centralisering och decentralisering användas. 

Med detta menas att inom beslutsfattningsprocessen måste alla mellanchefer kunna inflika 

med sina synpunkter, eftersom det är mellancheferna som jobbar närmast tillsammans 

med operationskärnan och därför vet vad besluten handlar om (Teece, 1994, s. 200).  

 

Yukl (2006, s. 327) skriver att sammanhållningen i en grupp måste vara hög om ett 

fungerande team ska uppfylla sina mål. Mellanchefer och strategitoppen kan påverka detta 

genom att överlåta några beslut till dem. Aghion och Tirole (1997, s. 27) menar att högt 

uppsatta chefer delegerar ut enligt dem relativt oviktiga beslut till sina underordnade, dels 

för att förstärka sin närvaro i företaget och öka sammanhållningen i organisationen. Detta 

händer genom kommunikation mellan de olika hierarkierna.  

 

7.3 Jämförelse av restaurangerna 

Varför såg man den divisionaliserade strukturen under förberedelsen hos restaurang X, 

men adhokratin hos restaurang Y? Det kan finnas flera anledningar att diskutera, några av 

dessa är bland annat storlek på köket. Då restaurang Y har ett fysiskt större kök än 



 

restaurang X förlitar man sig mer på den enskilda individen och på dess tidigare 

erfarenheter. Om man skulle fråga mellanchefen angående ett beslut skulle det ta längre 

för strategitoppen att svara, eftersom det finns flera anställda och områden att 

uppmärksamma. Där behövs det ingen chef för att rapportera till strategitoppen angående 

beslut, eftersom man anser att varje enskild individ är kompetent nog för att ta sina egna 

beslut och initiativ. Då restaurang X är mindre kan man istället fokusera på 

kommunikation, där mellanchefen överser arbetet. Man kan även hjälpa varandra med 

förberedelsen hos restaurang X och på så sätt bidra till att en gemenskap bildas.  

 

Hos restaurang X blev servicen en simpel struktur eftersom ledaren står i centrum. Hos 

restaurang Y är det kommunikationen mellan divisionerna som står i centrum. 

Anledningen till det kan vara att man på restaurang X inte måste kommunicera lika 

mycket med varandra, utan det är en person som bestämmer hur mycket av en rätt som 

måste tillagas och hur länge det får ta. De lägger allt ansvar på en enda person, medan på 

restaurang Y är det omvänt. På restaurang Y märktes det mer teamwork, där alla 

kommunicerade med varandra om något saknades eller om någon behövde hjälp under 

tillagningsprocessen. Restaurang Y hade lika många stationer som restaurang X, dock 

förlitade de sig inte lika mycket på luckan som ledare. Personen som hade översikt över 

köket var fortfarande mellanchefen som rapporterade till strategitoppen, det vill säga 

köksmästaren, medan på restaurang X var det bara luckan som var strategitoppen. 

8. Slutsats  
Syftet och frågeställningarna i detta arbete besvaras med att man kan se vissa av Henry 

Mintzbergs (1983) strukturer inom restaurangerna beroende på vilka uppgifter som måste 

göras eller vad man vill åstadkomma i olika skeden på restaurangen. Skillnaderna beror 

mestadels på storleken av organisationen, eftersom storleken påverkar hur 

kommunikationen sker i restaurangerna. I restaurang X återfinns den divisionaliserade 

strukturen under förberedelse, samt den enkla strukturen under service. Anledningen till 

detta tror vi är att man vill dela upp arbetet under förberedelsen så att alla har sin uppgift, 

samt att det är sous-chefen som överser det praktiska arbetet för att sedan kommunicera 

det till köksmästaren. Under servicen transformeras sedan köket till en enkel struktur, där 

det bara finns strategitoppen och operationskärnan. Där är det personen som är i luckan 

som styr tempot på arbetet och alla i operationskärnan ska riktas efter det som luckan 

säger.  

 



 

På restaurang Y finns det den adhokrati under förberedelsen och en divisionaliserad 

struktur under service. Under förberedelsen jobbar man väldigt självständigt och utifrån 

ens kompetenser där varje person står på en station som matchar dess erfarenhet. Under 

servicen måste man kommunicera mycket med varandra, mestadels mellan de olika 

divisionerna för att komma överens med vad som ska göras och hur snabbt man måste 

göra det. Detta kök är även större än restaurang X vilket bidrar till att kommunikationen 

måste vara effektiv, samt att det där ska finnas fler mellanchefer som övervakar 

produktionen för att sedan kunna kommunicera det till strategitoppen. Vi anser att dessa 

skillnader finns mestadels eftersom restaurang Y har fler divisioner än restaurang X, samt 

att deras flöde med kommunikation och arbetsuppgifter anpassas därefter. Varje 

restaurang måste hitta en eller flera strukturer som gör produktionen av maten så effektiv 

som möjligt, vilket vi har sett två exempel på i detta arbete i form av restaurangerna X och 

Y.  

9. Förslag till framtida forskning 
Det finns många förslag till områden som man skulle kunna forska mer på. Då detta arbete 

har fokuserat på endast tre av Mintzbergs (1983) teorier skulle första förslaget vara att se 

ifall resterande av hans teorier kan ses inom restaurangkök. Det finns två teorier till, vilket 

skulle vara intressant att analysera ifall de skulle kunna återfinnas. Sedan har man bara 

använt sig av dessa teorier vid två restauranger i norra Sverige, och som man tidigare 

nämnde i metoddiskussionen är det inte självklart att man får samma resultat om man 

skulle utföra studien i andra länder. Kulturella skillnader kan bidra till ett differentierat 

resultat, både i intervjuerna och i observationerna. Samtidigt kan man även byta typ av 

restaurang, exempelvis skifta till en snabbmatsrestaurang och se hur dessa har byggt upp 

sin struktur i köken.  

 

En till infallsvinkel skulle vara att utföra fler intervjuer eller observationer på 

restaurangerna. En idé skulle vara att forska djupare och se vilka drivkrafter som finns 

bakom utformningen av dessa strukturer, samt se hur andra ledningspositioner förhåller 

sig till dessa. Organisationsstrukturer inom matsalen skulle vara en komplettering för att 

sedan kunna jämföra både köksstrukturen mot denna struktur. Kan Mintzbergs strukturer 

ses inom matsalen? Hur skiljer sig denna mot köksstrukturen? Även byte av metod skulle 

visa på ett annat resultat: byta ut icke-deltagande observationer till deltagande 

observationer, exempelvis. Möjligheterna är många i en studie som denna. 
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Bilaga 

Bilaga 1 

Observationsschema 

Tid och tillfälle: Exempel förberedelse, kl 11:00 

Restaurang: Exempel Restaurang X 

 

1. Stationerna:  

 

 

 

 

 

2. Kommunikation:  

 

 

 

 

 

 

3. Arbetsuppgifter: 

 

 

 

 

 

 

4. Ansvarig: 

 


