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 Sammanfattning   
 

Under 2000-talet har restaurangsverige utvecklats från ett medelmåttigt gastronomiskt land 

till ett land i framkant på den gastronomiska kartan. Pådrivande i utvecklingen har det Nya 

nordiska köket varit som skapades under 2004 med syfte att framhäva och ge uttryck för 

nordiska råvaror. Kockarna har utvecklat en ökad medvetenhet, men frågan är om det är en 

del av en trend eller ett nytt förhållningssätt till råvaror. Syftet är därför att undersöka hur det 

nya nordiska köket förändrat professionella kockars inställning till råvaror och hållbarhet. 

Metoden som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

 

Resultatet tyder på att kockar har genererat en ökad medvetenhet och förändrat 

förhållningssätt till råvaror. Det har lett till att kockar idag reflekterar mer vid val av råvaror 

och hjälps åt att tillsammans med producenter utveckla råvaror för att frambringa ett högre 

gastronomiskt värde. 
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2. Introduktion 

De senaste 40 åren har det gastronomiska Sverige genomgått en förvandling från att vara ett 

medelmåttigt kulinariskt land, till ett land i framkant inom gastronomin. Utvecklingen tog vid 

under 1970-talet då Göteborgs-belägna restaurangen Johanna influerades av Nouvelle cuisine, 

”Det nya franska köket”, med dess enkelhet och renhet där fokus låg vid att framhäva 

råvarans egenskaper. Denna nya influens kom senare att bli en grogrund för det ”Nya 

nordiska köket” (NNK) då nordiska kockar fick upp ögonen för det lokala och 

närproducerade. Under 2004 samlades tio inflytelserika nordiska kockar för att underteckna 

ett manifest där den nordiska maten och dess råvaror skulle ligga i fokus (Nordiska 

ministerrådet, u.å.). René Redzepi tillsammans med Claus Meyer var personerna bakom 

manifestet, som grundar sig i Renés ifrågasättande om varför man som gäst skulle bege sig till 

Köpenhamn, för att äta fransk mat som är nästan lika bra som den som serveras i Paris 

(Midholm & Saltzman, 2014.). 

 

Sökandet efter ursprung har bidragit till att växter och djur som i det närmaste varit försvunna 

fått förnyad aktualitet på grund av deras geografiska och historiska ursprung (Luczaj, Pieroni, 

Tardío, Pardo-de-Santayana, Soukand, Svanberg, & Kalle, 2012). Den vilda naturen utgör en 

ny gastronomisk bas för restaurangköken och den stora frågan är om NNK är en pågående 

trend eller ett nytt förhållningssätt som är här för att stanna. Syftet med denna studie är att 

genom kvalitativa intervjuer undersöka hur NNK förändrat professionella kockars inställning 

till råvaror och hållbarhet. Undersökningen kommer att begränsas geografiskt till hur 

professionella kockar arbetar på några av Stockholms främsta restauranger. 

 

3. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

FAMM, five aspects meal model, är en modell som används inom måltidskunskap och 

värdskap för att beskriva måltiden utifrån fem aspekter (Edwards & Gustafsson, 2008). 

Aspekterna som ingår i modellen är rummet, styrsystemet, stämningen, mötet och produkten 

(ibid.). Denna studie kommer att undersöka hur NNK förändrat professionella kockars 

inställning till råvaror och hållbarhet på restauranger i Stockholm. Undersökningen kommer 

beröra aspekterna produkten och styrsystemet, och på så vis kopplas samman med 

måltidskunskap och värdskap. I studien kommer produkten stå för maten som serveras på 

restauranger och vilka förhållningssätt en kock arbetar efter när till exempel en ny rätt ska 
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skapas. I styrsystemet kommer det att undersökas vilka faktorer som står bakom det aktuella 

konceptet samt vilka riktlinjer som restauranger arbetar efter.  

 

4. Teoretisk bakgrund 

4.1 Vägen till det nya nordiska köket 

Landets främsta restauranger har varit pådrivande i att uppgradera och utveckla det nordiska 

köket i form av användandet av det vilda och lokala från både naturen och producenter 

(Midholm & Saltzman, 2014). Det nya nordiska köket grundar sig i vad som skedde i 

restaurang-Sverige under 1970-talet och framåt. Leif Mannerström och Christer Svantesson 

lyfte då fram ”Nouvelle cuisine”, eller ”Det nya franska köket” till den svenska 

restaurangbranschen (ibid.). Det nya franska köket grundar sig i ett fokus på råvaran, där dess 

karaktär skall framhävas genom enkelhet och renhet (ibid.). Användandet av färska, dock inte 

nödvändigtvis lokala, råvaror under säsong var utgångspunkten i menyutformandet (ibid.). 

 

Det nya franska köket inspirerade många och lyfte upp den svenska restaurangnäringen från 

ett europeiskt mellanskikt till ett land som konkurrerar om pallplaceringar i prestigefyllda 

internationella matlagningstävlingar (Midholm & Saltzman, 2014). Till en början var dock 

maten mer av fransk härkomst än av svensk eller nordisk karaktär (ibid.). Efter hand började 

tankarna om färska råvaror, hämtade från närområdet, leda till ökad status för det 

närproducerade (ibid.). Det nya franska kökets filosofi kring färskhet skilde sig från hur mat 

traditionellt har lagats i det svenska köket då konservering och hushållning tidigare varit i 

fokus (Jönsson, 2012). Med en strävan efter utveckling men samtidigt bibehållning av gamla 

traditioner krävdes det en ny matfilosofi i Sverige (ibid.). 

 

4.2 Nya nordiska köket (NNK) 

Håkan Jönsson skriver i den “Gastronomiska Revolutionen” (2012) att NNK är en 

vidareutveckling av gamla traditioner och råvaror. Ett tydligt exempel som haft en stor 

betydelse för NNK är restaurang Noma i Köpenhamn (Jönsson, 2012). Noma startades år 

2004 av Claus Meyer och René Redzepi med målet att servera enbart nordisk mat på ett 

innovativt sätt (ibid.). Dock poängteras att NNK inte behöver fokusera enbart på lokala 
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råvaror (ibid.). Råvaror kan väljas från de nordiska länderna som exempelvis Noma gör när de 

har bäver från Sverige, majrovor från Färöarna och sjögräs från Island på menyn (ibid.). NNK 

har även en grundidé att följa årstider, vilket är en influens från det nya franska köket (ibid.). 

Att välja råvaror efter säsong samt fokusera på hållbar produktion och sund djurhållning är 

viktiga ståndpunkter (ibid.). Genom att välja lokala nordiska råvaror är det möjligt att 

återspegla den miljö som restauratörer arbetar i och kan dessutom leda till att kockar påverkar 

de lokala producenterna (ibid.). 

 

4.3 Förutsättningar för NNK 

Under slutet av 1990-talet ökade intresset för att äta på restaurang i den nordiska regionen och 

i början av 2000-talet öppnades restauranger som blev internationellt erkända (Byrkjeflot, 

Strandgaard & Svejenova, 2013). Tillsammans skapade detta förutsättningar för NNK:s 

utveckling. Under samma period ökade även välståndet i Norden vilket förbättrade 

möjligheterna för restaurangbesök (ibid.). Byrkjeflot et al. (2013) skriver om det snabbt 

växande nya spanska köket, med Ferran Adrià i spetsen, där molekylära tekniker användes för 

att skapa nya upplevelser av maträtter. Under samma period växte även den globala Slow 

Food-rörelsen1 fram (ibid.). Tillsammans gjorde detta att de nordiska kockarna såg en 

möjlighet att skapa en egen kulinarisk identitet (ibid.). Slow Food- rörelsen skapades som en 

motkraft till den framväxande snabbmatsrörelsen (Jönsson, 2012). Rörelsen delar många 

grundtankar med NNK, dock har Slow food- rörelsen “en större betoning på att verkligen 

återskapa traditioner” (ibid.). Andra grundförutsättningar för NNK var att kockarna fick en 

högre status genom ett ökat intresse på grund av tv-program och annan exponering i media 

(Byrkjeflot et al., 2013). När de nordiska kockarna lyckades vinna stora prestigefyllda 

matlagningstävlingar som exempelvis Bocuse d’Or växte även intresset för NNK hos de mest 

berömda kockarna i andra delar av världen (ibid.). Byrkjeflot et al. (2013) beskriver hur de 

nordiska länderna fick stämpeln som det nya kulinariska ”Meckat”, kända för sitt nya 

nordiska kök. Genom det ökade intresset för gastronomi började kockarna i Norden 

ifrågasätta råvaror och dess ursprung och intresset för traditionella tillagningsmetoder växte 

(ibid.). 

                                                
1 Slow food-rörelsen skapades 1986 av Carlo Petrini i Italien. Ett manifest skapades 1989 och dess ledord är: 
gott, rent och rättvist. Rörelsen arbetar för ekologisk produktion, bevarande av lokala och regionala matkulturer 
samt utveckling av jordbruk (Slow Food, 2015). 
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4.4 NNK - Manifest 

År 2004 blev ett viktigt år för NNK (Jönsson, 2012). Claus Meyer, en av grundarna till Noma, 

bestämde sig för att tillsammans med tio av Nordens främsta kockar och det Nordiska 

ministerrådet skapa ett manifest för NNK (Bilaga 1, Nordiska ministerrådet, u.å.). ”Vi 

nordiska kockar finner nu tiden mogen för att skapa ett Nytt Nordiskt Kök som genom sitt 

välsmakande och sin egenart kan mäta sig med de största köken i världen” (Nordiska 

ministerrådet, u.å.). Manifestet blev en viktig handling för NNK då det formulerade 

ståndpunkter och riktlinjer för hur utvecklingen skulle se ut i köken samt hur man skulle 

arbeta med att framhäva Nordens egenart (ibid.). Manifestets grundvärdering består av tio 

riktlinjer och innefattar bland annat renhet, friskhet, enkelhet och etik (ibid.). Jönsson (2012) 

menar att NNK:s grundtankar fanns hos många svenska kockar under denna period, dock inte 

med samma ambitionsnivå som hos kockarna på Noma. Kocken Mathias Dahlgren från 

Sverige var en av de tio kockarna som undertecknade manifestet och som även var delaktig i 

att sprida dess budskap (ibid.). 

 

4.5 NNK - Utveckling 

NNK:s utveckling beskrivs som en konsekvens av fyra huvudgrupper: leaders, promoters, 

legitimators och disseminators (Figur 1, Byrkjeflot et al., 2013). Dessa grupper bestod av 

kockar, entreprenörer, forskare, media och personer från det nordiska ministerrådet som 

tillsammans utvecklade och spred budskapet (ibid.). Den första gruppen, leaders, är rörelsens 

kulinariska ledare som definierade NNK samt skapade uppmärksamhet kring den (ibid.). Den 

andra gruppen, promotors, är politiker och andra organisationsledare som bidrog med resurser 

och påskyndade processen (ibid.). Den tredje gruppen, legitimators, var forskare som bidrog 

med legitimitet till rörelsen (ibid.). Den fjärde och sista gruppen, disseminators, utgjordes av 

media som hjälpte till att sprida rörelsens budskap till en bredare målgrupp (ibid.). 

 

Byrkjeflot et al. (2013) har delat upp utvecklingen av NNK i tre mekanismer som lett till ett 

internationellt erkännande (Figur 1). Den första mekanismen var att välja ett varumärke utan 

tidigare historisk koppling till gastronomin, men som ändå var positivt förknippat gällande 

andra marknader (ibid.). Den andra mekanismen syftade till att bjuda in till deltagande för att 

vidga rörelsen, vilket möjliggjorde en distributionskanal för bredare gastronomisk övning 
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(ibid.). Den tredje syftar till att bjuda in journalister och medialt marknadsföra varumärket 

(ibid.). 

 

 
 
 

 
 
Figur 1. Aktörer och mekanismer för skapandet av NNK (tillåtelse att publicera figuren har getts av Byrkjeflot 
et al., 2013). 
 

Byrkjeflot et al. (2013) har även delat upp NNK i tre steg för att beskriva hur rörelsen 

skapades och utvecklades med hjälp av aktörerna. Det första steget, emmergence (2003–2005) 

handlar om uppkomsten och startskottet för nordisk mat där grundvärderingarna skapades och 

definierades (ibid.). I det andra steget, legitimation (2005–2006), utvecklades konceptet och 

dess grunder då man såg möjligheter till ökat intresse för Norden (ibid.). Det tredje steget, 

contested expansion (2007–2010), beskriver hur NNK utvecklades och tillämpades av olika 

restauratörer (ibid.). Utvecklingen skedde i olika projekt som finansierades av olika 

organisationer och näringslivet, bland annat det Nordiska ministerrådet, som hade en önskan 

att främja den nordiska gastronomin (ibid.).  

 

4.6 Vad är en trend? 

Nationalencyklopedin (2016a) definierar trend som “en stabil, långsiktig förändring i 

samhället avseende t.ex. ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller 

konsumtionsmönster”. Framtidsforskaren Faith Popcorn (Popcorn, 1992) beskriver en trend 
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som en långvarig våg, som rör sig över olika marknader där konsumentaktiviteter går hand i 

hand med andra signifikanta händelser som uppstår vid samma tid. Trender kan enligt Kotler 

(2003) delas in i tre olika nivåer, beroende på dess effekt och varaktighet i samhället. Dessa 

nivåer är beskrivna som modeflugan, trender och megatrender. ”Modeflugan” beskrivs som 

en oförutsedd, kortlivad trend utan social, ekonomisk eller politisk betydelse. ”Trender” är 

däremot mer långlivade och förutsägbara, som kan förutspå framtiden. ”Megatrender” bidrar 

till stora förändringar i samhället i det ekonomiska, politiska och sociala livet. Dessa 

förändringar formas långsamt under längre tid och är långlivade. 

 

Burstedt (2005) beskriver trender som något som är modernt fast samtidigt också motsats till 

populärt, i den mening att det är någonting som inte alla använder. När något är som mest 

trendigt beskriver hon att det bör vara exklusivt, lite svårt att få tag på men fortfarande relativt 

oupptäckt. Det som gemene man förtär i sin vardag är alltså inte en trend (ibid.). När något 

exklusivt och trendigt blir billigt och lättillgängligt bör man leta nya råvaror och 

tillagningssätt för att bibehålla sin trendiga status (ibid.). Även fast trender anses som 

långlivade är de relativt flyktiga i den mån att de kommer och går (ibid.). Genom att börja 

återanvända en traditionell råvara eller tillagningsmetod kan det skapas en retrotrend kring 

fenomenet (ibid.). Sökandet efter nya vägar har lett den svenska gastronomin in på 

upplevelseindustrin där inte bara matens smak och mättnadsförmåga säljer, utan även 

helhetsintrycket där skapandet av exceptionella upplevelser för alla sinnen ger uttryck i 

restaurangerna (ibid.). Björklund, Holmgren och Johansson (2009) skriver att det är en 

pågående trend att den nya unga generationen av kockar i Sverige har börjat profilera sig som 

klimatmedvetna eftersom de väljer att arbeta med närodlade råvaror efter säsong. 

 

4.7 Lokal och säsongsbetonad nordisk mat 

Användandet av lokala och säsongsbetonade råvaror har i och med det NNK ökat markant 

(Mithril, Dragsted, Meyer, Blaubert, Krog Holt & Astrup, 2012). Råvaror i säsong definierar 

Mithril et al. (2012) som odlade råvaror utomhus under råvarans naturliga produktions- 

och/eller växtperiod i det land eller region där råvaran är producerad. Tydligt fokus ligger vid 

att uttrycka den nordiska terroiren via råvaror med geografiskt och kulturellt ursprung (ibid.). 

Terroir innebär att genom en specifik plats uttrycka karaktäristiska kvalitéer kring en råvara 

genom odlingssätt, jordmån, klimat och läge (ibid.). För att exemplifiera så smakar inte en 
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odlad potatis likadant överallt, eftersom yttre faktorer som var och hur den är odlad påverkar 

den sensoriska kvalitén (ibid.). Eftersom restauranger och kockar från Norden anses vara 

bland världens toppskikt har de nordiska råvarorna tydligt gastronomisk värde (Mithril et al., 

2012). Smith (2005) definierar lokalproducerade råvaror som: “råvaror producerade och 

fördelade inom ett visst geografiskt område”. Det finns ingen officiell definition av vad 

lokalproducerat är, vilket ger utrymme för var och en att själva avgöra vad som anses lokalt 

(Krav, 2015). 

 

Att konsumera lokalproducerad mat bidrar på flera sätt till ett mer hållbart jordbruk (Krav, 

2015). Att odla frukt och grönsaker i deras naturliga miljö under rätt säsong kan minska 

energiåtgången som annars krävs för att driva växthus (Mithril et al., 2012). Betande djur 

bevarar det öppna svenska landskapet samt bidrar till en ökad mångfald av djur och växter 

(Krav, 2015). Genom närkontakt med lokala producenter ökar förståelsen och kunskapen 

kring hur produkter/råvaror produceras, hur kretslopp fungerar och på vilket sätt 

livsmedelsproduktion kan bli mer miljövänligt (ibid.). Vilket kan resultera i ett lokalt 

kretslopp mellan stad och land (ibid.). Tillsammans gynnar det den egna bygden genom fler 

arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter i att sälja direkt till kund (ibid.). Detta ger både 

färskare och fräschare produkter och bidrar till en hållbar utveckling av jordbruket (ibid.). 

 

4.8 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling användes för första gången 1987 då FN presenterade 

Brundtland-rapporten för miljö och utveckling (NE, 2016b). Där definieras hållbar utveckling 

som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (ibid.). Hållbar utveckling har tre 

huvudsakliga mål som berör ekonomi, miljö och sociala aspekter (Vermier & Verbeke, 2005). 

Den ekonomiska biten syftar till att ge bönderna en rimlig betalning för deras produkter 

samtidigt som de är prisvärda för konsumenterna (ibid.). Det miljömässiga målet är att 

långsiktigt bevara naturen genom att inte slösa med dess resurser (ibid.). Den sociala biten 

handlar om att ge alla människor samma livsvillkor genom att alla länder ska ha samma 

tillgång till världens resurser och samma ansvar för att bevara och förvalta dessa (ibid.). För 

att en produkt ska anses som hållbar bör den beröra, genom dess attribut eller konsekvenser, 

en eller en kombination av dessa aspekter (ibid.). 
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4.9 Den svenska fine-dining scenen idag 

I detta avsnitt kommer det att ges en inblick i delar av Stockholms fine-dining-scen för att få 

en förståelse om hur branschen ser ut idag. White Guide, som är nordens ledande guidesystem 

gällande restauranger och caféer, listar årligen Sveriges främsta restauranger (White Guide, 

2016a). I toppen ligger restauranger som arbetar med säsongsbaserade svenska råvaror 

förädlade med traditionella och moderna tillagningstekniker (White Guide, 2016b). En 

gemensam faktor för dessa restauranger är sökandet och förnyelsen kring rätter och råvaror, 

något som Burstedt (2005) beskriver som en stark mattrend för Norden. Exempel på detta är 

restauranger som: Gastrologik, som styr hela sin meny efter producenternas villkor 

(Gastrologik, 2016). Restaurang Frantzen, som ifrågasätter “varför man ska gå över ån för att 

finna vatten när man kan gräva där man står” (Frantzén, 2014, s. 6). Matsalen, där Mathias 

Dahlgren arbetar med något han beskriver som “Det naturliga Köket” där fokus ligger vid att 

arbeta med ekologiska och miljöskonsamma råvaror efter säsong (Dahlgren & Linder, 2010).  

 
 

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur det nya nordiska köket förändrat professionella kockars inställning 

till råvaror och hållbarhet. 

 

• Är NNK en trend eller har det övergått till en ökad medvetenhet kring främjandet av 

lokala råvaror och traditioner? 

• Hur har NNK påverkat restaurangscenen? 

 

 

6. Metod och material 

Nedan följer en beskrivning av de metod- och materialval som använts för att samla in data 

till studiens teoretiska bakgrund och resultat. 



 13 

6.1 Litteratur- och databasinsamling 

Litteratur- och datainsamlingen har mestadels skett via sökning i databasen Google Scholar 

som är en sammanställning av flera databaser. Litteratur har även hittats i biblioteket på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter 

som berör trender, NNK, lokal- och säsongsbetonad mat ansågs mest relevanta för studiens 

syfte. Vid sökning i databaser är det alltid bra att formulera nyckelord innan sökningen 

påbörjas, då det underlättar sökningarna (Bryman, 2011). Han rekommenderar även att 

anpassa sökorden och prova sig fram för att lättare finna det som söks. Sökningarnas 

nyckelord har varit new nordic cuisine, trend, traditions, wild food, seasonal food. För att 

begränsa träffbilden har dessa nyckelord även satts i kombination med varandra. När en 

vetenskaplig text funnits, där titeln är relevant för syftet, har textens abstract lästs för att 

vidare undersöka relevansen. Specificerad sökhistorik finns sammanställt i en sökmatris 

(Bilaga 2). 

 

6.1.1 Inklusionskriterier för den vetenskapliga litteraturen 

• De ska vara relevanta för syftet. 

• Skrivna på antingen svenska eller engelska. 

• Att artiklarna är peer-reviewed, vilket innebär att de är vetenskapligt granskade. 

 

6.2 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

När syftet var formulerat ansågs det att kvalitativ intervju var den mest användbara metod för 

studien att tillämpa. Eftersom det, enligt Bryman (2011), ger detaljerade och fylliga svar då 

frågorna ofta är av öppnande karaktär. Vilket lämpar sig väl då det är önskvärt att 

respondenterna ger beskrivande och berättande svar utifrån sina ståndpunkter. Som metod 

beskriver Bryman (2011) den som flexibel, eftersom forskaren själv bestämmer när 

intervjuandet, transkriberingen och analysen sker. 

 

För att få kunskap om vad respondenterna anser vara viktigt och relevant menar Bryman 

(2011) att det är viktigt att låta intervjun röra sig i olika riktningar. För att få respondenten 

bekväm användes “tratt-teknik”, där syftet är att till en början ställa breda öppnande frågor 

(Patel & Davidsson, 2011). Detta för att låta respondenten verbalisera sig, för att sedan övergå 
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till mer specifika frågor (ibid.). Frågorna ställdes med låg grad av standardisering och 

strukturering, då det ger utrymme för respondenten att svara med egna ord och frågeföljden 

kan ställas i den ordning som faller sig bäst (ibid.). Vidare bestämdes att intervjuerna skulle 

vara av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att det finns ett förutbestämt frågeschema 

men beroende på vad respondenten svarar kan det ställas följdfrågor (Bryman, 2011). Att 

kunna omstrukturera frågeföljden och/eller komma med följdfrågor innebär en flexibilitet som 

kan anpassas efter intervjupersonerna (ibid.). Vilket är ett effektivt sätt för att fokusera på de 

centrala frågorna men även ge utrymme för nya frågor som uppfattas ha relevans. Det finns 

dock alltid en risk att intervjun leder mot ett annat ämne än det som intervjuaren 

ursprungligen planerat (Bryman, 2011). Därför kräver metoden engagemang och 

uppmärksamhet från intervjuarens sida för att undvika detta. 

 

För att öka reliabiliteten av intervjun fördes det röstinspelningar, som ger uppsatsförfattaren 

möjlighet till att styrka och konfirmera att hen agerat i god tro (Bryman, 2011). Att föra 

röstinspelningar menar Bryman (2011) är av vikt eftersom det leder till att intervjuaren kan 

koncentrera sig på samtalet istället för att bli distraherad av att föra anteckningar. Vilket 

upplevdes var av vikt på grund av användandet av semistrukturerade intervjuer, då det 

behövdes uppmärksamhet för att ställa eventuella följdfrågor och/eller klara ut eventuella 

oklarheter i svaren. För att föra röstinspelningar krävs tillstånd från respondenten (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

Enligt Kvale (1997) är det intervjuarens ansvar att erbjuda en atmosfär där respondenten 

känner sig trygg att besvara frågorna. Det leder till att respondenten känner sig mer 

avslappnad och fri att berätta om sina känslor och upplevelser (ibid.). För att uppfylla detta 

var målsättningen att samtliga intervjuer skulle genomföras på respektive respondents 

arbetsplats. Ytterligare en anledning till att intervjuerna utfördes på respondenternas 

arbetsplats var att det ger en inblick i den miljö respondenten verkar. Vilket enligt Bryman 

(2011) kan underlätta intervjupersonernas tolkning och ge ökad förståelse kring det som 

respondenten berättar. 

6.3 Urval 

I denna studie har ett målinriktat urval gjorts när intervjupersoner valdes ut och kontaktades 

(Bryman, 2011). Bryman menar att denna teknik används för att skapa ett samband mellan 
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urval och forskningsfrågor som är relevanta för studiens undersökning. I undersökningen 

begränsades urvalet till verksamma kockar eller restauratörer som agerar inom fine-dining-

genren i Stockholm. Personer som har anknytning till manifestet, som har varit med och tagit 

fram det och därefter aktivt arbetat med spridandet av NNK, ansågs även lämpliga. Ett 

kriterium var att kocken alternativt restauratören har en koppling till NNK, antingen genom 

maten på menyn eller medialt visat ett intresse för dess grundprinciper. Dessa personer ansågs 

passande för undersökningen eftersom deras kunskap och erfarenhet skulle generera en 

intressant diskussion mot bakgrunden.  

 

6.4 Intervjuguide 

Under intervjuerna användes en intervjuguide för att underlätta vilka frågor som skulle 

beröras. Bryman (2011) menar att frågorna inte ska vara för specifika för att ge utrymme åt 

intervjupersonen. Intervjuguiden formulerades så att intervjufrågorna svarade på 

undersökningens frågeställningar och syfte. Frågorna delades sedan upp i olika teman för att 

få en lättare överblick att gå tillbaka till när spontana frågor dök upp. De olika teman som 

valdes ut var NNK, trender och hållbart förhållningssätt (Bilaga 3). Författarna till studien var 

medvetna om att frågorna kunde ändras under intervjuns gång. 

 

6.5 Pilotstudie 

Inför intervjun är det viktigt med noggranna förberedelser (Patel & Davidsson, 2011). 

Framför allt att säkerställa så frågorna i intervjuschemat täcker alla aspekter i 

frågeställningarna (ibid.). Därför genomfördes en pilotstudie innan intervjupersonerna 

kontaktades. Vilket enligt Bryman (2011) är ett fördelaktigt sätt att undersöka så inte 

surveyfrågorna missuppfattas eller är tvetydliga. Att intervjuschemat är avskalat och endast 

innehåller frågor av relevans är av vikt då för många frågor lätt leder till att respondenten 

känner att intervjun blir tröttsam (ibid.). Genomförandet av pilotstudie gav uppsatsförfattarna 

en möjlighet att justera frågornas innehåll, antal och formuleringar så att intervjun fungerar så 

bra som möjligt under den faktiska undersökningen (ibid.). Pilotstudien genomfördes på en 

verksam kock som har kunskaper inom ämnet men som inte arbetar i det geografiska området 

studien omfattar. 

 



 16 

6.6 Etisk planering för studiens genomförande 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra etiska principer som är viktiga att tillämpa vid arbete 

med forskning och undersökningar. Dessa riktlinjer har tillämpats under studiens 

genomförande. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet innebär att 

informera de inblandade om studien ändamål samt i vilket syfte informationen som samlas in 

ska användas (ibid.). I samtyckeskravet har deltagaren rätt att bestämma om sitt deltagande 

samt har möjlighet att avsäga sin medverkan (ibid.). Konfidentialitetskravet innebär att 

studien behandlar deltagarnas personuppgifter konfidentiellt samt kravet att informera 

deltagarna om denna princip (ibid.). I nyttjandekravet informeras respondenten att den 

insamlade informationen samt uppgifter endast kommer att användas till studies ändamål 

(ibid.). 

 

6.7 Genomförande 

Åtta kockar/restauratörer och en person som aktivt arbetar med NNK kontaktades för önskan 

om deras medverkan i studien. Av dessa visade tre personer intresse för att medverka i 

undersökning. Två av intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats i 

centrala Stockholm. Den tredje personen hade dessvärre ingen möjlighet till att träffas och 

därför var endast telefonintervju ett alternativ. Inför telefonintervjun testades utrustningen för 

att minimera risken till att tekniken inte fungerar under pågående intervju. Intervjun 

genomfördes i ett tyst, avskilt rum på Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. 

Innan intervjuerna blev samtliga respondenter tilldelade ett informationsblad via mail (Bilaga 

4), för att informera om de grundläggande forskningsetiska principerna och studiens syfte. 

Samtliga intervjuer spelades in via mobiltelefon. Därefter sparades de på dator och USB-kort 

för att undvika förlust av data. 

 

6.8 Intervjupersoner 

Intervjupersonerna i denna studie hålls anonyma. För att bevara deras anonymitet har de 

tilldelats fiktiva namn. Intervjuperson 1, Karl, är ansvarig för köksdelen i en koncern i 

Stockholm, där ett antal olika restauranger ingår. Intervjuperson 2, Per, driver en högt rankad 

restaurang i Stockholm med fokus på nordiska råvaror och nära samarbeten med producenter. 
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Intervjuperson 3, Erik, är expert inom NNK och var med och tog fram manifestet under tidigt 

2000-tal. 

 

6.9 Material 

För att lättare arbeta med det inspelade materialet transkriberades detta. Transkribering är en 

tidskrävande uppgift som genererar mycket material att ta sig igenom (Bryman, 2011). För att 

underlätta transkriberingen tillämpades datareduktion, som används för att på ett systematiskt 

sätt reducera datamängden till det material som skall användas i den fortsatta analysen (Lantz, 

2007). Metoden gör även transkriberingen mer tidseffektiv, då endast data som ansågs 

relevant för syftet transkriberades. Ord som aktivt valdes bort var utfyllnadsord, tvekanden 

och dialoger som hamnade utanför studiens frågeställning. Datareduktionen innebär inte att 

meningar tas ur sitt sammanhang och får en ny betydelse än den ursprungliga (ibid.). 

 

6.10 Metod för analys av data 

Efter transkriberingen analyserades datan genom att sortera den efter dess innehåll. Studiens 

frågeställningar fungerade som grund när bearbetningsprocessen inleddes. Bryman (2011) 

berättar att det är klokt att påbörja analysen inom fem dagar efter intervjuerna avslutats 

eftersom man inom denna tid fortfarande har ett bra minne ifrån intervjuerna. Fokus låg vid 

att sortera fraser som innehöll nyckelord som trend, hållbarhet/medvetenhet och NNK för att 

sedermera underlätta resultatskrivandet. Olikheter, likheter samt övriga uttalanden av 

betydelse för studiens syfte söktes. För att underlätta och ge en tydligare bild av analysen 

färgkodades sorteringen av nyckelfraser och olikheter/likheter. 

 

7. Resultat 

Resultatet är uppdelat i tre underrubriker: NNK, medvetenhet och trender. Rubrikerna är 

teman som formulerades i intervjuguiden vilka även kopplas till bakgrunden som berör och 

svarar på studiens syfte. Under rubriken ”NNK” beskrivs kockars relation till det nya nordiska 

köket. ”Medvetenhet” beskriver hur kockar förhåller sig till hållbarhet och hur de tänker kring 

råvaror. I den sista rubriken, ”Trender”, berättar respondenterna vad de anser om trender inom 

branschen. 
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7.1 NNK 

Under intervjun med Karl (2016) berättar han att NNK fick sitt genomslag när Noma öppnade 

2004 och att det är en konsekvens av “timing, rätt personer, rätt läge och att allting stämde”. 

Han menar att många kockar hade börjat tänka åt det hållet med att man ska “se vad man har 

runt knuten” och börja reflektera över närproducerat. Karl menar att det är en helt naturlig 

utveckling som dessutom är logisk. Innan NNK blev en stor trend så berättar Karl att kockar 

beställde råvaror från en stor leverantör och bedömde endast kvalitén. Nu menar han att 

många kockar resonerar annorlunda gällande kvalité då man även vill veta ursprung och fler 

detaljer kring råvaran. 

 

Karl (2016) berättar att han har varit delaktig i ett projekt som heter Exceptionell Råvara2 där 

kockar får chansen att möta och föra en dialog med bönder samt producenter. När 

respondenten var med första gången hade producenterna i många fall aldrig fått se sitt kött 

efter det var slaktat och låg på tallriken. Producenterna visste inte vilket djur som hade bäst 

egenskaper och dialogen mellan producenter och kockar saknades. Karl berättar att historiskt 

sett så har bönderna fått höra att nötkreaturen är för feta och att det inte finns någon kock som 

är villig att betala för fettet. Dock påpekar Karl att det är precis det som många kockar 

efterfrågar då mycket smak finns i fettet. Fortsättningsvis berättar respondenten att det har 

hänt väldigt mycket under de senaste tre åren. Producenter och kockar har skapat ett nytt 

forum där dialogen kan utveckla råvarans egenskaper. Karl anser att detta kan vara en orsak 

av NNK samtidigt som han anser att det är en logisk utveckling. Han menar att man inte 

enbart vill veta vart råvaran kommer ifrån utan även vill vara med och välja ut och se vad som 

händer när man till exempel byter foder. Han menar att kockarna tillsammans med 

producenterna har utvecklat hela kedjan från jord till bord. Karl berättar även om att han själv 

har nära kontakt med vissa producenter där de kan ta del av och diskutera de krav som 

bestämts kring djurhållning. 

 

Erik (2016) menar att Norden som en sammanhållen enhet har gjort att NNK fått en så pass 

stor uppmärksamhet. Bredden av det nordiska utbudet, “allt från fisk och skaldjur från 

                                                
2 Projektet startades 2011 av kocken Björn Frantzén och matjournalisten Mattias Kroon där landets bästa kockar 
samlades tillsammans med producenter för att diskutera och utveckla exceptionella råvaror (Exceptionell 
Råvara, u.å.). 
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Grönland till bär och vilt i Sverige” har skapat intresse. Han påpekar att man bör hålla i 

medvetandet att det är den samlade insatsen från de nordiska länderna som har gett den 

nordiska maten den internationella uppmärksamheten. Erik menar att inte så många känner till 

manifestet, “det är några tongivande kockar som i sin tur har satt agendan för övriga kockar”. 

Han påpekar dock att alla typer av rörelser som NNK behöver en ideologisk grund precis som 

manifestet utgjorde. Han menar att vid avsaknaden av riktlinjer kan det leda till att människor 

tänker i olika riktningar och går åt olika håll. 

 

NNK är för Per (2016) en vidareutveckling av Nouvelle cuisine. Han var under tidigt 2000-tal 

bosatt och verksam i Paris. När han sedan flyttade tillbaka till Sverige var redan NNK i full 

gång, manifestet var skrivet och restauranger hade börjat titulera sig som nynordiska. Per 

tyckte det påminde mycket om hur de arbetade i Paris, om man ser till respekt för råvaran och 

tillagningsmetoder. Därför förstod han inte all uppståndelse kring det, eftersom det för honom 

var precis som de arbetade i Paris. Det var även efter vad han lärt sig i Paris som han öppnade 

sin restaurang, utan att ha som målsättning att vara en nordisk restaurang. 

 

Per (2016) beskriver hur det var när han och familjen skulle gå på restaurang under hans 

yngre år, då restaurangkulturen alltid var importerad. Antingen gick de ut och åt fransk eller 

kinesisk mat. Det fanns en matkultur i Sverige, men den var inte applicerad på restaurangerna. 

Därför tycker han, i och med manifestet och NNK, att den nordiska och svenska maten 

hamnat i ett finare rum där den är accepterad att ta betalt för. Vilket han tror har att göra med 

medvetenhet och ifrågasättande. Det hoppas han kommer få leva kvar. Framförallt tankesättet 

med att använda sig av lokalproducerat och veta vad som serveras, att det smittar av sig och 

blir en naturlig del av branschen. Att replikera en matkultur och importera den, som gjordes i 

Sverige för 20 år sedan med Nouvelle cuisine, tycker han känns som att åka till Frankrike, fast 

allt är lite sämre. Han tycker att länder borde applicera NNK:s tankesätt fast genom att 

använda sina egna, inhemska råvaror, då det kan leda till något mer intressant. 

 

7.2 Medvetenhet 

Under intervjun med Karl (2016) berättade han hur de arbetar med hållbarhet. På Karls 

köttrestaurang arbetar de med ett tema i taget under en fyra-veckorsperiod. Restaurangen har 

50–70 gäster på en kväll. De köper in hela djur och använder alla detaljer i så stor 

utsträckning som möjligt. Trots att Karl ansvarar för en köttrestaurang så är den första rätten 
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på menyn en tartar på morot där grönsaken ligger i fokus. Fortsättningsvis förklarar han att de 

har valt att gå från en rustik köttrestaurang till en modern köttrestaurang där köttet kan vara en 

krydda eller ett tillbehör. Grundidén är att köpa in mindre mängd kött samt att hushålla med 

de detaljer som används på restaurangen. Dock berättar Karl att det kan vara svårt att få tag i 

de mindre producenterna men att de konsekvent använder ekologiska svenska grönsaker och 

svenskt kött oftast av en speciell leverantör. Samtidigt berättar Karl om koncernens andra 

restaurang som har betydligt färre gäster. Där menar han att de har större möjlighet att arbeta 

med unika produkter från små leverantörer med mer fokus på det nordiska köket. 

 

Pers (2016) idé med öppnandet av sin restaurang var att kunna arbeta tillsammans med 

producenterna, att lära känna dem och att de alltid bara var minst ett telefonsamtal bort. Han 

menar att det grundar sig i en romantisk tanke, att tillsammans utveckla produkterna och 

skapa en större förståelse för dem. Delvis för att få bättre produkter men även för att finna ny 

kunskap som producenterna besitter. Ett nära samarbete med svenska producenter ansåg han 

skulle generera ökad kreativitet och inspiration eftersom hans kreativitet alltid börjar med en 

produkt. Genom att träffa en producent har han redan kommit långt i kreativitetsprocessen. 

Eftersom han då kan se djuret/produkten i dess naturliga miljö och därefter kombinera rätter 

utifrån det. Även att arbeta med begränsningar gällande råvaror ser Per som något som skapar 

kreativitet. Han menar att kunna välja och arbeta med vilka råvaror han vill i hela världen gör 

honom nästan förlamad, då valmöjligheterna blir för många. Att däremot begränsa sig till ett 

specifikt geografiskt område stimulerar kreativiteten bättre. Idag arbetar han endast med 

råvaror från de nordiska länderna där ungefär 80% är svenska och 20% kommer från övriga 

Norden. 

 

Per (2016) ser tillbaka på 2000-talet och berättar om hur människor blev mer medvetna och 

började ifrågasätta varför gris eller lök importerades ifrån Tyskland, när de finns i Sverige. 

Han tror delvis att medvetenheten grundar sig i manifestet. Att människor istället började se 

runt omkring sig och inse att vi har ett unikt klimat, unik terroir, här i Norden som är 

dynamiskt från norr till söder. När manifestet skrevs och rörelsen gjorde Norden till en ny 

spelplan för kreativiteten började kockar se sig runt omkring och fann att det gick att skapa 

nya kulinariska upplevelser från den unika terroiren. När det sedan blev populärt var det lätt 

för många kockar att ansluta sig till rörelsen eftersom många kände igen sig i det. Han 

poängterar dock att han tror att det inte är så många i Sverige som känner till manifestet, utan 

att manifestets värderingar har spridits kockar emellan. 
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Per (2016), tror att NNK både är en trend men också att det har förändrat kockars 

förhållningssätt till råvaror. Han berättar att det inte känns rimligt att återgå till att servera 

importerad gödkalv, vilket han inte heller tror skulle fungera. Kockarna har idag en ökad 

medvetenhet och förståelse, och tillsammans frågar de och ställer krav på leverantörerna, som 

i sin tur leder till att leverantörerna måste anpassa sig. Leverantörerna vill tjäna pengar vilket 

betyder att de måste de anpassa sig till marknaden. Per beskriver hur det är att driva hans 

restaurang. De har ungefär 25 platser, öppet fem dagar i veckan; då går det att lära känna alla 

producenter och få direktleveranser från producenterna utan att gå igenom en grossist, 

eftersom det i slutet på veckan bara är cirka 125 gäster som serveras. Däremot, beskriver Per 

svårigheter med att om det ska göras på en större lunchrestaurang med 3000 gäster om dagen. 

Då krävs det att man har en leverantör som kan leverera den kvantiteten av råvaror. Om 

leverantören anpassar sig efter den ökade medvetenheten genererar det att även de större 

restaurangerna får möjlighet att ta del av svenska och ekologiska råvaror (ibid.). 

 

Medvetenhet tror Per (2016) kommer öka i köken. Han tror även att det kommer att komma 

motreaktioner, något som han redan idag kan se hos vissa restauranger. Motreaktioner i form 

av restauranger som väljer att arbeta med ett flertal importerade råvaror. Däremot tror han att 

medvetenheten är för djupt graverad för att någonsin försvinna. Han tycker även att kockarnas 

ökade medvetenhet hänger ihop med den generellt ökade medvetenheten bland dagens 

befolkning, där människor idag har större förståelse kring området. 

 

Erik (2016) anser att det har skett en ökad medvetenhet kring miljöaspekter och 

förhållningssätt till lokala råvaror. Han menar att för att förse jordens befolkning med mat så 

måste man ta vara på de resurser som finns och inte slösa med dem. Detta anser han ha 

gynnats av NNK där en av grundtankarna är att ta vara på lokala och säsongsbaserade råvaror. 

Vidare påpekar han att råvarorna grundar sig i vårt geografiska läge. I Sverige odlas det under 

väldigt specifika betingelser vilket ger speciella förutsättningar och ramar. Dels menar han att 

vi får råvaror som är exceptionella utifrån vårt svala klimat, dels att vi har en begränsad 

säsong. Detta har genererat lagrings- och hushållningskulturen som är en viktig del av 

Sveriges mattraditioner. Erik anser att detta har varit en bidragande orsak till hur den 

gastronomiska utvecklingen i Sverige ser ut idag. 
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7.3 Trender 

Karl (2016) anser att NNK är en trend men att trender hela tiden utvecklas. Respondenten 

menar att “desto mer alla kockar blir insatta i en trend desto längre håller den i sig”. Dock 

poängterar Karl att han syftar till “ett toppskikt av restauranger och kockar” som arbetar med 

NNK. Han anser att vissa i restaurangbranschen är rädda för att bli förknippade med en trend, 

eftersom en trend går över. Vidare berättar han att trender handlar om utveckling och “vem är 

rädd för att utvecklas?”. Karl påpekar att han kommer att fortsätta arbeta efter NNK men han 

har svårt att se att man skulle gå tillbaka till att importera råvaror från Asien eller andra delar 

av världen som kräver långa transporter. Dock förstår Karl att vissa kockar vill ha en speciell 

råvara som bara växer utanför Norden och anser att detta handlar om medvetna val. Karl anser 

dock att det skapas motreaktioner mot trender. Maten på menyn kommer alltid utvecklas och 

när en motreaktion mot den pågående trenden kommer så blir det väldigt effektfullt. 

Respondenten berättar om en annan restaurang i Stockholms toppskikt som har gått emot 

NNK:s grundvärderingar och jobbar mycket mot det franska köket när det gäller råvaror. Karl 

berättar att han själv uppskattar den typen av mat men vet dock inte om det är en långsiktig 

motreaktion. 

 

Erik (2016) anser att NNK är ett passerat stadium, “jag tror vi har övergått till det nordiska 

köket”. Han tycker att grunderna i NNK inte är någon trend utan att det är en del av ens 

uppväxt som utvecklas vidare. Han menar att “vi har återtagit någonting som var självklart 

förr i tiden, då var vi tvingade att utgå ifrån det vi hade och att just det här med att utgå från 

det vi har är grunden i NNK”. Han menar att kunskap, kompetens och råvaror inte blir 

omodernt, dock påpekar Erik att kockar alltid kommer vilja spetsa till det med något så som 

kryddor, teknik eller influenser från annat håll. Fortsättningsvis anser han att de 

grundläggande idéerna är här för att stanna. “Det finns ingen anledning för oss att skämmas 

för de produkter som vi odlar här uppe, de kan förädlas till samma höjder som gåslever och 

champagne”. 

 

Per (2016) hoppas att NNK får leva kvar, och jämför med hur Nouvelle cuisine tidigare var en 

trend i Frankrike, där de vidareutvecklat och byggt någonting fantastiskt av det. Samma sak 

ser han på det spanska köket, under 1990-talet, att det var en trend som alla hakade på. “Men 

om man åker till Spanien idag så finns det fortfarande restauranger som arbetar med det och 

gör det riktigt bra, skillnaden är bara att man slipper det dåliga”. Samma sak tror han kommer 
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ske med NNK, att man kommer slippa det dåliga om några år men att det samtidigt kommer 

fortsätta att utvecklas inom branschen.  

 

8. Diskussion 

Under detta avsnitt kommer resultatet från de kvalitativa intervjuerna diskuteras i förhållande 

till bakgrundsavsnittet. Det kommer även föras en diskussion om metoden, hur den 

genomfördes och om den skulle kunna ha genomförts på ett bättre sätt. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 NNK  
Byrkjeflot et al. (2013) beskriver skapandet av NNK genom att ett antal bakomliggande 

aktörer tillsammans skapade och utvecklade ideologin. Att rörelsen fick såpass många 

anhängare och hastig spridning beskrivs i resultatet som en konsekvens av “timing, rätt 

personer, rätt läge och att allting stämde”. En del av den timingen är det ökade välståndet och 

intresset för att äta på restaurang under slutet av 1990-talet, vilket Byrkjeflot (2013) visar. 

Spridningen anser Erik (2016) delvis beror på bredden av det nordiska utbudet, att Norden 

som sammanhållen enhet har gjort att NNK fått så stor uppmärksamhet. 

 

Både Jönsson (2012) samt Midholm och Saltzman (2014) skriver att NNK var en 

vidareutveckling av Det nya franska köket som kom till Norden under 1970-talet. Vilket både 

Per (2016) och Karl (2016) håller med om och anser att NNK:s värderingar grundar sig i Det 

nya franska köket där fokus låg vid att uttrycka och framhäva råvarans karaktär. Något som 

även Per (2016) kunde se när han flyttade tillbaka från Paris till Sverige. Han förstod först 

inte all uppståndelse kring NNK då han såg många likheter med hur kockarna arbetade i 

Frankrike. Skillnaden var att de använda sig av franska råvaror och tillagningsmetoder. En 

utveckling som Karl (2016) ser som logisk, att söka sig till närproducerat. Slow food-rörelsen 

och det nya spanska köket inspirerade de skandinaviska kockarna till att skapa en egen 

kulinarisk identitet (Byrkjeflot et al., 2013). En identitet som enligt Per (2016) tidigare varit 

obefintlig, då han menar att matkulturen på restaurangerna i Sverige nästan alltid varit 

importerad. Därför tycker han att i och med manifestet och NNK, har den nordiska maten fått 
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en ökad kulinarisk uppmärksamhet. En slutsats som även Midholm och Saltzman (2014) 

kommer fram till. 

 

8.1.2 NNK-Manifestet 
Resultatet tyder på att kännedomen om manifestet är begränsad. Dess innebörd har spridits 

genom att tongivande kockar i toppskicket inspirerat och satt agendan för övriga kockar. Så är 

delvis fallet, men spridandet har även skett via massiva marknadsföringsstrategier som har 

introducerats av involverade personer (Byrkjeflot et al., 2013). Detta kan kopplas samman 

med Byrkjeflot et al.:s (2013) beskrivning av leaders som räknas till rörelsens kulinariska 

ledare. Då manifestet skrevs under av tio av Nordens främsta kockar hjälpte det till att sprida 

budskapet (Nordiska ministerrådet, u.å.). Manifestet, menar Erik (2016), fungerade som en 

ideologisk grund där riktlinjer förde samman kockarna genom att arbeta mot ett och samma 

mål. En utav respondenterna menar även att det var på grund av att kockar kände igen sig i 

rörelsens grundvärderingar samt upptäckte att det gick att skapa nya kulinariska upplevelser 

med manifestet som utgångspunkt.  

 

8.1.3 Medvetenhet 
Respondenterna är överens om att medvetenheten hos kockar har ökat gällande råvaror. 

Dessutom beskriver Karl (2016) att kockar har börjat tänka annorlunda när de väljer råvaror. 

Han menar att kockar bedömer kvalité på ett nytt sätt där man vill veta ursprung och fler 

detaljer kring råvaran. Per (2016) menar att kockar har börjat ifrågasätta importerade råvaror 

och inse att Sveriges klimat är unikt. Han nämner att Sverige har en unik terroir vilket även 

Mithril et al. (2012) beskriver som yttre faktorer som påverkar den sensoriska kvalitén. Därför 

kan man genom att servera lokala produkter framhäva unika egenskaper över måltiden som 

inte går att återskapa någon annanstans. Manifestet blev en mall när kockar började se sig 

omkring och fann att det gick att skapa nya kulinariska upplevelser från den unika terroiren. 

Eftersom yttre faktorer såsom jordmån, odlingssätt, klimat och läge spelar roll (Mithril et al., 

2012). Resultatet visar att den ökade medvetenheten har lett till att kockar använder lokala 

och säsongsbaserade råvaror i större utsträckning.  

 

Genom att Sveriges klimat är unikt kan producenterna odla råvaror som är exceptionella. Karl 

(2016) nämner detta när han berättar om projektet Exceptionell Råvara. Han menar att 

dialogen har blivit bättre mellan kockar och producenter och målet med projektet är att ta 
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fram exceptionella råvaror. Vidare menar han att under de tre senaste åren har relationen 

mellan producenter och kockar medfört att kockar fått större medvetenhet om kedjan från jord 

till bord. Per (2016) som har valt att enbart arbeta med råvaror från Norden ser det som ett sätt 

att få en djupare förståelse för produkternas kvalitéer. Krav (2015) menar även att närkontakt 

med producenter ökar förståelsen och kunskapen kring hur det produceras samt hur 

produktionen kan bli mer miljövänlig. Vilket leder till det som Karl (2016) redan har nämnt, 

att produkterna utvecklas till ett högre gastronomiskt värde. 

 

Dock finns det vissa svårigheter när det gäller att få tag på små producenter och råvaror. Det 

beskrivs som ett problem att hitta leverantörer som kan leverera lokal- eller närproducerade 

råvaror i stora kvantiteter. Att förhålla sig till lokalproducerade råvaror bidrar till fördelar 

både gastronomiskt och miljömässigt (Mithril et al., 2012, Krav, 2015). Vilket leder till ett 

mer hållbart jordbruk eftersom naturen bevaras (Vermier & Verbeke, 2005). I resultatet 

framgår det att leverantörerna i detta fall behöver anpassa sig efter den ökade medvetenheten 

för kunna mätta efterfrågan på nordiska och lokalproducerade råvaror. 

 

8.1.4 Trender 
Karl (2016) och Per (2016) anser att NNK har varit en trend där Karl beskriver det som en 

pågående process som hela tiden utvecklas. Karl poängterar att desto fler kockar som blir 

insatta i en trend, desto längre håller den i sig. Per gör en parallell till nouvelle cuisine som 

han anser var en trend men som vidareutvecklats och fått en större spridning. Detta stämmer 

överens med hur Kotler (2003) definierar trender: som långlivade och förutsägbara samt som 

kan förutspå framtiden.  

 

Erik (2016) anser dock att NNK är väl passerat då han hävdar att det har övergått till det 

nordiska köket. Han menar att grunderna i NNK inte är någon trend utan att det är en del av 

vår uppväxt som utvecklas vidare. Vilket skiljer sig från vad Burstedt (2005) skriver då hon 

menar att söka och förnya sig gällande maträtter är en specifik mattrend för Sverige. Erik 

(2016) uppfattar dock att kunskap, kompetens och råvaror aldrig blir omodernt i den mån att 

människor alltid vill utvecklas, och därför kan det inte ses som en trend. 

 

Resultatet tyder på att det har börjat komma motreaktioner till NNK där restauranger väljer att 

arbeta med importerade råvaror. Karl (2016) menar att maten på menyn alltid kommer att 
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utvecklas men när en motreaktion mot den pågående trenden kommer så blir det effektfullt. 

Dock vet han inte om det är en långsiktig motreaktion. Dessa reaktioner kan kopplas till 

Kotlers (2013) definition av modeflugan. Att det är en kortlivad och oförutsedd trend som inte 

lämnar någon betydelse efter sig. Per (2016) tror dock att medvetenheten är för djupt graverad 

och kommer stå emot eventuella motreaktioner. Det framkommer i resultatet att kockar alltid 

kommer vilja spetsa till sin matlagning med influenser eller tekniker från annat håll. Då det, 

enligt Burstedt (2005), leder till bibehållning av sin trendiga status eftersom när något bli 

lättillgängligt och utbrett bör man söka sig till nya råvaror och tillagningssätt. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metod som använts i denna studie upplevs ha varit den främsta metoden för 

att svara på studiens syfte. Den semistrukturerade frågeföljden passar väl för studien, eftersom 

den lämnar utrymme för följdfrågor (Bryman, 2011). Vilket var av relevans för att kunna 

fånga upp och fortsätta på intressanta spår som respondenten hade en relation till. Friheten 

upplevdes dock emellanåt som en osäkerhet från de två intervjuarnas sida då känslan av att 

inte ha kontroll över samtalet tog över. Däremot gav det många gånger relevanta följdfrågor 

som efteråt hade stor relevans för studien. Metoden är av omfattande slag då den är 

tidskrävande i både utförande och bearbetning. Transkriberingen tog längre tid än förväntat 

och var påfrestande eftersom den krävde ständig uppmärksamhet, vilket Bryman (2011) 

förklarar ofta är fallet vid kvalitativ intervju. Transkriberingen genomfördes dock med goda 

resultat där respondenternas svar färgkodades. Vilket ledde till att resultatet blev överskådligt 

och irrelevant data sorterades bort.  

 

Pilotstudien genomfördes med positiva resultat. Genom pilotintervju gav det en överblick om 

frågorna var relevanta och passade för studiens syfte. Trots att intervjufrågorna hade en låg 

grad av strukturering gav pilotstudien många intressanta idéer om hur intervjuguiden skulle 

utformas. Därför ansågs pilotstudien givande eftersom det gav möjlighet till att justera 

innehållet och utformningen av intervjun. 

 

Målsättningen var att fysiskt träffa och intervjua respondenterna, men på grund av lång resväg 

och varierande schema var en intervju tvungen att föras över telefon. Telefonintervju är något 

som Bryman (2011) gärna undviker då det delvis är lättare för respondenten att avbryta 

intervjun men även för att det inte ger utrymme till att tolka kroppsspråk. Respondenten var 
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dock av sådan stor vikt för studien och därför sågs det inte som något annat alternativ än att 

genomföra telefonintervjun. 

 

I urvalet begränsades studien till Stockholmsområdet där restauranger och kockar som ansågs 

lämpliga för studien arbetade. Bryman (2011) menar att det är viktigt att ha ett målinriktat 

urval och därför ansågs det viktigt att respondenterna som ingick i undersökningen har en 

betydande koppling till NNK, vilket visade sig vara svårt. I urvalsprocessen kontaktades 

flertalet lämpliga respondenter, dock med fåtal svar. Däremot, de personer som ville 

medverka i studien var så pass insatta i ämnet att deras åsikter var i allra högsta grad relevanta 

för studien. Deras insatthet genererade att det insamlade materialet från bakgrundsavsnittet 

stämmer väl överens med respondenternas åsikter och tankar kring NNK, medvetenhet och 

trender. Tyvärr upplevdes det därför besvärligt att föra en resultatdiskussion då alla hade 

liknande åsikter kring ämnet. För att få en djupare diskussion hade det varit önskvärt med fler 

respondenter, eller respondenter som inte är lika insatta i ämnet för att få en bredare 

diskussion. Trots det ansågs resultatet som trovärdigt och tillräckligt omfattande för studien.  

 

9. Etisk reflektion om studiens genomförande 

9.1 Forskningsetisk uppföljning 

Under arbetets gång har de grundläggande forskningsetiska principerna tillämpats. 

Respondenterna blev informerade om principerna genom att ett informationsblad (Bilaga, 4) 

skickades ut via mail inför intervjun. Informationsbladet underrättade respondenterna om 

studiens syfte och principerna. Inför varje intervju tillfrågades även respondenterna om deras 

medgivande för ljudupptagning. Efter genomförda intervjuer och transkriberingar har 

materialet behandlas med största möjliga försiktighet för att inte avslöja deras identitet. Det 

transkriberade materialet har tillsammans med ljudfilerna sparats på både dator och USB-

minne för att undvika att det försvinner samt för att öka validiteten i arbetet. 
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10. Slutsatser 

Studien tyder på att NNK har förändrat kockars inställning gällande råvaror och hållbarhet. 

Respondenterna är överens om att det har lett till att kockar blivit mer medvetna och 

reflekterar mer idag vid val av råvaror. Det har även genererat ett ökat samarbete mellan 

producenter och kockar som tillsammans tar fram och reflekterar över råvaror för att 

frambringa ett högre gastronomiskt värde. Om NNK är en pågående trend eller ett ökat 

förhållningssätt råder tvetydiga meningar om, men gemensamt är att det har genererat ett nytt 

förhållningssätt till medvetenhet. I och med att kockar har fått en ökad medvetenhet har även 

leverantörer blivit tvingade att anpassa sig till marknaden. Vilket har frambringat att större 

restauranger kan ta del av svenska och ekologiska råvaror. 

 

 

11. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie ger en närmare inblick i hur delar av restaurangbranschen i Stockholm ser ut 

idag samt hur branschen har utvecklats. Uppsatsen visar hur kockar i många fall arbetar i ett 

nätverk där de inspirerar varandra och har ökat medvetenheten kring råvaror. Vidare 

forskning inom ämnet är förslagsvis att undersöka en mindre stad för att få ett annat 

perspektiv på studiens frågeställningar och se hur spridningen av medvetenheten ser ut på 

landsbygden. Det skulle även vara intressant att undersöka huruvida olika generationer skiljer 

sig i sitt förhållningssätt till råvaror. Om den äldre generationen lever kvar i det nya franska 

köket med importerade råvaror, eller om även de genererat en ökad medvetenhet. Det kan 

även tänkas att det skulle vara intressant att se ur en kvantitativ synvinkel där många 

respondenter svarar, för att se hur majoriteten reflekterar över medvetenhet/hållbarhet. 
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Bilaga 1 
Det Nya Nordiska Köket – Manifest 
 
Vi nordiska kockar finner nu tiden mogen för att skapa ett nytt nordiskt kök som genom sitt 

välsmakande och sin egenart kan mäta sig med de största köken i världen. 

 
1. Uttrycka den renhet, friskhet, enkelhet och etik som vi gärna vill förbinda med vår 

region. 

2. Avspegla de skiftande årstiderna i sina måltider. 

3. Bygga på råvaror som blir särskilt utsökta i våra klimat, landskap och vatten 

4. Förena kravet om välsmakande med modern kunskap om sundhet och välbefinnande. 

5. Främja de nordiska produkter och producenters mångfaldighet och sprida kännedom 

om kulturerna bakom dem. 

6. Främja djurens trivsel och en hållbar produktion i havet samt i de odlade och vilda 

landskapen 

7. Utveckla nya användningsområden för traditionella nordiska livsmedel. 

8. Förena de bästa nordiska tillredningsmetoder och kulinariska traditioner med impulser 

utifrån, 

9. Kombinera lokal självförsörjning med regionalt utbyte av varor med hög kvalitet, 

10. Bjuda in konsumenter, andra mathantverkare, lantbruk, fiskeri, små och stora 

livsmedelsindustrier, detalj- och mellanhandlare, forskare, undervisare, politiker och 

myndigheter till ett samarbete om detta gemensamma projekt som ska gagna och vara 

till glädje för hela Norden. 

 

 
 
Hämtad 2015-04-07 från: http://nynordiskmad.org/om-nnm-ii/koeksmanifestet/om00/ 
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Intervjuguide 
 

Intro 

Kan du berätta om dig och din bakgrund? 

 

NNK 

Vad är det nya nordiska köket för dig?  

Vad tror du tankarna om det nya nordiska köket grundar sig i? 

Hur tror du det nya nordiska manifestet påverkade kockar?  

Tror du kockar har förändrat sitt synsätt sedan manifestet skrevs?  

 

Hållbarhet/Medvetenhet 

Har kockar fått en ökad medvetenhet kring lokala och säsongsbaserade råvaror tack vare det 

nya nordiska köket? 

Hur tror du kockar arbetar med lokala producenter, mathantverkare, stora och små 

livsmedelsindustrier? 

Hur tycker du att utvecklingen sett ut de senaste åren gällande hållbarhet och medvetenhet? 

Hur tror du det kommer se ut om 5 år? 10 år? 

 

Trender 

Berätta hur du ser på trender inom branschen? 

Är det nya nordiska köket en trend eller har det övergått till ett nytt förhållningssätt till 

råvaror? 

Vad tror du att nästa trend kommer att bli? Kommer det nya nordiska köket alltid vara nytt 

eller kommer det komma ett “nya nya nordiska kök”? 

Hur ser framtiden ut? Vad skulle du vilja se hände med Sveriges restaurangscen? 

 

Avslutningsvis 

Har ni något att tillägga? 

 



 1 

 
Bilaga 4 

 

Informationsblad - Intervju 
 
Hej, vi är två studenter från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan som läser sista året 
på utbildningen Kulinarisk kock och måltidskreatör. Vi skriver ett examensarbete om Det nya 
nordiska köket, trender och förhållningssätt till råvaror. Vi är väldigt intresserade av att veta 
vad branschen har för tankar och idéer kring dessa ämnen och nu behöver vi din hjälp att 
slutföra studien. Arbetet grundar sig i vetenskapliga artiklar som skapar en diskussion 
tillsammans med kockars erfarenheter och förhållningssätt till mat och råvaror. Vi skulle 
gärna boka in en intervju där vi ställer några frågor och pratar om det nya nordiska köket och 
framtiden i restaurangbranschen. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter.  
 
Givetvis finns ett samtyckeskrav där vi inte publicerar något utan ett medgivande och 
granskande från deltagaren. Uppgifterna endast kommer användas i detta syfte. Önskas 
uppgifter behandlas konfidentiellt går även det att ordna. Ljudinspelningar kommer att föras 
under intervjun. 
 
Hoppas du har tid och möjlighet att hjälpa oss framåt med detta arbete där vi tillsammans 
hjälper till att sätta ord på framtidens kök. Möjlighet finns att hålla intervjun på telefon men vi 
ser gärna att vi ses ute på fältet. Vi är väldigt flexibla och anpassar oss gärna efter vad som 
passar Er bäst. Vi ser fram emot att höra från er. 
 

 
Kontaktuppgifter: 

 
 
Författare 
Carl- Fredrik Jonshult 
Fredrik.jonshult@gmail.com 
Tel: 0733 46 93 93 

Handledare: 
Wilhelm Tham 
Listeria@telia.com 
Restaurang- och hotellhögskolan 
Grythyttan, Örebro Universitet 

 
Författare 
Henrik Jildenäs 
henrikjildenas@gmail.com 
Tel: 0768 14 13 44 

 
Kursansvarig 
Åsa Öström 
Asa.ostrom@oru.se 
Restaurang- och hotellhögskolan 
Grythyttan, Örebro Universitet 

 
 

 
 

Med vänlig hälsning, 

Carl-Fredrik Jonshult & Henrik Jildenäs 


