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Sammanfattning   

”Vi har råvaror av högsta kvalitet.” står det på skylten vid den populära restaurangen i stan. 

Men vad innebär kvalitet? Kunskapen om köttets kvalitet kanske till stor del är okänd bland 

allmänheten, men förhoppningsvis vet kockarna vad de sysslar med. Syftet med denna studie 

är att få en uppfattning av hur kockar ser på termen köttkvalitet och vilka faktorer som 

påverkar kvalitén. I denna studie användes kvalitativ, semistrukturerad intervju på tre 

respondenter som arbetar på restauranger i göteborgsområdet. Restaurangerna hade 

klassificeringen Mästarklass samt Mycket god klass enligt White guide (2015). Samtliga tre 

respondenter anser att det är oerhört viktigt att deras restauranger får det kött de har beställt 

och vet att de kan lita på att deras leverantör har likadan tanke om kvalitet som de har. 

Samtliga tre respondenter är överens om att gästernas syn på vad som är acceptabelt att 

servera har förändrats mycket under de senaste tio åren. Alla tre respondenter anser att 

uppfödningen har en stor inverkan på köttkvalitén. Gunnar anser att alla delar inom 

uppfödningen av ett djur, från vad djuret äter till hur djuret slaktas är viktiga för att det 

påverkar köttkvalitén. De tre respondenterna har olika syner på vilka faktorer som anses vara 

viktigast för köttkvalitet. Samtliga tre respondenter anser att human slakt som är stressfri är 

den optimala metoden för att uppnå samt vidhålla en hög köttkvalitet. 

Sammanfattningsvis tolkas termen köttkvalitet olika mellan respondenterna, dock anser 

samtliga tre respondenter att den etiska kvalitén är en viktig aspekt för köttkvalitén. 

Respondenterna visar tydligt på att de har kunskap om förvaring men saknar djupgående 

kemisk kunskap om vad som sker i köttet under förvaring. 

Nyckelord: Stress, Restaurang, Djur, Förvaring  
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Introduktion  

”Vi har råvaror av högsta kvalitet” står det på skylten vid den populära restaurangen i 

stan. Om vi ställer frågan ”Hur vet du att ditt kött har en hög kvalitet?”, lär man få ett 

svar som ”För att det är gott”. Men varför är det gott? Så blir följdfrågan till detta vaga 

svar. Termen kvalitet är subjektiv och kan tolkas olika från person till person. Man kan 

undra vad det är som gör att ett kött smakar så mycket bättre än ett annat, trots att det är 

av samma styckesdetalj. Det kan finnas många faktorer som bidrar till köttkvalitet. Vilka 

är då dessa faktorer och hur påverkar de? Kunskapen om köttets kvalitet kanske till stor 

del är okänt bland allmänheten, men förhoppningsvis vet kockarna vad de sysslar med.  

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

”Oavsett vilken typ av framställning av livsmedel du håller på med krävs att råvaran är av 

godtagbar kvalitet” (Hallberg & Hjelmberg, 2004, sid 48). Men vad innebär kvalitet i en 

råvara? Enligt Gustafsson, Öström, Johansson, och Mossberg (2006) innebär termen 

kvalitet att i en råvara styrs det av vad som pågår under lagring och tillagning i 

animaliska samt vegetabiliska livsmedel. När maträtten sedermera konsumeras, skapas en 

måltid. Gustafsson m.fl. (2006) definierar ordet måltid som de fem aspekter som 

involveras kring en måltid. Denna studie bearbetar synen på köttkvalitet som hanteras på 

restauranger.  

I ämnet måltidskunskap och värdskap används en s.k. Five Aspect Meal Model. De fem 

aspekterna i denna modell är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen 

(Gustafsson m.fl, 2006). Denna studie fördjupar sig i aspekten produkten, som innefattar 

allt som har med mat och dryck att göra och även kombinationer av dessa två (Gustafsson 

m.fl, 2006). Inom denna aspekt behöver köksansvariga fråga sig själva om alla faktor 

som påverkar den slutliga produkten hos gästen. Exempel på detta kan vara 

struktureringen av innehållet i en meny som kan anpassas till restaurangkonceptet (Ibid.). 

Enligt Gustafsson m.fl. (2006) behövs de tre kunskapsformerna för att ha full förståelse 

för produktaspekten. På 1990-talet började gästerna efterfråga upplevelser av högre 

kvalitet (Hallberg och Hjelmberg, 2004; Jönsson, 2012). Detta kan ligga till grund för att 

en bra krog bör hantera bra råvaror (Jönsson, 2012). Författaren påpekar att synen på 

Kommenterad [WT1]: VAD SYFTAR ”DETTA” PÅ? 
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kvalitativa råvaror har funnits länge, som den ideala tanken att kocken går ner till 

marknaden och väljer de bästa råvarorna. För att förstå helheten av måltiden, krävs det en 

viss sorts kunskap, nämligen måltidskunskap. 

Måltidskunskap och värdskap är ett mångvetenskapligt kunskapsområde. Det bygger på 

de tre kunskapsformerna vetenskaplig forskning, estetisk gestaltning samt praktisk 

hantverk (Örebro universitet, 2015). Inom den vetenskapliga forskningen utnyttjas olika 

vetenskaper som fysiologi, livsmedelsteknologi, psykologi och livsmedelskemi m.fl. 

(Ibid.). I boken On food and cooking beskriver McGee (2004) hur han vill kombinera 

kockens teoretiska kunskaper om livsmedel med deras hantverksmässiga förmågor. Den 

vetenskapliga kunskapsformen innefattar råvarans kemiska påverkan vid exempelvis 

förvaring. Den an även användas för att förstå hur foder samt levnadssätt påverkar köttets 

sensoriska kvalitet. Praktiska kunskapsformen används då styckningen av kött kräver en 

hantverksmässig kunskap för att ta vara på köttet på bästa sätt så att det bibehåller högsta 

möjliga kvalitet under förvaringen. Det som är unikt för måltidskunskapen är att den 

kombinerar vetenskaplig forskning med hantverksmässiga och estetiska kunskaper 

(Gustafsson m.fl, 2006). Den tredje kunskapsformen, estetisk gestaltning innefattar för 

det mesta kreativitet samt konstskapande. Den kreativa processen kan bidra till idéer om 

hur råvaror kan hanteras så att man får en förlängd hållbarhet med bibehållen 

råvarukvalité. 

Den personen i köket som är ytterst ansvarig för produkten, det vill säga maträtten, är 

kökschefen. Han eller hon behöver se till att alla i köket vet vad de håller på med, men 

förfogar kockarna över kunskap om köttkvalitet i restaurangköket? Vår studie handlar om 

att skapa en djupare förståelse för köttframställning och förvaring samt hur dessa faktorer 

påverkar den slutliga produktens kvalité. 
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Teoretisk bakgrund 

Caswiell och Mojduszka (1996) beskriver att det finns flera olika karaktärsdrag som 

bestämmer hur köttproduktens egenskaper kommer att bli. En av dem är den så kallade 

framställningsprocessen vilket indikerar djurets levnadsstandard från födsel till slakt 

(Ibid.). Konsumenternas krav på köttet är att faktorer som att mörhet, färg, smaker, 

saftighet samt aromer tillfredsställer deras sinnen (Wu, Fu, Therkildsen, Li & Dai, 2014). 

Vidare kommer följande faktorer att förklaras: synen på kvalitet, gästens medvetenhet, 

köttets vätskebehållande förmåga, färg, mörhet och förvaringens påverkan på köttet. 

Vad innebär kvalitet? 

Ordet kvalitet kommer ursprungligen från det latinska ordet que litas som betyder av vad 

(SQA, 2008). Enligt Svenska akademin (2015) betyder kvalitet god beskaffenhet. Denna 

komplicerade term kan tolkas olika från person till person (Ghobadin & Speller, 1994). 

Enligt Lindström (2009) har begreppet kvalitet utvecklats det senaste årtiondet. En 

definition av termen är exempelvis att en produkts egenskaper kan överträffa och 

tillfredsställa individers behov och förväntningar av produkten (SQA, 2008). Kvalitets- 

begrepp har blivit en helhetssyn baserat på principen av att utveckla förbättringar (Ibid.). 

För att kunna utveckla kvalitén behöver man definiera termen kvalitet mer specifikt 

(Ghobadian & Speller, 1994).  

En tolkning av termen kvalitet kan vara enligt den internationella kvalitetsstandard ISO 

9000:2008 som definiera kvalitet som ”Grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller 

krav” (Lindström, 2009, sid 3). Kvalitet kan också innebära ett flertal begrepp som kan 

cirkulera kring en förtroendefråga inom gastronomi (Hallberg & Hjelmberg, 2004). 

Författarna menar att en krögare bör kunna lite på att leverantören levererar råvaror som 

möter upp till kraven på kvalitet som krögaren begär. Curtis och Cowee (2009) påpekar 

att leverantörer behöver kunna leverera råvaror som håller en konsekvent kvalitet till 

restauranger. 

Inom gastronomi används begreppet kvalitet i flera olika begrepp som produktkvalitet 

med underbegrepp som råvarukvalitet, förpackningskvalitet, ätkvalitet med mera 

(Hallberg & Hjelmberg, 2004). Författarna menar att ätkvalitet är ett begrepp som riktar 
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sig mot en förståelse för kvaliteten på råvaror och tillagningsmetoder för att förmedla 

produktkvalitetens upplevelse till gästen (Ibid.). Livsmedelskvalitet kan också tolkas 

olika från person till person, som hur en råvara smakar eller kan hanteras under tillagning 

(KRAV, 2014). Det kan även handla om näringsinnehållet eller tillsatser i produkten som 

kan kopplas till livsmedelskvalitet (Ibid.). Hur råvarorna produceras har en direkt 

koppling till råvarukvalitet menar KRAV (2014).  

Kött är en animalisk proteinkälla och är en av de vanligaste råvarorna på restauranger 

(Hallberg & Hjelmberg, 2004). Författarna påpekar även att det krävs kunskaper om hur 

köttet bör hanteras och förvaras (Ibid.). Enligt Jonsson, Marklinder, Nydahl och Nylander 

(2014) har kött fyra utstående sensoriska egenskaper, mörhet, färg, smak och 

vätskehållande förmåga. Dessa sensoriska egenskaper kan påverkas negativt vid felaktig 

hantering, men med rätt kunskap kan råvaran utvecklas. Författarna menar att det är 

viktigt att ha en förståelse för hur ett djur skall hanteras för att skapa den bästa möjliga 

produkten. Produktens kvalitet utgörs av dess sensoriska kvalitet och dessa sensoriska 

kvaliteter kan i sin tur påverkas av den etiska kvalitén (Ibid). Den etiska kvaliteten 

beskriver hur djuret behandlas under sitt liv och de aspekter som bör kontrolleras ur ett 

etiskt perspektiv är djurets uppväxt, levnadskvalitet samt slaktgenomförande (Hallberg & 

Hjelmberg, 2004). 

Gästens medvetenhet av kött 

De första restaurangerna i Sverige grundades på 1800-talet och restaurangbranschen har i 

stort sett likadan ut fram till mitten av 1900-talet (Jönsson, 2012) Det blev populärt att gå 

ut och äta på restauranger i mitten av 1900-talet i samband med kyl- och frysteknologins 

utveckling (Jönsson, 2012). Det har utvecklats olika sorters restauranger med inriktningar 

mot olika etniska matkulturer, som exempelvis italienska, franska och kinesiska köket 

(Hallberg & Hjelmberg, 2004). Denna utveckling i Sverige kan bero på bl.a. den höjda 

levnadsstandarden som har förändrats sen 1980-talet. Under 1990-talet växte trenden i 

allmänheten att man skulle tänka på vad man åt och prova nyttigare mat som innehåller 

mer grönsaker (Jönsson, 2012). I samband med detta växte även en medvetenhet fram 

hos gäster som gjorde att de frågade servicepersonalen var råvarorna kommer ifrån och 

hur de har tillagats (Ibid.). Detta har lett till att kockar har behövt vara mer 
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uppmärksamma på hur deras råvaror har framställts och om det är godkänt enligt gästens 

preferenser (Ibid.). Att förstå råvarans ursprung kan ses som en viktig aspekt för kocken 

vid råvaruinköp menar Curtis och Cowee (2009). Författarna menar också att gästerna är 

både mer intresserade av att konsumera närodlade råvaror och mer villiga att betala mer 

pengar för närproducerat kött.  

Köttets vätskebehållande förmåga 

Köttets förmåga att behålla vätska anses som ett kvalitativt attribut hos köttprodukter 

(Wu m.fl, 2014; Hughes, Oiseth, Purslow & Warner, 2014). Förmågan att behålla vätska 

påverkas av faktorer som styckning, tillagning, tryck, transport samt förvaring (Hughes 

m.fl, 2014). I en levande muskel existerar muskelceller som kallas för myofibriller1 som i 

sin tur innehåller den största delen av det bundna vattnet i en cell (Jonsson m.fl, 2014). 

Denna vätska som kallas för extrafibrillära vätskan är mer lösbunden och kan därför lätt 

förloras (Ibid.). Myofibrillernas utrymme kan minskas på grund av pH-värdet i köttet 

(Ibid.). Köttet i ett levande djur har ett pH-värde på 7 (Svensk kött, 2015a). Om pH-

värdet sänks från 7 till 5 släpper köttet ca 15 % av sin vätska och det önskvärda pH-

värdet i kött för optimal ätkvalitet är 5,5 (Hughes m.fl, 2014: Svensk kött, 2015a).  

Stress har en stor inverkan på köttkvaliteten (Jonsson m.fl, 2014). Författarna beskriver 

att när ett djur har avlidit, pumpas mjölksyra ut i kroppen. Denna process kräver energi 

och ett djur som har varit stressat vid slaktprocessen har använt upp mer energi än ett djur 

som har varit avslappnat (Ibid.). Om ett djur har en hög stressnivå innan slakten, innebär 

det att djuret förbrukar sina glykogenreserver2 som slaktkroppen skulle använda för att 

skapa mjölksyra (Jonsson m.fl, 2014). Därmed sänks inte pH-värdet till 5,5 utan hamnar 

istället mellan 5,5 och 7 vilket kan medföra att köttet upplevs som segt vid konsumtionen 

(Svenskt kött, 2015a). Konsekvenserna av att slakta ett stressat djur är att det ger ett kött 

som får ett pH-värde som inte är optimalt och påverkar dess sensoriska egenskaper 

negativt (Ibid.).  

                                                 
1 Myofibriller: Tunna trådar i muskelceller som bidrar till att muskeln får sin struktur samt 

sammandragande förmåga (Jonsson m.fl, 2014). 

2 Den energikälla som finns tillgänglig i kroppen (Jonsson m.fl, 2014). 
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Hallberg och Hjelmberg (2004) beskriver att kött som har förvarats länge eller vid 

felaktiga temperaturer leder till ökat antal mikroorganismer i köttet. Denna utveckling gör 

att köttet vid tillagning får lättare att släppa ifrån sig vätska. Det finns ett flertal faktorer 

som kan påverka köttets vätskebehållande förmåga under slakt och förvaring, som 

exempelvis stress (Jonsson m.fl, 2014; Hughes m.fl, 2014). När djuret är nyslaktat har det 

fortfarande kvar sin kroppstemperatur. Därmed blir det en kraftig sänkning av pH-värdet i 

samband med att köttets höga temperatur från slakten skapar en denaturering3 av 

muskelproteinerna. Sådant kött kallas för PSE4 (Wu m.fl, 2014; Hughes m.fl, 2014; 

Jonsson m.fl, 2014). Denna process medför att köttet får en sämre förmåga att behålla 

vätska (Jonsson m.fl, 2014). Förlust av vätska i kött kan även påverka köttets färg vilket 

ger en negativ sensorisk upplevelse (Hughes m.fl, 2014).  

Köttets färg 

Färgen på köttet varierar från djur till djur (Jonsson m.fl, 2014). Köttets färg har 

betydelse för uppfattningen om den totala kvaliteten på produkten (Ibid.). Ljuset har tre 

effekter på köttet, att kunna bli absorberat, reflekterat och utspritt vid kontakt med köttets 

yta (Hughes m.fl, 2014). Ljusspridningen beror på hur pass torrt eller fuktigt köttets yta 

är. En torr yta resulterar i att ljuset absorberas mer och köttet får en mörkröd färg, något 

som blir omvänt när köttet är fuktigt (Jonsson m.fl, 2014). Kombinationen av dessa tre 

effekter avgör färgen på köttet. Färgen i köttet beror bl.a. på muskelpigmentet 

myoglobin5. Tillsammans bildar dessa tre ljuseffekter samt muskelpigmentet de färger 

och nyanser som ses på köttet. (Hughes m.fl, 2014).  

Att nötkött har en rödare färg än fläskkött beror på att nötkött innehåller fem gånger mer 

myoglobin än fläskkött (Jonsson m.fl, 2014). Köttets färg avgörs av oxidationen av 

järnatomerna i myoglobin. Begränsas syrenivån bidrar det till att myoglobinerna skiftar 

färg till en grönbrun nyans (Ibid.). Dock innebär inte en grönaktig färg på köttet att det är 

                                                 
3 Förändring av proteinets naturliga funktion, som att köttet tappar sin vätskebehållande förmåga (Jonsson 

m.fl, 2014) 

4 PSE = Pale, soft, exudative meat. Ett kött som har en blek färg, mjuk textur samt är vätskeavgivande 

(Jonsson m.fl, 2014). 

5 Muskelpigment som ger köttet sin röda färg (Jonsson m.fl, 2014). 
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av lägre kvalitet (Jonsson m.fl, 2014). Hallberg och Hjelmberg (2004) skriver att det inte 

går att definitivt avgöra köttets kvalitet enbart av färgen eftersom den kan manipuleras av 

vakuum, mörningsmetoder samt uppfödningsmetoder. Dock spelar färgen på köttet en 

avgörande roll när konsumenterna ska göra sitt val (Wu m.fl, 2014).  

Köttets mörhet 

Köttets mörhet kan anses som den viktigaste kvalitetsaspekten för konsumenter (Wu m.fl, 

2014; Jonsson m.fl, 2014). Mörning av köttet sker genom att enzymer i köttet frigörs och 

bryter ned proteiner (Hallberg & Hjelmberg, 2004). Vid felaktig temperatur och lufttryck 

kan det leda till bakterietillväxt (Ibid.). Det finns ett flertal faktorer som ligger till grund 

för utvecklingen av köttets mörhet (Wu m.fl, 2014). De två viktigaste faktorerna som 

påverkar köttets mörhet är den enzymatiska nedbrytningen av myofibrillerna och 

bindvävsmängd6, i och med att myofibrillernas förmåga att behålla vätska är en direkt 

koppling till köttets mörhet (Hughes m.fl, 2014). Bindvävsmängden är en faktor som 

påverkas av andra faktorer som djurets ålder, kön samt djurslag (Jonsson m.fl, 2014). 

Exempelvis har kor tunnare muskelfibrer och mindre bindvävnad än tjurar vilket 

påverkar köttkvaliteten (Svensk kött, 2015b).  

Musklerna i djurets kropp har olika syften och därmed påverkas uppbyggnaden av 

bindvävsinnehållet. Mörheten i köttet varierar mellan olika styckesdetaljer av ett och 

samma djur samt mellan olika raser (Hughes m.fl, 2014). Den upplevda mörheten 

påverkas även av mängden intramuskulärt fett som även kallas för marmorering (Jonsson 

m.fl, 2014). Marmoreringen bidrar till ungefär 10 % av köttets mörhet (Ibid.). 

I samband med att djuret slaktas inträder processen rigor mortis inom ett dygn (Svensk 

kött, 2015a). Detta innebär att energin i musklerna har tagit slut och köttet börjar att 

stelna; detta är så kallad dödsstelheten (Jonsson m.fl, 2014). Om rigor mortis inträder vid 

låga temperaturer, som under tio grader skapas ett segt kött på grund av att köttet dras 

ihop, något som kallas för kylsammandragning. Även upphängningen av köttet efter slakt 

påverkar köttets mörhet då rigor mortis får musklerna att kontrahera (Jonsson m.fl, 

2014). Denna process kan göra att köttet får en sämre mörhet om processen inte utförs 

                                                 
6 Vävnad som bidrar med stöd, utfyllnad samt förpackning i köttcell (Jonsson m.fl, 2014). 
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korrekt. Det är då viktigt att slaktkroppen hängs på ett optimalt vis så att kontraktionen 

förebyggs och mörheten blir önskvärd. 

Förvaringens påverkan på köttet 

 

Felaktig hantering kan förkorta hållbarheten på kött. Den intakta skelettmuskulaturen hos 

ett friskt djur innehåller inga mikroorganismer, men så fort man skär i muskulaturen 

tillförs mikroorganismer. Köttet utgör dessutom ett gott näringssubstrat för 

mikroorganismer (Jonsson m.fl, 2014). Mikroorganismer finns bland annat i djurets hals, 

på huden samt i mag- och tarmkanal. Om köttet kontamineras med mikroorganismer samt 

förvaras på felaktigt sätt, får köttet kortare hållbarhet och kan även bli defekt (Jonsson 

m.fl, 2014; Hallberg & Hjelmberg, 2004). Även luftfuktigheten i kylen påverkar köttet. 

Är luftfuktigheten lägre än 85 % blir köttet uttorkat då det innehåller ungefär 70 till 75 % 

vatten (Ibid.). Uttorkning kan undvikas genom att använda plastfolie på råvaran (Jonsson 

m.fl, 2014). Kött kan behålla sin hållbarhet med hjälp av korrekt hygienisk hantering 

(Hallberg & Hjelmberg, 2004).  

Det optimala sättet att förvara kött under lång tid är genom djupfrysning under –32 °C 

(Hallberg & Hjelmberg, 2004). En snabb infrysning gör att det bildas små iskristaller 

vilket innebär att köttet tappar mindre köttsaft vid upptining (Ibid.). En välkänd regel vid 

förvaring av kött är att det aldrig får frysas om efter upptining då det påverkar kvaliteten 

negativt samt hållbarheten för råvaran. Det är viktigt enligt Hallberg och Hjelmberg 

(2004) att kött som ska frysas är förpackat i en tillsluten förpackning som en vakuumpåse 

och att infrysningen sker snabbt. 

Även om djupfrysning ger längre hållbarhet, påverkas ändå ett flertal komponenter i 

köttets struktur (Ali, Li, Khan, Rajput, Zhang och Zhou, 2014). Författarna menar också 

att det finns en signifikant påverkan av pH-värdet i kött i samband med infrysningstiden. 

Under de första veckorna påverkas inte pH-värdet, men efter fem veckor visas 

signifikanta skillnader i pH-värde. Vid nedfrysning släpper köttet ifrån sig vätska och 

skapar även högre koncentrationer av lösa ämnen som påverkar köttets pH-värde (Ali 

m.fl, 2014). Det minskade pH-värdet leder i sin tur till att proteinet denaturerar, vilket gör 

att köttet släpper mer vätska (Ibid.). 
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Det finns flera sensoriska egenskaper som påverkas av förvaring i kylskåp, bland dessa 

ingår doft, smak, textur och färg. Doften kan förändras redan efter några dagar. Efter fem 

dagars förvaring i kyl kan köttet fortfarande smaka som färskt (Jesionkowska & Szterk, 

2014). Men efter sju till femton dagar blir dock doftkvaliteten sämre på grund av tillväxt 

av mikroorganismer. Eftersom tillväxt av mikroorganismer oftast leder till lägre pH-värde 

i köttet medför det att köttet får sämre vätskebehållande förmåga (Jonsson m.fl, 2014). Ju 

längre köttet förvaras i kyl, desto mörkare färgnyans skapas i köttet. Detta visar att köttet 

kan påverkas av felaktig förvaring (Jesionkowska och Szterk, 2014).  

Syfte  

Syftet med denna studie är att få en uppfattning om hur kockar ser på termen köttkvalitet 

och vilka faktorer som påverkar kvalitén. 

Frågeställningar 

 Hur tolkas termen köttkvalitet? 

 Vilka faktorer i köttet är viktiga för köttkvaliteten? 

 Hur påverkas köttkvaliteten av djurets uppfödning och slakt? 

 Hur bör kött förvaras på ett optimalt vis? 

 

Metod och material 

Nedan kommer studiens metodval, litteratur- och databassinsamling, urval, intervjuguide, 

pilotstudie, genomförande, metod/teori för analys av data samt etisk planering för 

studiens genomförande att förklaras. 

Metodval 

Metoden som valdes inför resultatinsamlingen var kvalitativ, semistrukturerad intervju. 

Denna metod valdes för att kunna använda en friare intervjuguide under genomförandet 

och för att kunna gå i olika riktningar inom det valda området. En kvantitativ intervju är 

oftast strikt strukturerad med bestämda svarsalternativ för att kunna få ut så många svar 
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som möjligt inom ämnet. Bryman (2011) beskriver att det är en av de avgörande 

skillnaderna mellan en kvalitativ och kvantitativ intervju. Författaren menar även att 

kvalitativa intervjuer har syftet att ge fylliga och detaljerade svar, vilket eftersträvades i 

denna studie. Enligt Patel och Davidson (2011) har kvalitativa intervjuer en låg grad av 

strukturering. Detta innebär att respondenten hade en möjlighet att svara med sina egna 

ord. Författarna menar att syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera egenskaper 

som till exempel uppfattningar om ett begrepp. För att intervjuerna skulle få bästa 

möjliga förutsättningar användes så kallade personliga intervjuer. En personlig intervju 

betyder att uppsatsförfattarna och respondenten bestämmer ett möte där de träffas (Patel 

& Davidson, 2011). Författarna menar att det personliga mötet kan öka motivationen från 

både uppsatsförfattarna och respondenterna. Detta skapade en bättre förutsättning för en 

bra intervju (Ibid.).  

Litteratur- och databasinsamling 

Vid sökningen av relevant litteratur till bakgrunden genomfördes en litteratursökning. 

Litteratur som användes var vetenskapliga artiklar, hemsidor samt böcker. Böckerna som 

användes var kurslitteratur som hade använts tidigare i utbildningar på Restaurang- och 

hotellhögskolan vid Örebro universitet. Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar 

genomfördes sökningar på två databaser. Databaserna som användes var Google scholar 

samt Food Science and Technology Abstracts (FSTA). För att kunna få fram lämpliga 

artiklar kopplat till ämnet användes sökord som var kopplade till begreppen kvalitet, 

restaurang, kött samt sensoriska egenskaper (Bilaga 1). Innan artiklarna användes skulle 

de passa in i de kriterier som ställdes upp innan insamlingen började.  

Inklutionskriterier 

 Artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext 

 Artiklarna skulle vara refereegranskade 

 Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska 

Exklusionskriterier 

 Artiklar som inte var relevanta för ämnet 
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 Artiklar som inte var refereegranskade 

 Artiklar som var publicerade före år 1990  

 

Urval 

Som urvalsgrund för val av respondenter användes White guide. Denna guide användes 

för att det ansågs som en trovärdig källa i och med att White guide är en restaurangguide 

som besöker och bedömer ungefär 700 restauranger runt om i Sverige (White guide, 

2015). Genom White guides kriterier blev restauranger med klassificeringarna mycket 

god klass samt mästarklass utvalda för att kunna jämföra svaren av respondenterna från 

olika restauranger (White Guide, 2015). Denna struktur av urval kallas för målstyrda 

urval, vilket innebär att respondenterna som valdes ut ansågs vara relevanta för studiens 

frågeställningar (Bryman, 2011). Strukturen underlättade även respondenternas 

anonymitet tack vare att urvalet baserades på White guides klassificeringssystem. Det 

finns ett flertal restauranger med dessa klassificeringar och det blir då svårare att ta reda 

på vilka restaurang som uppsatsförfattarna besökte. Ytterligare en avgränsning blev att 

samtliga restauranger där respondenterna verkade låg i Göteborgsområdet. Denna typ av 

urval kallas för bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurvalet valdes för att 

uppsatsförfattarna skulle kunna resa till respondenterna och genomföra de personliga 

intervjuerna. De tre respondenterna var män som har arbetat i restaurangbranschen i över 

10 år. Restaurangerna de tre olika respondenterna arbetar på är två fine dining-

restauranger och en restaurang har à la carte meny. 

Intervjuguide 

Vid konstruktionen av en intervjuguide som var anpassad för en semistrukturerad intervju 

var det viktigt att frågorna inte blev för specifika samt ledande (Bryman, 2011). 

Anledningen till att ledande frågor undveks var för att respondenterna skulle ge 

utvecklande svar samt att intervjuarna inte skulle diktera vilka svar respondenten gav på 

frågorna. Frågorna utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar samt den teoretiska 

bakgrunden. Frågorna strukturerades med en balans mellan hög och låg standardisering 

(Bilaga 3). Detta innebar att det kunde formuleras frågor under intervjuerna som inte 
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fanns med i intervjuguiden, men att det fanns obligatoriska frågor som var kopplade till 

studiens frågeställningar (Patel & Davidson 2011). När svaret hade angivits ställdes 

ibland följdfrågor som var baserade på respondenternas svar. För att uppsatsförfattarna 

skulle vara förberedda på detta designades ett flertal följdfrågor, men det lämnades 

samtidigt utrymme för frågor som uppstod under intervjuens gång. 

Frågorna utgick ifrån ett begripligt språk för att respondenterna skulle ha lätt att uppfatta 

vad frågorna handlade om och vad för sorts data som skulle kunna extraheras ur 

intervjuerna (Bryman, 2011). För att underlätta struktureringen av det begripliga språket 

användes inga kemiska termer i intervjuguiden. Frågorna i intervjuguiden framställdes i 

samband med handledaren.  

Pilotstudie 

Efter att intervjuguiden hade skrivits samt uppsatsförfattarna och handledare tillsammans 

kommit överens om att frågorna var relevanta, genomfördes en pilotstudie. Syftet med 

pilotstudien var att säkerställa att frågorna i intervjuguiden fungerade och utvärdera om 

eventuella ändringar behövde utföras. Bryman (2011) beskriver dessa delar som 

huvudsyftet med en pilotstudie. Patel och Davidson (2011) beskriver att en pilotstudie bör 

genomföras som den egentliga undersökningen fast att den utförs i en mindre skala. 

Författarna är dock tydliga med att det är viktigt att personen som pilotstudien har utförts 

på hade liknande kriterier som den egentliga undersökningsgruppen. Pilotstudien 

genomfördes därför på en person som har de grundläggande kunskaperna kring det valda 

ämnet som respondenterna har.  

 

Genomförande 

Uppsatsförfattarna skickade ett informationsblad (Bilaga 2) till sex stycken restauranger i 

Göteborgsområdet med förfrågan om uppsatsförfattarna kunde få utföra intervjuer. Tre av 

dessa restauranger svarade och accepterade att bli en del av studien. Intervjuerna utfördes 

sedan hos respondenterna på deras arbetsplats i en avskild och ostörd del av lokalen för 

att undvika distraktioner (Bryman, 2011). För att kunna samla och analysera data 
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spelades intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon och anteckningar utfördes 

samtidigt. En av uppsatsförfattarna läste frågorna och den andra antecknade på papper.   

Att få spela in intervjuer är ett bra verktyg, i och med att kvalitativa intervjuer dels kan 

handla om vad de svarade dels hur de svarade på frågorna (Bryman, 2011). Ifall 

respondenterna inte skulle ha tillåtit inspelningar av intervjuerna var uppsatsförfattarna 

beredda på att anteckna. Dock kunde detta leda till bortfall av data då uppsatsförfattarna 

inte skulle kunna få med allt respondenterna berättade ordagrant. 

Metod/Teori för analys av data 

Genom att spela in intervjuerna gick det att spara vad respondenterna hade sagt och 

genom att transkribera intervjuerna fick man orden på papper. Transkriberingen av 

intervjuerna medger en noggrann analys av vad respondenterna har sagt (Bryman 2011). 

Transkriberingarna utfördes direkt efter intervjuerna för att det skulle underlätta att 

komma ihåg vad som hade sagts även om det var inspelat, vilket Bryman (2011) 

rekommenderar. En nackdel med transkribering var att det blev tidskrävande (Patel & 

Davidson, 2011). Den färdiga transkriberingen kunde återanvändas under hela studiens 

gång (Patel & Davidson, 2011).  

Vid analyseringen av transkriberingarna från alla intervjuerna blev de olika delarna av 

ämnet kodade med hjälp av färger som är en rekommendation av Bryman (2011) för att 

kunna få fram det som var relevant för studien. På så sätt blev det lättare att jämföra 

respondenternas svar. Analysen utgick ifrån studiens frågeställningar, vilket underlättade 

sorteringen av respondenternas svar. Det var även viktigt att respondenternas ord inte 

misstolkades. 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Bryman (2011) skriver att det finns flertal grundläggande etiska frågor för de personer 

som är direkt inblandade i studien. Dessa delar rör sig kring integritet, frivillighet, 

konfidentialitet samt anonymitet. Patel och Davidson (2011) belyser samma sak men med 

andra ord som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Respondenterna gav sitt samtycke att delta i intervjuerna. De fick 
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informationen innan intervjuerna att de hade friheten att avbryta intervjun när de kände 

för det, till exempel om samtalet skulle bli obehagligt (Bryman, 2011).  

Intervjuerna utfördes med ärliga inställningar av uppsatsförfattarna. En oärlig inställning 

mot respondenter kan ses som en brist på integritet menar Bryman (2011). Inga frågor om 

respondenternas privatliv togs upp i och med att det kunde ses som intrång på deras 

integritet enligt Bryman (2011). Respondenternas svar hanterades konfidentiellt, vilket 

innebar att informationen om respondenterna inte skulle kunna bli tillgängliga för 

utomstående (Patel & Davidson, 2011). För att följa detta krav, var respondenternas 

riktiga namn kända enbart för uppsatsförfattarna. Respondenterna fick anonymitet genom 

att varken deras namn eller arbetsplats blev nämnda i studien. Det anses vara viktigt att 

ge respondenter anonymitet för att de ska kunna få utrycka sig hur de vill utan att bli 

dömda av läsaren (Bryman, 2011). Under studiens gång benämns respondenterna i form 

av kodnamn för att förstärka deras anonymitet samt konfidentialitet. Kodnamnen valdes 

på måfå av uppsatsförfattarna. Respondent nr 1 fick kodnamnet Lennart, respondent nr 2 

fick kodnamnet Olof och respondent nr 3 fick kodnamnet Gunnar.  

Resultat 

Nedan presenteras de tre respondenternas svar om hur de som kock ser på leverantören, 

gästernas uppfattning om köttkvalitet, djuruppfödning, viktiga faktorer vid slakt, 

mörningsprocessen, viktiga aspekter på tillagning och förvaring av kött. 

Kockens relation till leverantören 

Samtliga tre respondenter anser att det är oerhört viktigt att deras restauranger får det kött 

de har beställt och att de kan lita på att deras leverantör har likadan tanke om kvalitet som 

de har. Gunnars förväntningar på sina köttleverantörer är att de levererar kött som 

uppfyller hans krav på kvalitet. Lennart beskriver att de kommunicerar regelbundet med 

sina leverantörer och att han samt personalen besöker gårdarna där han köper köttet. 

Detta gör han för att undvika andra större grossister med fler mellanhänder. Även Olof 

kommunicerar med sin köttleverantör varje dag via telefon. Gunnar kontaktar också sin 

köttleverantör dagligen via telefon och på kvällen utför han sina beställningar via mail. 
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Personalen från Olofs restaurang besöker gårdar ibland, men inte leverantörerna för att 

han anser att de är mer av en transport-karaktär. Olof beskriver att de alltid vet var ifrån 

köttet är införskaffat. Däremot påpekar han att de lägger ingen energi på att ta reda på 

specifikt vilka gårdar köttet kommer ifrån för att han litar på att slakterierna väljer ut 

slaktkroppar av god kvalitet. Han beskriver dock att det viktigaste för honom är att veta 

hur gammalt djuret var och om det har kalvat. Gunnar påpekar dock att personalen på 

hans restaurang inte är så bra på att besöka sina leverantörer regelbundet. Vilket han 

beklagar i och med att han och resten av köket skulle kunna få inspiration och kunna 

ifrågasätta ifall de upplever felhantering av djuren menar Gunnar.  

Lennart och hans personal besöker gårdar regelbundet för att de gärna vill se hur djuren 

mår på de gårdar de införskaffar köttet ifrån. Lennart tar gärna bilder på djuren för att 

kunna hänga upp bilderna i matsalen med målet att kunna skapa en intressant historia om 

restaurangens moraliska ståndpunkt om kött. Lennart beskriver också att gårdsbesöken 

ger ett mervärde för restaurangens personal och gäster i och med att de har fått se hur 

djuren mår. Gunnar upplever att många grossister som han samarbetar med har brist på 

information om vilka gårdar köttet kommer ifrån. Gunnar menar att det hade varit 

intressant om han fick den informationen. Han ställer inga krav på att allt han beställer 

skall vara ekologiskt, men om det finns så väljer han det. Gunnar påpekar även att hans 

restaurang kan byta meny varje vecka. Detta tyder på att de kan anpassa sig efter vad de 

får för kvalitet av kött. Alla tre respondenter menar att det är viktigt med en god relation 

till köttleverantören för att få en inblick i djuruppfödningen och få mer kunskap om 

kötthanteringen. 

Gästernas syn på köttkvalitet enligt kocken 

Samtliga tre respondenter är överens om att gästernas syn på vad som är acceptabelt att 

servera har förändrats mycket under de senaste tio åren. Gunnar påstår att folk i 

allmänhet har blivit mer medvetna om vad de konsumerar. Han påpekar även att förr ville 

gästerna ha filé, biff och entrecote men idag är gästerna öppna för att äta annorlunda 

styckesdetaljer som inte skulle vara populärt då. Lennart tycker framför allt att gästerna 

har blivit mer medvetna om var köttet kommer ifrån. Han beskriver även att för tio år sen 

kunde man servera fläskkött från Danmark, men idag går inte gästerna med på att köpa 
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sådant kött. Enligt Olof beror det på att allmänheten har fått mer information och utbudet 

i livsmedelsbutikerna har blivit större. Olof beskriver även att samhällets ökade intresse 

för matlagning har bidragit till ökad förståelse. Lennart påpekar att även den mediala 

bilden av kocken som syns regelbundet på tv i olika matlagningsprogram har inspirerat 

till ökat intresse för mat. Gunnar påpekar även att det inte är ekonomiskt försvarbart att 

sälja biff av hög kvalitet på hans restaurang i och med att gästerna inte vill betala stora 

summor pengar för en sådan styckesdetalj. Det höga inköpspriset leder nämligen till ett 

högt försäljningspris. 

Men Olof ser dock en nackdel med samhällets ökade intresse och kunskap för råvaror. 

Samtidigt som gästerna har ökat sina förväntningar tack vare sin ökade kunskap, har 

gästerna inte förstått vad det kostar att växla upp köttkvaliteten i en restaurang. Olof 

beskriver att detta leder till att gäster oftast inte är beredda att betala för den köttkvalitén 

de efterfrågar. Gunnar tänker även att denna syn på medvetenhet är mer av en trend på 

samma sätt som att man bör träna, äta rätt, att råvarorna ska vara närodlade o.s.v. Han 

påpekar även att när trenden vänder så kommer någonting annat vara viktigt för gäster. 

Gunnar påpekar att problemet med samhällets syn på köttkavalitet är att den gemene 

mannen kanske inte förstår eller bryr sig om att Gunnars restaurang har införskaffat kött 

av högre kvalitet som kostar mer vid inköpet och därmed att priserna måste höjas. Han 

påpekar därför att det är en god tanke att förmedla till sina gäster att de har kött från 

lokala gårdar som en förklaring till varför den maträtten är något dyrare än vanligt. 

Det Gunnar menar är att han uppskattar kvalitet. Han har undvikit att köpa fläskkött från 

Tyskland och Danmark i ungefär 15 år för att han anser att det är av för låg kvalitet enligt 

hans personliga preferens. Gunnar vill kunna ta ett moralisk ställningstagande om att det 

är fel att införskaffa lamm från exempelvis Nya Zeeland när det finns lammkött av god 

kvalitet i samma stad som han bor i. Gunnar tydliggör att Nya Zeeland har självklart kött 

av god kvalitet, men att den långa transportsträckan gör det mindre önskvärt att 

införskaffa lammkött ifrån andra sidan världen. Gunnar ser ett problem med att kunna se 

till att alla råvaror är närproducerade och närodlade på den nivån av kvalitet och kvantitet 

för en sådan restaurang med den storleken som han har. Gunnar menar att en fine dining- 

restaurang med exempelvis 13–14 sittplatser, förmodligen har lättare att införskaffa kött 
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och andra råvaror i den kvantitet som är nödvändigt i jämförelse med Gunnars restaurang. 

Detta är en aspekt som bör observeras menar Gunnar.  

Alla tre respondenter anser att köttkvalitet är viktigt för deras restauranger. Gunnar 

beskriver att han arbetar med kvalitet ur ett moraliskt perspektiv för att han vill kunna 

servera maträtter som han kan stå för. Olof instämmer och menar att deras 

restaurangkoncept bygger på kvalitetstänket. Han tror också att allt fler restauranger 

väljer att köpa in dyrare kött som håller en högre kvalitet.  

Kockens syn på djuruppfödning 

Alla tre respondenter anser att djuruppfödningen har en stor inverkan på köttkvalitén. 

Samtliga respondenter anser att alla aspekter inom djuruppfödningen så som foder och 

slaktmetod påverkar köttkvalitén. Lennart tror på djur som är frigående och han beskriver 

även att det är viktigt att djuret är uppfött på gräs. Lennart tror att det påverkar 

biprodukter från djuren, som exempelvis mjölk och ost. Lennart menar även att det är 

viktigt att djuren har upplevt så lite stress som möjligt. Gunnar vill också ha kött som är 

så naturligt som möjligt för att han tror på att köttet blir mer välsmakade ifall djuren får 

vara utomhus och leva ett gott liv. Som exempel har han en bonde som säljer lammkött 

till honom och där får lammen vara ute om dagarna och får ett gott liv enligt Gunnar. 

Uppfödningen är en viktig aspekt enligt Gunnar. ”Ju humanare man behandlar ett djur, 

desto bättre tror jag att det smakar.” menar han. Olof instämmer och beskriver att om 

någon del av uppfödningen har hanterats fel, kan det påverka köttkvalitén negativt. Olof 

tycker också att det är viktigt att djuren får gå fritt, men påpekar även att det inte är alltid 

möjligt, som vid slaktillfället. 

Samtliga tre respondenter anser att djuruppfödningen spelar en stor roll för den slutliga 

köttkvaliteten och anser att djuren ska kunna gå fritt och leva så bra som möjligt innan 

slakten.  

Viktiga faktorer vid slakt 

Gunnar beskriver att han har tidigare erfarenhet som konstruktör och då besökte han ett 

flertal slakterier och såg själv hur djuren hanterades före slakten och han berördes illa av 

vad han såg. Han anser att stressnivån på grisarna som skulle slaktas var för hög och att 
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djuren bör slaktas i en lugn miljö och att processen ska ske på ett humant vis. Han 

påpekar att han inte kan bevisa att human slakt ger bättre kvalitet på köttet, men han är 

helt säker på att ju mindre påverkan på djurets naturliga beteende, desto bättre kött blir 

det. Lennart beskriver att hans restaurang använder gårdsslaktat kött så mycket som 

möjligt. Han beskriver dock att de flesta gårdar de arbetar med skickar iväg djuren till 

slakterier i närliggande områden. De väljer att arbeta med gårdsslakt för att undvika 

industriellt slaktat kött. Han upplever också att djuren får en annan stressnivå vid 

industriell slakt och berättar om ett exempel som han har själv upplevt på ett slakteri.   

Enligt Olof är gårdsslaktat kött svårt att arbeta med för att få den kvantitet som han 

efterfrågar. Han beskriver att de behöver tillgång till samma sorts styckdetalj i fem veckor 

då de byter meny var femte vecka. Detta är något en specifik gård inte kan leverera 

menar Olof. Han beskriver också att gårdsslaktat kött köps ofta in som hela djur till 

restauranger. Det kan vara svårt för en restaurang att köpa in en hel ko och hantera på ett 

effektivt sätt menar Olof. Lennart påpekar att det är svårt att undvika stress hos djuret vid 

slakten och beskriver ett tillfälle då han har tagit del av slakt-processen av ett djur. 

Lennart beskriver att han och ett par andra personer har tagit två grisar med ut i skogen 

och sedan skjutit dem. Men Lennart beskriver att djuren ändå blev stressade. Gunnar vill 

undvika transport av djuren inför slakten för att djuren ska kunna ha en låg stressnivå. 

Detta är den viktigaste faktorn som påverkar köttkvaliteten vid slakten menar han.  

Gunnar påpekar att han gärna väljer gårdsslaktat kött om det är möjligt, men det verkar 

inte vara alltför tillgängligt för den kvantitet han efterfrågar. Lennart tror att minskad 

stress hos djuret är optimalt för köttkvaliteten vid slakttillfället, eftersom stressen 

påfrestar djuret mest och han påpekar att det finns forskning som stödjer hans påstående. 

Lennart tror också på att slakten bör vara human. Lennart menar att det är viktigt att 

djuren ska ha uppnått sin slakmognadsålder inför slakten och beskriver att hans 

restaurang arbetar med ett flertal gårdar som jobbar efter det tankesättet. Lennart säger 

också att ett djur som har fötts upp på ett perfekt sätt kan få betydligt sämre köttkvalitet 

om djuret upplever stress vid slakttillfället. Detta innebär att samtliga tre respondenter 

anser att human slakt som är stressfri är den optimala metoden för att uppnå samt 

vidmakthålla en hög köttkvalitet. 
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Kockens syn på mörningsprocessen 

Enligt Gunnar vill han ha information om hur mörningsprocessen har gått till för att det 

finns skillnader på köttkvalitet beroende på hur länge köttet har hängts och vilken metod 

som har använts. Det är inte alltid Gunnars leverantörer vet vilken typ av 

mörningsprocess som har genomförts på köttet. Lennart tycker också att det är mycket 

viktigt att få veta hur mörningsprocessen har genomförts. Detta beror på att han och hans 

personal vill ha information om vad de själva behöver göra med köttet. Han beskriver att 

det är viktigt för att de ska veta om de behöver möra köttet själva eller om det kan 

serveras direkt. Lennart beskriver även att de hjälper köttet att möra genom att hänga 

köttet helt på sitt ben, då han anser att det ger en bättre mörhet. Olof beskriver att det inte 

är viktigt att få veta hur mörningsprocessen har genomförts. Han beskriver dock att för 

honom är det viktigt att allt kött som kommer till restaurangen har hängmörats och han 

förväntar sig att det har hängts tillräckligt länge inför tillagningen. Han påpekar också att 

det är viktigt att slutresultatet blir som förväntat. 

Viktiga aspekter inför tillagningen 

Det Lennart påpekar är att marmoreringen är viktig då den sortens fett sätter smaken på 

köttet. Även Olof anser att marmoreringen och fettet är viktigt. Han beskriver även att 

texturen och färgen i köttet är viktig. Lennart påpekar att färgen är mycket viktig då han 

vill undvika att servera oxiderat kött. Gunnar beskriver däremot att ingen gäst har 

anmärkt på att köttet har för dålig färg, men han beskriver att ett kött med dålig saftighet 

ger klagomål från gästerna.  

Man kan inte bedöma köttets slutliga kvalitet enbart på köttets färg anser Gunnar. Han 

stödjer sitt påstående genom att beskriva att han har fått erfarenheten av att när han har 

tillagat kött som inte ser bra ut enligt hans preferenser kan det ha smakat bra i slutändan 

och vice versa. Han anser att dock att färgen ger en del till köttets helhetsupplevelse. Olof 

beskriver att det inte går att se på köttet hur det kommer att smaka, men genom erfarenhet 

har han utvecklat en ungefär smakbild för hur ett kött kommer att smaka genom visuell 

observation. Lennart påpekar att det är svårt att avgöra köttets kvalitet enbart på färgen. 

Han beskriver att det beror på att det används olika typer av tillsatser i dagens 
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förpackningar som gör att köttet inte oxiderar och han kan bli lurad av det. Däremot 

påstår han att man lätt känner igen ett kött som har oxiderat.  

Den viktigaste kvalitetsfaktorn på kött enligt Gunnar är köttets smak, men han vet att 

hans gäster anser att mörheten är det viktigaste faktorn för ett bra kött. Även Lennart 

påpekar att mörningsprocessen och köttets mognad är viktigt för köttets slutliga kvalitet, 

men anser att uppfödningen är den viktigaste kvalitetsfaktorn. Det påverkar inte bara 

kvaliteten på köttet, utan det ger även ett etiskt mervärde menar Lennart. 

Gunnar anser att saftigheten är en viktig aspekt som påverkar den tillagade köttbiten då 

gäster sällan uppskattar en torr köttbit som även påverkar smaken på köttet. Olof anser att 

saftigheten påverkar köttkvalitet, men han berättar samtidigt att saftigheten påverkas av 

mängden marmorering. Lennart anser att köttets kvalitet påverkas av saftigheten. Han 

påpekar att det är viktigt för köttets saftighet vid serveringen att köttet har fått vila efter 

tillagningen. Detta beror på att köttet slappnar av och blöder mindre när gästen skär i 

köttet och därmed tappar köttet mindre vätska menar Lennart. Gunnar påpekar att ett kött 

som får vila gör att saftigheten i köttet bevaras bättre och att köttet inte blöder om det får 

vila i ca tio minuter. Han påpekar även att människor är rädda för att köttet ska bli kallt 

om det får vila längre än två minuter, vilket han tycker är nonsens. Olof menar dock att 

trancheringen är ett viktigt moment för att kunna se hur köttet har blivit efter tillagningen. 

På Lennarts restaurang köper de in 100 % färskt kött och anser även att det är uppenbart 

varför. Även Olof påpekar att hans restaurang också köper in 100 % färskt kött, medan 

Gunnar beskriver att han köper in allt kött färskt utom en viss styckdetalj från gris som 

han köper in fryst då den bara finns tillgänglig färsk under sommaren. Samtliga tre 

respondenter är överens om att kött som blir fryst får en sämre kvalitet. Olof påpekar att 

han inte har någon som helst anledning att frysa in färskt kött då hans restaurang har 

tillgång till färskt kött. Han påpekar även att infrysning spränger sönder kött-fibrerna och 

att det i sig är en mörningsmetod, men att han inte använder sig av den och tror inte på 

den heller. Lennart påpekar att kött som fryses in får sämre kvalitet och sämre 

näringsinnehåll. Han beskriver också att han inte tycker att färskt och fryst kött är 

jämförbart och att infrysning påverkar de flesta råvarorna negativt. Gunnar väljer att 

införskaffa färskt kött för att fryst kött tappar vätska även om köttet har tinats upp 
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varsamt i en kyl under några dagars period. Han påpekar även att han inte vet varför kött 

som upptinas tappar vätska, han vet bara att det gör det tack vare hans erfarenhet. 

Kockens syn på förvaring 

Kött kan förvaras i flera veckor i kylen innan kvaliteten blir märkbart sämre menar 

Gunnar. Han betonar att förvaringstiden kan variera beroende på styckdetalj. Han påstår 

att kött som förvaras i en vakuumpåse genomgår en sorts mörningsprocess i kylen. 

Gunnar anser att kött förvaras för kort tid i kylar generellt och tycker att köttet blir som 

mörast dagen innan det blir dåligt. Lennart anser att nötkött håller betydlig längre än 

fläskkött i kylen. Han påpekar att anledningen till detta är att fläskkött inte kan möras på 

samma sätt som nötkött kan. Han beskriver att om de får in nötkött, förvaras det i 

mörningsskåp med statisk kyla. Han påpekar då att det håller i åtta veckor utan problem. 

Lennart menar att fläskkött kan förvaras i vakuum, men han påpekar att det blir en annan 

sorts förvaring. Olof anser att det beror på när man får in köttet till restaurangen. Han 

påpekar att hängmörat kött med mycket fett som är doppad i talg kan ligga upp till sju 

veckor och kvaliteten förändras lite mot ett positivt håll i och med att fettet mognar under 

tiden. Om man däremot har ett kött som inte har lite lika mycket fett, håller det kanske 

upp till fyra veckor. Han påpekar dock att denna typ av kött är för personer som gillar 

moget kött. 

Olof menar även att kött bör förvaras i talg och inte i vakuum när det ska förvars i kyl. 

Lennart beskriver däremot att det beror vilka styckdetaljer man har. Han påpekar att kött 

som förvaras på ben har en annan hållbarhet än kött som inte förvaras på ben. Han 

vakuumförpackar en del styckdetaljer för längre hållbarhet. Men påpekar att i största 

utsträckningen vill hänga köttet på ben i mörningsskåp. Gunnar påpekar att köttet bör 

förvaras kallt vid ungefär 3 °C då det inte påverkar köttet förrän efter några veckor. 

Man bör förvara kött i vakuumpåsar vid infrysning beskriver Lennart. Detta förstärks av 

Olof då han påpekar att kött som ska förvaras i frysen bör förpackas i slutna 

förpackningar som till exempel vakuumpåsar. Lennart tror att köttet påverkas mindre vid 

infrysningsprocessen om det är vakuumförpackat. Lennart påpekar att han inte har direkta 

bevis på att vakuumförpackning är det bästa, men han tror att det är det bästa både för 

frysning, tining och exponering. Gunnar förvarar sitt kött som är i frysen vid –22 °C och 
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vill att köttet ska vara vakuumförpackat vid infrysningen då det inte räcker med plastfolie 

enligt honom. 

Resultatdiskussion 

Nedan kommer resultatet och den teoretiska bakgrunden att diskuteras för att kunna dra 

en slutsats. 

Kockens relation till leverantören 

Hallberg och Hjelmberg (2004) påstår att en krögare måste kunna lita på att leverantören 

kan leverera kött av den kvalitetsnivån som eftersträvas. Samtliga tre respondenter 

beskriver att det är en oerhört viktig aspekt och att de sätter krav på att en leverantör kan 

möta upp till deras förväntan. Alla tre respondenter ser det som en självklarhet och Curtis 

och Cowee (2009) menar att en konsekvent och jämn kvalitet på råvaran vid inköpet är 

ett måste för kockar. Om en leverantör inte kan hålla en jämn kvalitetsnivå, så kan inte 

restauranger servera mat som håller en jämn kvalitet enligt kockarnas krav. 

Gästens syn på köttkvalitet enligt kocken 

Samtliga tre respondenter är överens om att gästens förväntningar på köttkvalitet på 

restauranger har förändrats de senaste tio åren. Vilket är intressant då detta kan vara en 

påbyggnadstrend från 90-talet då man skulle tänka mer på vad man åt och varför 

(Jönsson, 2012). Författaren påstår även att gästerna bland annat vill veta var råvarorna 

kommer ifrån. Gunnar instämmer då han beskriver att människor har blivit mer medvetna 

på senare tid om vad de konsumerar. Även Lennart och Olof håller med och menar att 

gästerna tänker mer på vart köttet kommer ifrån och att gästerna har fått mer 

råvarukunskap de senaste tio åren. Denna kunskapsökning menar Jönsson (2012) har lett 

till att kockar bör vara mer uppmärksamma på köttets ursprung. Curits och Cowee (2009) 

menar att det är en viktig aspekt för kockar att förstå råvarans ursprung inför inköpet. 

Olof instämmer inte helt i och med att han beskriver att ursprunget inte är den primära 

aspekten, då han inte har något djupare intresse av att känna till köttets exakta ursprung 

så länge kvaliteten på köttet är som förväntat. Lennart anser däremot att köttets ursprung 

är A och O för att bland annat göra sina gäster nöjda som har en ökad förståelse för 

råvaruursprungets vikt. Han berättar exemplet om synen på danskt kött som har 
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förändrats på tio år och att det inte är acceptabelt att servera till gästerna i dagens läge. 

Detta kan bero på att svenskar anser att danska köttproducenter har en för låg etisk 

hantering av djuren och därmed vill inte svenskar konsumera danska fläskprodukter av 

etiska skäl. Eftersom gäster efterfrågar maträtter av högre kvalitet, bör kockar anpassa sig 

för att kunna möta upp till gästernas höjda förväntan. 

Orsaker till denna ökade förståelse hos gäster kan bero på att svenska medborgare har fått 

en fortsatt höjd levnadsstandard runt 80-talet menar Jönsson (2012). Gunnar beskriver att 

för tio år sedan efterfrågade gästerna fina styckdetaljer som exempelvis entrecote och 

biff, men detta har förändrats och idag beställer gästerna gärna kött från andra 

styckdetaljer. Detta kan innebära att gästernas medvetenhet har gjort att djurets alla ätbara 

styckdetaljer har blivit mer populära och det kastas mindre kött då folk verkar ha fått 

intresse för att prova alla styckesdetaljer. Men Olof ser en nackdel med gästernas ökade 

förståelse kring råvaror. Han påstår att de inte förstår sambandet mellan att införskaffa 

kött av hög kvalitet och att behöva höja försäljningspriserna för att det ska vara 

ekonomiskt hållbart. Curtis och Cowee (2009) menar däremot att om gästen har 

förståelsen för köttets ursprung, blir de mer motiverade till att betala en högre summa. 

Dock behöver Olof en större kvantitet av kött som leder till att han inte kan 

ursprungsmärka köttet på menyn mer än att säga att det är ifrån Sverige. Detta kan då 

leda till att gästerna inte förstår att köttet är av en högre kvalitet. Det är därför viktigt att 

kunna marknadsföra sina produkter till gästerna, annars ser gästerna bara en köttbit och 

inget annat. Gunnar påstår att det inte är ekonomiskt försvarbart i dagens läge i hans 

restaurang att sälja fina styckdetaljer som biff. Detta skulle kunna bero på att gästerna 

inte eftersträvar sådana styckesdetaljer när de äter ute på restauranger. Han påpekar dock 

att kunna berätta om köttets ursprung för gästerna kan skapa en förståelse hos gästen om 

varför maträtten kostar mer än förväntat. 

Kockens syn på djuruppfödning 

Caswiell och Mojduszka (1996) påpekar att uppfödningen av ett djur är en viktig del för 

framställningsprocessen av kött. Samtliga tre respondenter instämmer helt för att enligt 

dem har det en definitiv inverkan på köttets slutliga kvalitet. Olof påpekar att det är 

viktigt att djuret omhändertas under hela djurets liv fram till slakten och Lennart tror på 
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att djur som är frigående ger bra köttkvalitet. Hallberg och Hjelmberg (2004) håller med 

om att djuren bör behandlas väl från födsel till slakt. Både Lennart och Olof anser att det 

är viktigt med rätt foder då de påstår att det påverkar köttets kvalitet. Gunnar instämmer 

och påpekar att det är viktigt att djuren ska få leva så naturligt som möjligt, gärna 

utomhus samt få leva ett gott liv. Allt detta för att kunna skapa ett gott kött. Det är därför 

viktigt att djuret tas hand om under hela sin livstid. Även att fodret gör livet bättre för 

djuren då djurens hälsa är ytterst viktigt för att den slutliga köttprodukten ska ha en så bra 

kvalitet som möjligt. Olof påpekar att om ett djur hanteras felaktigt vid slakten, kan köttet 

få en sämre ätkvalitet trots att djuret har fått leva ett gott liv.  

Kockens syn på slakt  

Samtliga tre respondenter är överens om att slakten av djuret påverkar köttets kvalité. 

Olof beskriver att han tror att slakten är viktigare än vad man tror. Detta bekräftas av 

Caswiell och Mojduszka (1996) som beskriver att slakten är en viktig del för 

tillverkningen av kött.  

För att ett djur ska undvika att bli stressat och ge kött av lägre kvalitet, menar Gunnar att 

det är bättre om djuren slaktas vid eller nära de gårdar där de är uppfödda. De övriga 

respondenterna instämmer. Både Gunnar och Lennart beskriver att de har tidigare 

erfarenheter av beskådad hantering av djur inom industriell slakt. Gunnar anser att 

stressnivån hos djuren var för hög och att djuren bör slaktas i en lugn miljö där processen 

även sker humant. Lennart tillägger att det är svårt att ha helt lugna djur inför slakten 

oavsett slaktmetod då de blir åtminstone lite stressade vid slaktprocessen. De övriga 

respondenterna instämmer helt och Gunnar tillägger att han har inga vetenskapliga bevis 

på att human behandling är bättre, men han är helt säker på att det blir bättre. Jonsson 

m.fl. (2014) stödjer honom med fakta om hur en hög stressnivå hos ett djur innan slakten 

påverkar pH-värdet i den slutliga köttprodukten. Detta sker på grund av att ett stressat 

djur förbrukar mer energi och efter slakten finns det inte tillräckligt med energi kvar i 

köttet som gör att mjölksyran i köttet inte kan sänka pH-värdet till 5,5 menar Jonsson 

m.fl. (2014). Eftersom det optimala pH-värdet enligt Svenskt kött (2015a) är 5,5 behöver 

djuret behålla mer energi som kan omvandlas och bidra med ett lägre pH-värde som är 

optimalt för konsumtion. Samtliga tre respondenter anser att en etiskt korrekt slakt ger 
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bättre köttkvalitet och detta kan bero på att djuret inte var plågat under slaktprocessen. 

Det är tydligt att human slakt och pH-värdet i köttet har betydelse för köttkvalitet för 

respondenterna. Även med en god, human slakt finns det andra aspekter som påverkar 

den slutliga köttproduktens kvalitet.  

Kockens syn på mörningsprocessen 

Lennart anser att mörningsprocessen är viktig för köttkvalitén och han vill ha detaljerad 

information om hur mörningsprocessen har gått tillväga för det kött han har tänkt att 

införskaffa. Jonsson m.fl. (2014) och Svenskt kött (2015a) stödjer hans syn i och med att 

de beskriver hur köttet förändras under kort tid och behöver hanteras rätt som att till 

exempel hänga för att undvika kylsammandragning. Köttets smaker och texturer påverkas 

av rigor mortis menar Jonsson m.fl. (2014). 

Mörningsprocessen är viktig för Olof också, men han beskriver att det inte är viktigt att få 

reda på hur mörningsprocessen har genomförts. Han litar på att hans köttleverantör kan 

hantera kött på ett korrekt sätt. Han förväntar sig alltid att köttet han beställer är 

hängmörat. Detta visar att Olof har ett stort förtroende för sin köttleverantör. Gunnar 

beskriver att hans gäster anser att mörheten är den viktigaste aspekten, medan han själv 

uppskattar smaken före mörheten i ett kött. Han menar att om en gäst klagar på köttet 

brukar anledningen vara att köttet är torrt. Detta kan bero på att köttets mörhet är den 

viktigaste kvalitetsaspekten för en konsument menar både Wu m.fl. (2014) och Jonsson 

m.fl. (2014). I dagens läge är det en självklarhet att köttet ska vara mört vid konsumtion 

men det behöver inte vara det absolut viktigaste aspekten i och med att samtliga lägger 

olika vikt vid den. 

Viktiga aspekter inför tillagningen 

Lennart och Olof beskriver hur marmoreringen är viktig för köttkvalitén. Olof beskriver 

att marmoreringen ger smak och saftighet i köttet. Jonsson m.fl. (2014) håller med att 

marmoreringen bidrar till köttets mörhet och därmed blir det viktigt för konsumenterna. 

Vilket verkar logiskt då Gunnar påpekar att en gäst sällan uppskattar en torr köttbit. 

Gunnar och Lennart menar att köttet kan behålla vätska efter tillagningen om köttet tillåts 

att vila innan det skärs upp. De menar att om köttet får slappna av, får köttet behålla sin 
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saftighet vid konsumtion. Samtliga tre respondenter är överens om att köttets 

vätskebehållande förmåga är en viktig kvalitetsaspekt för köttets slutliga resultat. Detta är 

i överenstämmelse med Wu m.fl. (2014) och Hughes m.fl. (2014) som menar hanteringen 

av kött på ett korrekt sätt är viktigt då förlusten av vätskan i köttet kan påverka köttets 

färg negativt från konsumenternas perspektiv. 

Samtliga respondenter är överens om att köttets färg är viktig för helhetsupplevelsen, men 

de är också överens om att det inte går att avgöra köttets kvalitet enbart på färgen. 

Jonsson m.fl. (2014) håller med om att köttets färg påverkar uppfattningen av kvaliteten 

på köttet. Hallberg och Hjelmberg (2004) tillägger att det inte går att avgöra köttets 

kvalitet enbart på färgen. Lennart menar att det beror på att i dagens läge går det att 

manipulera köttets färg tack vare förvaringsmetoder som till exempel 

vakuumförpackning. Detta kan ses som en manipulering av livsmedelskvaliteten menar 

KRAV (2015). Hallberg och Hjelmberg (2004) instämmer helt med att vakuum kan 

manipulera köttets färg och förhindra den verkliga uppfattningen om köttets kvalitet. 

Lennart anser dock att köttets färg är viktigt då han inte vill servera oxiderat kött och han 

beskriver också att det är lätt att känna igen oxiderat kött. Dock påpekar Jonsson m.fl. 

(2014) att oxiderat kött inte nödvändigtvis innebär att köttet är av lägre kvalitet, utan bara 

att järnatomerna i myoglobinerna har börjat att oxidera. Det kan i för sig se oaptitligt ut 

med en grönbrun köttbit, vilket Gunnar håller med om då han anser att färgen utgör en 

del av köttets helhetsupplevelse. 

Kockens syn på förvaring 

Lennart och Olof påpekar att de införskaffar kött som är 100 % färskt. Gunnar beskriver 

dock att de också har som mål att köpa in enbart färskt kött men de köper in en 

styckesdetalj fryst då den endast är tillgänglig färsk under sommaren. Alla respondenter 

är överens om att fryst kött har lägre kvalitet än vad de eftersträvar. Ali m.fl. (2014) 

menar att fryst kött får en lägre sensorisk kvalité då pH-värdet förändras och proteinerna 

denatureras under frysningen och därmed tappar köttet vätska vid upptiningen. Detta är 

inte märkbart förrän efter fem veckors tid i frysen menar Ali m.fl. (2014). Gunnar håller 

med då han också påstår att fryst kött tappar vätska vid upptining. Oavsett hur varsam 

man hanterar fryst kött, får man ändå ett kött av lägre kvalitet än om det vore färskt 
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menar Gunnar. Olof beskriver att infrysning av kött spränger köttfibrerna. Han påpekar 

även att detta är en typ av mörningsmetod, men att han inte använder sig av det. Detta 

stämmer någorlunda överens med Ali m.fl. (2014) då de påpekar att köttets struktur 

påverkas vid djupfrysning. Lennart anser att kött som fryses in får lägre kvalitet samt 

sämre näring. Gunnar påpekar att han inte vet exakt varför köttet tappar vätska, men detta 

visar att respondenterna vet om att köttet tappar vätska och ungefär varför. Men de har 

ingen förståelse för hur det påverkas ur ett kemiskt perspektiv. Anledningen till att köttet 

tappar vätska vid upptining är att det skapas iskristaller i köttet under infrysningen 

förklarar Hallberg & Hjelmberg (2004). 

Samtliga tre respondenter beskriver att om de behöver frysa in kött, är det viktigt att 

förpackningen tillförsluts helt och att infrysningen sker inom kort tid. Detta stämmer 

överens med Hallbergs och Hjelmbergs (2004) beskrivning om hur viktigt det är med 

både en tät förpackning samt att infrysningsprocessen sker under kort tid. Lennart och 

Gunnar beskriver att hållbarhetslängden varierar beroende på styckesdetalj. Olof påpekar 

att hållbarhetstiden påverkas av när restaurangen får in köttet. Han beskriver inte varför, 

men förmodligen menar han att de får tag i kött som har olika mörningstider. Därmed får 

kött som har slaktats nyligen förmodligen en längre hållbarhetstid enligt honom. Olof 

menar att hängmörat kött kan förvaras upp till sju veckor om det är doppat i talg. Han 

påpekar också att kött med lägre fetthalt håller ungefär fyra veckor. Dock anser att 

Jesionkowska och Szterk (2014) att kött får en sämre doftkvalité efter femton dagar på 

grund av mikrobiologiska förändringar som sker under kylförvaring. Ju längre köttet 

förvaras, desto mer växer mikroorganismer som sänker pH-värdet och det är inte önskvärt 

menar Jonsson m.fl. (2014). Dock anser Gunnar att kött blir som mörast dagen innan det 

blir dåligt och att människor är för rädda för att förvara kött för länge. Detta kan bero på 

att konsumenter saknar djupare förståelse för hur mikroorganismer påverkar kött och det 

kan finnas en rädsla för att bli matförgiftad. Det kan vara en fördel att se problemet ur ett 

kemiskt perspektiv för att förstå hur man hanterar köttprodukter så att de inte går till 

spillo. 

Lennart förvarar fläskkött i kylen och då är det tätt förslutet. Jonsson m.fl. (2014) anser 

att det är en korrekt hantering då en förpackning förhindrar att köttet blir uttorkat. 
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Lennart förvarar sitt nötkött i mörningsskåp som har en statisk kyla. Han beskriver att ett 

nötkött som förvaras i mörningsskåp håller upp till åtta veckor utan problem. Han 

beskriver också att nötkött som förvaras på ben har en längre hållbarhet än kött som inte 

förvaras på samma sätt. Detta visar att kockar har förståelse för vikten av hur köttet bör 

förvaras för att uppnå optimal ätkvalitet. Synen på vad som är den viktigaste 

kvalitetsaspekten för kött varierar mellan dessa tre respondenterna. Gunnar anser att den 

viktigaste kvalitetsfaktorn för kött är smak, medan Lennart påpekar att uppfödningen är 

den viktigaste kvalitetsfaktorn då den ger ett etiskt mervärde till köttet. 

Samtliga tre respondenter anser att de etiska perspektiven är viktiga för köttkvalitet då de 

anser att djuren inte ska behöva lida och de har en förståelse för att ett stressat djur ger 

sämre köttkvalitet. I och med att gästerna har skapat högre krav på köttkvalitet, anses det 

vara viktigt med lokalt och humant slaktat kött som ger ett etiskt mervärde för måltiden. 

Denna humana syn på slakten har dessutom vetenskapligt stöd av Jonsson m.fl. (2014) i 

och med att köttets kemiska reaktioner som sker direkt efter slakten leder till ett kött med 

en optimal ätkvalitet.  

Metoddiskussion 

Nedan kommer metodval, pilotstudie, litteraturinsamlingen, urval av intervjupersoner, 

genomförande och analys av data att diskuteras. 

Metodval 

Studien genomfördes med hjälp av tre intervjuer. Samtliga intervjuer var så kallad 

personliga intervjuer. Denna kvalitativa metod gav detaljerade svar och olika synpunkter 

på ämnet köttkvalitet. Intervjuförfrågan skickades till flertal restauranger som uppfyllde 

urvalets kriterier. Några svar erhölls inte så efter en vecka blev respektive respondent 

uppringd. Avsikten med uppringningen var att efterhöra ifall de hade läst förfrågan och 

om de var intresserade av att bli intervjuade. Därefter kunde intervjuarna utföras kort 

därpå då uppsatsförfattarna åkte till Göteborg och besökte respondenterna. Att skicka 

intervjuförfrågan via mail kan vara praktiskt, men nackdelen med detta val av kontakt 

kan vara att respondenterna inte besvarar mailen i tid. 
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Pilotstudie 

Genomförandet av pilotstudien utfördes via Skype med en bekant till uppsatsförfattarna. 

Denna individ ansågs vara bekant med ämnet och lämplig då hen uppfyllde de flesta 

urvalskriterierna. När frågorna från intervjuguiden hade ställts kunde uppsatsförfattarna 

reflektera och analysera svaren de fick för att identifiera brister i intervjuguiden. Vissa 

frågor var felaktigt formulerade och detta bidrog till att respondenten inte förstod vad 

uppsatsförfattarna ville veta. Detta korrigerades genom ändringar i formuleringarna av 

intervjufrågorna. Detta sågs som givande för att undvika tvivel och rädsla för felaktigt 

formulerade frågor samt glömda frågor inför intervjuerna med respondenterna. Att utföra 

intervjun via Skype medförde inga svårigheter eller tekniska problem för studien. 

Litteratur- och databasinsamling 

De vetenskapliga artiklar som användes i teoretiska bakgrunden insamlades från olika 

källor som databaserna FSTA samt Google scholar. Nackdelen med dessa databaser var 

att alla namnen på artiklarna som visades upp i sökningen, inte alltid fanns med i fulltext. 

Databaserna FSTA och Google scholar ansågs vara effektiva och det fanns ett stort utbud 

av olika artiklar inom ämnet köttkvalitet. Det blev då enkelt att finna tillräckligt med 

omfattande information. Vilket kan indikera att köttkvalitet är ett välkänt begrepp. I 

denna studie användes även litteratur från Studentlitteratur-förlaget som ansågs vara en 

trovärdig källa efter att ha bedömts källkritiskt. Böckerna var lättillgängliga under 

litteratursökningen. Även webbsidor användes och bedömdes källkritiskt innan den 

informationen kunde användas.  

Urval av intervjupersoner 

Genom användningen av White guides klassificeringssystem kunde uppsatsförfattarna få 

tag på respondenter som hade olika perspektiv på ämnet köttkvalitet. Det var viktigt för 

att kunna besvara studiens syfte att respondenterna har erfarenhet av att införskaffa kött 

till sina restauranger och därmed kunde ge sin reflektion över ämnet köttkvalitet. 

Respondenterna gav olika svar på frågorna, men detta var eftertraktat hos 

uppsatsförfattarna för att det skulle kunna användas för att jämföra respondenternas 

påstående och visa om de tänker olika. 
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Genomförande 

Intervjuerna genomfördes genom att en av uppsatsförfattarna ställde frågorna och den 

andra uppsatsförfattaren antecknade och hade ansvar för ljudinspelningen. Tanken fanns 

att respondenterna skulle kunna bli distraherade av två personer som intervjuar samtidigt. 

Men detta var inte distraherande för respondenterna i och med att de gav tydliga svar och 

var engagerade i intervjuerna. Det går att tillägga att respondenternas fokus hamnade på 

den som ställde frågorna. Dessa intervjuer utfördes avskilt från resten av 

restauranglokalen för att undvika distraktioner från den övriga restaurangpersonalen. 

Dessvärre hördes oväsen i inspelningarna från köket eller personal, men det gick ändå att 

transkribera respondenternas svar utan bortfall av data. En nackdel med personlig intervju 

kunde vara att när helst kunde intervjun bli avbruten av distraktioner. Under alla tre 

intervjuer var det individer som tog kontakt med respondenterna när de gick förbi och 

hade en kort dialog. Detta gav inget bortfall av data, men det var inte idealistiskt. En 

fördel var att intervjuarna var tysta medan respondenterna besvarade frågorna och de 

kunde då få tid att tänka för att elaborera sina svar. I en av intervjuerna hade en fråga 

glömts att ställa och vilket ledde till bortfall av data. 

Analys av data 

Transkriberingen utfördes omedelbart efter alla tre intervjuerna. Transkriberingen 

utfördes ordagrant för att sedan kunna analyseras noggrant och ge ett trovärdigt resultat. 

Ljudinspelningarna fanns kvar hos uppsatsförfattarna ifall det hade uppstått tvivel i 

resultatet. 

Transkriberingen tog tid och sedan kodades alla respondenterna med falska namn. Den 

transkriberade texten kodades även med textfärg för att kunna se skillnaden på vem som 

sa vad samt identifiera vilka uttalande i de olika intervjuerna som hade en 

sammankoppling. Detta underlättade struktureringen av resultatet. Det var även viktigt 

vid analysen av transkriberingen att uppsatsförfattarna inte misstolkade eller ändrade på 

respondenternas svar för att vidhålla sin integritet och undvika felaktig tolkning av 

informationen. 
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Forskningsetisk uppföljning 

Mailen fungerade som informationsblad och vid första utskicket av mailen till 

respondenterna stod det tydligt vilka uppsatsförfattarna var, var de studerade samt vad 

studiens ämne handlade om (Bilaga 1). Det stod även tydligt att intervjun var anonym 

och att uppskattad tid för intervjun var ungefär 30 minuter. Det var viktigt att tydliggöra 

dessa punkter för respondenterna för att få dem att bli intresserade samt att vilja acceptera 

att bli en del av studien. När uppsatsförfattarna kontaktade respondenterna via telefon, 

upprepades informationen från mailet som exempelvis att intervjun är anonym och att 

uppsatsförfattarna kunde resa till restaurangen för att utföra intervjun. Det var viktigt vid 

varje intervju att respondenterna fick förfrågan strax innan intervjun om 

uppsatsförfattarna fick spela in för att upprätthålla respondenternas samtyckeskrav vilket 

även Bryman (2011) rekommenderar. Transkriberingarna kommer att förvaras och 

kommer inte att vara åtkomliga för utomstående. Respektive respondent får en kopia av 

studien för att får se hur uppsatsförfattarna har använt sig av respektive intervju. 

Slutsatser 

Termen köttkvalitet tolkas olika av tre kockar i och med att de har olika preferenser för 

vad som är den viktigaste kvalitetsaspekten för kött. Samtliga faktorer ansågs vara viktiga 

för köttkvaliteten, men vissa ansåg den ena aspekten som mer viktig än den andra. Djuren 

bör få foder samt en uppfödning som gör att djuren inte känner sig stressade inför den 

framtida slakten. En etisk, human slakt anses vara viktig och denna syn på slakthantering 

bidrar till att djuren inte blir stressade inför slakten och därmed fås en högre köttkvalitet. 

För att ett stressat djur ger sämre köttkvalitet. Kockar har olika, men tydliga förståelser 

för hur kött bör förvaras på ett korrekt vis. Samtliga tre respondenter utvecklar olika sätt 

att kunna förvara kött under en längre period, utan att påverka köttets sensoriska 

kvaliteter negativt.   
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Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan ses som ett redskap för att öka förståelsen kring hur kött bör hanteras på 

ett optimalt vis. Syftet är bl.a. att motivera restauranger till att vilja införskaffa kött från 

slakterier där slaktprocessen har skett med humana aspekter. Förhoppningsvis kan denna 

studie hjälpa både kockar och privatpersoner att välja kött som har en god etisk bakgrund 

som i slutändan ger ett kött av god kvalitet. Denna studie kan fungera som ett argument 

för att etiskt kött inte bara är bättre för att det inbegriper skonsam hantering av djuren, 

utan det faktiskt ger ett kött av bättre sensorisk ätkvalitet. 

En utveckling av denna studie kan handla om vad som är den mest optimala 

förvaringstekniken för kött ur ett sensoriskt perspektiv. Denna studie kan ligga till grund 

för en djupare forskning om exempelvis hur slaktprocessen går till hos olika slakterier i 

Sverige. Eller att utföra nya sensoriska undersökningar av kött från olika gårdar med 

olika djurhanteringar. Vidare forskning kan även inbegripa hur miljö och ekonomi 

påverkas av olika slakt- och mörningsmetoder.   
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Bilaga 1: Sökmatris 

 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi-

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2015-

03-31 

FSTA 1. Quality 176,766 1+2 34673 5 2 2 

2015-

03-31 

FSTA 2. Meat 138,000 2+3 13,320  2 0 0 

2015-

03-31 

FSTA 3. storage 105,000 1+2+3 5, 217 2 2 1 

2015-

03-31 

FSTA 4. Food 596,494 1+4 86,159 0 0 0 

2015-

04-01 

FSTA 5. 

Agriculture 

34,582 5+1 9438 0 0 0 

2015-

04-01 

FSTA 6. 

Restaurant  

2,073 1+2+7 56 1 1 0 

2015-

04-01 

FSTA 7. Sensory 65,235 8+1+2 7455 1 1 1 

2015-

04-01 

FSTA 8. Corn fed 3,022 0 0 0 0 0 

2015-

04-01 

FSTA 9. chicken 16,538 9+8+13 29 1 0 1 

2015-

04-01 

FSTA 10. Water 

holding 

5,148 12+2 2, 652 1 1 1 
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2015-

04-02 

FSTA 11. Animal 102,096 13+14+2 105 0 0 0 

2015-

04-02 

FSTA 12. Feed 

 

22,406 14+2 8,131 0 0 0 

2015-

04-09 

Google 

Scholar 

13. quality 

concepts 

3,680,000 0 0 3 1 1 

2015-

04-23 

FSTA 14. Chef 149 14+1 19 1 1 1 

2015-

04-23 

FSTA 15. Meal 17,836 15+14 7 1 0 0 

2015-

04-23 

FSAT 16. Mash 3,656 16+11+1 30 2 1 1 
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Bilaga 2: Informationsblad 

Hej, 

Vi är två studenter som studerar sommelier och måltidskreatör respektive kulinarisk kock 

och måltidskreatör programmen på Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro 

Universitet. Under denna vårtermin skriver vi vårt examensarbete om köttkvalitet. Vår 

kursansvarige är Åsa Öström och vår handledare är Stefan Wennström. 

 

Syftet med detta arbete är att få en uppfattning av hur krögare ser på kvalitetsaspekter 

gällande kött. I vårt arbete har vi tänkt att intervjua restaurangägare och/eller kockar som 

har ansvaret för inköpet av köttprodukter samt har förståelse för hur man skall behandla 

köttet för att behålla köttkvaliteten. Vi undrar om vi skulle kunna boka en tid för att 

kunna få en enskild intervju med er för vårt examensarbete om köttkvalitet? Vi tror att vi 

kan få intressant och värdefull data av en intervju med er. Vi uppskattar att intervjun tar 

ungefär 30 minuter att genomföra. 

 

Vi vill vara tydliga med att det materialet ni bidrar med i arbetet kommer att behandlas 

med absolut anonymitet och konfidentialitet. Det kommer inte framgå vem som har blivit 

intervjuad eller namnet på restaurangen. Det enda som kommer att nämnas är att 

restaurangen finns i Göteborg. Vi vill också tillägga att vi vill gärna genomföra en 

intervju genom ett personligt möte och vi kan åka till er för att kunna utföra intervjun. Ni 

får gärna ta del av vårt färdiga examensarbete. Har ni frågor angående tider och ämnet är 

ni varmt välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Nicholas Woodhouse & Anton Persson 

 

Kursansvarige, Åsa Öström                                       Nicholas Woodhouse 

Mail: asa.ostrom@oru.se                                           Mail: nicholas.woodhouse@yahoo.s 

Telefon: 019-302011                                                  Telefon: 0735-39839 

mailto:asa.ostrom@oru.se
mailto:nicholas.woodhouse@yahoo.s
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Anton Persson                                                                Handledare, Stefan Wennström 

Mail: antpeh122@gmail.com                                     Mail: stefan.wennstrom@oru.se 

Telefon: 0768-115801                                                    Telefon: 019-302015 

 

Bilaga 3: Intervjuguide  

Leverantör  

1. Hur länge har du arbetat i restaurangbranschen? 

2. Hur länge har du varit ansvarig för råvaruinköpet?  

3. Vad är den enskild viktigaste aspekten när du väljer leverantör? 

4. Hur kommunicerar du med din köttleverantör? Telefon, mail? personligt möte?  

5. Besöker någon från restaurangen leverantören? Om ja, hur ofta? Varför? 

6. Om ja, vad ger det? 

7. Vad har du för förväntningar av dina leverantörer?  

 

Synen på kvalitet 

8. Under dina år i branschen, anser du att förväntningar av köttkvalitet hos dina 

gäster har förändrats? Varför tror du det? / Vad tror du att det beror på?  

9. Är råvarukvalitet viktigt för din restaurang? Om ja/ varför då? 

10. Varför arbetar ni på kvalitet?   

Uppfödning och slakt 

11. Vilka delar av uppfödningen tror du är viktig för köttkvalitet? 

12. Hur bör djuret ha behandlats under uppfödningen? 

13. Är det en viktig aspekt? Varför då?  

14. Anser ser du att uppfödningen har en påverkar den slutliga kvalitén på köttet? Om 

ja, på vilket sätt? 

15. Känner du till vart ifrån köttet är införskaffat? (Specifika gårdar t.ex.). 

16. Vilka faktorer vid slakten är avgörande för köttets kvalitet? 

17. Eftersöker ni gårds slaktat eller industri slaktat kött? Varför?  

mailto:stefan.wennstrom@oru.se
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18. Tror du att det finns någon koppling mellan skonsam hantering vid slakt för 

köttkvalitet? 

Köttkvalitet 

19. Är det viktigt att ni vet hur mörningsprocessen har genomförts på ert kött? 

Varför/varför inte? 

20. Vilka faktorer för köttet är viktigt för köttkvalitet inför tillagningen? (Färgen, 

mörheten osv.) T.ex. en entrecote? Varför tänker du så?  

21. Kan man se på köttets färg om det är av god kvalitet? 

22. Anser du att köttets saftighet påverkar köttets kvalitet? 

23. Vilken är det absolut viktigaste kvalitets faktor för kött enligt dig?  

24. Vad är viktigt för att vidhålla köttets kvalitet efter tillagningen, innan 

serveringen? 

25. Köper ni in färsk eller fryst kött? Varför då? 

 

Förvaring 

26. Hur länge anser du att man kan förvara fläsk och nötkött i kyl innan kvalitet 

påverkas negativt?  

27. Hur anser du att kött ska förvaras i kyl för att vidhålla sin kvalitet? 

28. Hur anser du att kött ska förvaras i frysen för att vidhålla sin kvalitet? 

 

  

 

 

 

 

 


