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Executive summary 

New approaches within the field of organizational theory as well as leadership theory reject the 

idea of hierarchy as a valid and effective organizational structure. Even more they reject the 

authoritarian leadership style that comes with it. Instead these theories seem to favor the idea of 

flatter and more democratic team structures and, accordingly, the idea of dispersed leadership. 

Power should not rest with one individual alone, but must be shared between several leadership 

actors. This causes a clash between hierarchy and team work since it bases itself upon the paradox 

between domination and empowerment. The thesis at hand will attempt to show how such a clash 

or conflict hold a solution in the use of distributed leadership. The thesis is based upon a case study 

of a modern gourmet kitchen. An ethnographic approach was chosen to uncover the leadership 

phenomena as it unfolded in the kitchen, while a priori concepts for an in depth analysis of that 

particular phenomena were chosen subsequently. These concepts are differentiation and 

domination as representing the hierarchy and thereby also the more traditional approach to 

leadership versus de-differentiation and collaboration representing dispersed leadership and 

thereby a blurring of the boundary between leader and follower.  

The analysis shows how the kitchen draws upon a hybrid way of organizing, resulting in a very 

complex approach to leadership. The structure of a traditional hierarchy serves as an overall setting 

or main frame for the kitchen. Within that setting, however, distributed leadership finds it scope 

through team based structures. Hereby the team members are both empowered by the kitchen´s 

top management and by their own perception of themselves as skilled workers able to take on a 

responsibility. Such perceptions means that the team members know when to step into the active 

leadership role according to the situation at hand and when to go with the roles defined by the 

hierarchy. Reliable performance and coordination of the task at hand, often under a heavy time 

pressure, is consequently the result of the melding of hierarchical role-based structures with more 

flexibility-enhancing processes including a blurring of the boundary between leader and follower.  

From a theoretical point of view this causes at least two questions: Is it possible to talk about 

distributed leadership within a hierarchical setting, or will it merely become yet another of the top 

management´s control mechanisms? Who is the leader and who is the follower within a dispersed 

leadership setting – and is it necessary to make such a distinction at all? The thesis at hand will 

include a discussion of these questions building on the notion that this particular kitchen has a 

well-defined hierarchical system of distributed leadership.  
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1.0 Introduktion 

Dansk gastronomi er i fokus som aldrig før. Det store fokus synes at have sin berettigelse. Danmark 

huser i 2011 verdens bedste restaurant Noma samt vinderen af Bocuse d´Or (det uofficielle 

verdensmesterskab for kokke), Rasmus Kofoed. Hertil kommer 13 Michelin-stjerner fordelt på 12 

københavnske restauranter, hvilket gør byen til den by i verden med flest stjerner per indbygger. 

Hvor der i lang tid er blevet skelet til de store, klassiske madnationer som Frankrig og Spanien, er 

turen nu kommet til Danmark og Skandinavien i det hele taget. Det skyldes, at det er her, man 

finder oprindelsen til den nordiske madbølge, der for tiden dominerer og definerer god gastronomi.    

Især medierne har fattet interesse for gastronomien og restaurationsbranchen i det hele taget. Både 

nationalt og internationalt. Således er karismatiske karakterer som Gordon Ramsay og Jamie Oliver 

blevet kendte på niveau med store filmstjerner og musikere. Samtidig præges tv-fladerne af 

programformater, der enten viser vejen for god hjemmemadlavning eller går underholdningens vej 

med formater som Hell’s Kitchen og Kitchen Nightmares1. På dokumentarsiden gav tv-udsendelsen 

Noma på kogepunktet2 et unikt indblik i branchens til tider barske miljø, Danmarks Radio sendte i 

februar 2011 for første gang danmarksmesterskabet for kokke live på hovedkanalen, og selv 

mindre aviser præges af overskrifter som Derfor er dansk mad helt i top3 samt Gastronomi skal 

afløse Den lille havfrue4. Restaurationsbranchen er uden tvivl i fokus. Således også i dette speciale, 

hvor formålet er at se bag om interessen for branchen og det oplevelsesprodukt, den leverer på 

flere niveauer. I stedet undersøges de ledelses- og organisationsstrukturer, der gør sig gældende for 

en af verdens ældste industrier (Fine, 1996). En industri der ofte får ord som gammeldags, 

traditionel, stiv og barsk med på vejen, og hvor især køkkenchefen opfattes som det afgørende 

omdrejningspunkt for køkkenet og dets drift. Således synes der at være en tendens til at 

portrættere og hylde køkkenchefer som stærke, karismatiske karakterer, der alene bærer ansvaret 

for succes (eller fiasko) i en restaurant. Når en restaurants kogebog udgives, er det med 

køkkenchefen som unikt fokus, biografiudgivelser inden for branchen er centreret om ledende 

karakterer, og selv den begrænsede forskningslitteratur på området formår kun at indfange og 

beskrive køkkenchefens rolle (Balazs, 2001 og 2002). Fines udgivelse Kitchens. The Culture of 

Restaurant Work (1996) udgør en undtagelse, men er også snarere tænkt som et kulturstudie af 

branchen mere end et ledelsesstudie. Dette studie har ledelse som fokus, og udfordrer idéen om 

                                                             
1 Både Hells’ Kitchen og Kitchen Nightmares er tv-formater inden for reality-genren med kokke- og restaurationsbranchen 
i fokus. Begge har kørt med succes over flere sæsoner og i flere lande. 
2
 http://www.dr.dk/DR1/Dokumentar/2010/1105154542.htm  

3 Søndagsavisen, uge 10, 2011 
4 24 timer, den 20. september 2010 
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køkkenchefen som bærende kraft for ledelsen. I stedet vises, hvordan langt flere faktorer er i spil, 

når ledelse folder sig ud i et moderne gourmetkøkken. En af de faktorer er medarbejderne, som 

påtager sig en særlig rolle, især en aktiv lederrolle, når det gælder køkkenets drift. Dermed 

udfordres ledelsens samspil med den gældende organisationsstruktur, fordi medarbejderne på en 

og samme tid begrænses af køkkenchefens magt i en statisk funderet top-down-struktur, samtidig 

med at de agerer frit og selvstændigt i en mere uformel og fladere struktur. Groft skitseret kan man 

skelne mellem en vertikal eller horisontal organisationsstruktur (Bloisi et al., 2007). Målet med en 

organisationsstruktur er at klarlægge styring og koordinering af det work flow, som i sidste ende 

skal sikre, at organisationen kan leve op til sit mål (Bloisi et al., 2007). Den vertikale struktur 

baserer sig særligt på hierarkiets pyramideform. Ledelsen inden for dette design lægger sig op ad 

en autoritær stil, hvor direktiver forventes at blive fulgt af medarbejderne uden forbehold og 

spørgsmål. Således opnås en stærk grænse mellem overordnet og underordnet. Det horisontale 

organisationsdesign søger i større grad at udligne denne forskel gennem en fladere struktur. 

Ledelsesstilen inden for dette design antager en mere konsulterende og dermed mere demokratisk 

tilgang, hvor medarbejderne i højere grad opfattes som ligestillede med en legitim ret til at blive 

hørt. Ledelse og organisationsstruktur er således forbundne faktorer, der influerer på hinanden. 

Helt centralt er spørgsmålet om, hvorvidt man som ledelse kontrollerer eller sætter medarbejderne 

fri i organisationsstrukturen. Spørgsmålet lægger dog ikke op til et enten-eller-valg. Der er altså 

ikke tale om et statisk valg mellem en autokratisk eller demokratisk ledelsesstil holdt overfor et 

vertikalt eller horisontalt organisationsdesign. I stedet må parametrene forstås i en dynamisk 

flydende proces, hvor man hele tiden må tilpasse sin ledelsesstil og sit organisationsdesign efter, 

hvad den specifikke situation og kontekst kræver. Det er netop denne kontekst, som søges 

afdækket i arbejdet med at forstå ledelsesfænomenet, som det udfolder sig i et moderne køkken, 

hvor især traditionerne ikke er glemt. Til det bruges casevirksomheden Nimb Brasserie, som er en 

velanset gourmetrestaurant, dog uden at blive regnet blandt top-restauranterne inden for 

København og omegn. Det leder frem til følgende problemformulering: 

1.1 Problemformulering 

Hvordan interagerer ledelse med organisationsstrukturen i køkkenet på Nimb Brasserie? 

Problemstillingen undersøges primært med udgangspunkt i et observationsstudie af personalet, 

som udgør køkkenet på Nimb Brasserie. Disse observationer suppleres med kvalitative interviews.  

Casen med Nimb Brasserie vil vise en hybrid organisationsstruktur, hvor ledelse både udfolder sig 

inden for et traditionspræget hierarki, men samtidig også inden for fladere teamstrukturer. 

Ledelsen inden for hierarkiet har de udvalgte ledere som centralt udgangspunkt for ledelsen, mens 
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teamstrukturerne i langt højere grad baserer sig på det nyere ledelsesparadigme delt ledelse. Her 

gælder, at flere, uanset status i hierarkiet, påtager sig et ansvar og ikke mindst en aktiv lederrolle. 

Det er den enkelte situations kompleksitet, der afgør lederen i øjeblikket, uden skelen til det 

officielle titelhierarki. Derved bliver ledelse mere spredt, og sker som en konstant igangværende 

dynamisk proces. Det er interessant, fordi de to forskellige tilgange til ledelse på teoretisk plan er 

uforenelige. Teorierne synes ikke at give plads til samspil mellem de to former for 

ledelsesparadigmer og organisationsformer, og meget af litteraturen om emnet opfordrer til, at 

virksomheden må foretage et valg. Dog ikke i køkkenet på Nimb Brasserie, hvor man i stedet 

integrerer paradigmerne, og derved får skabt en kompleks ledelse inden for et komplekst 

organisationsdesign. Fokus for ledelse i dette speciale vil altså have to perspektiver; (1) Ledelse, 

som det udfolder sig inden for en hierarkisk organisationsstruktur, hvor særligt de formelt 

udpegede ledere (ofte kun én leder) alene bærer ansvaret for ledelsen, samt (2) delt ledelse, som 

det udfolder sig inden for fladere organisationsstrukturer, hvor leder og medarbejder opfattes som 

stærkt afhængige af hinanden, og hvor ledelse sker som en vekselvirkende proces mellem de to 

parter. Gordon (2002 og 2010) har en lignende tilgang til ledelse i sine studier af underliggende 

magtstrukturer i organisationer. Det er med stor inspiration i hans studier, at ordene differentiation 

og domination, som repræsentanter for traditionel ledelse, og de-differentiation og collaboration, 

som repræsentanter for delt ledelse, hentes ind og bruges som væsentlige retningslinjer for at 

forklare ledelsen på Nimb Brasserie. 

En parring af de to fænomener, traditionel ledelse og delt ledelse, inden for den samme 

organisation sker dog ikke uproblematisk og uden, at der rejses dilemmaer. Blandt de spørgsmål og 

dilemmaer som opstår, er en diskussion af, om det overhovedet er relevant at tale om delt ledelse, 

når det sker inden for et hierarki, fordi betingelserne og råderummet for netop delt ledelse, derfor 

vil være kontrolleret af topledelsen. Hertil kommer en diskussion af nødvendigheden eller netop 

unødvendigheden af at lave en distinktion mellem leder og medarbejder, når begge parter påtager 

sig et ansvar for ledelsen. Således rammer specialet en kritisk orienteret tilgang til ledelse, fordi det 

sætter spørgsmålstegn ved den synlige og til tider meget symbolske ledelse, der sker via få udvalgte 

individer inden for et topstyret hierarki. Som alternativ peges på, hvordan ledelse i langt højere 

grad udfolder sig som en proces blandt både ledere og i særdeleshed medarbejdere, og hvordan 

disse medarbejdere påtager sig et stort og til tider ubevidst ansvar for køkkenets drift. Det betyder 

dog ikke, at hierarkiets rolle må underspilles som gældende struktur. Det er først og fremmest 

inden for hierarkiet og dettes præmisser, at delt ledelse finder sit råderum for denne 

casevirksomhed.  
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2.0 Videnskabsteoretisk afsæt 

Dette speciale skrives med afsæt i socialkonstruktivismen. Fairhurst og Grant (2010) beskriver 

socialkonstruktivisme som, at verden er en social konstruktion, der skabes i interaktion med andre. 

Mennesket fortolker verden og tillægger denne betydning. Således bliver virkeligheden noget, der 

forhandles socialt, og den virkelighed, der tages for givet, bliver produceret i interaktionen mellem 

sociale agenter. Derfor findes der ikke én sand og objektiv virkelighed. I stedet er flere 

virkeligheder sat i spil og kæmper for plads og legitimitet. Disse virkeligheder forhandles gennem 

sprog og kommunikation, og begge er derfor fundamentale inden for socialkonstruktivismen.    

Fairhurst og Grant (2010) har udviklet, hvad de betegner som en sailing guide, hvis formål er at 

agere et refleksivt redskab til brug, når man forsker i socialkonstruktivismen og 

ledelseslitteraturen. Guiden er udviklet, fordi mange netop forsker inden for 

socialkonstruktivismen uden at deres egentlige ståsted inden for traditionen kendes. Her bruges 

sailing guide til at oplyse læseren af dette speciale om dets tilgang til feltet, og dermed hvilken 

forventningshorisont, der kan anlægges.  

The sailing guide består af fire dimensioner, som vist i figur 1.  

 

 

Figur 1: Fairhurst og Grant: The Sailing Guide, 2010 
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Hver dimension rummer to ekstremer, og det er mellem disse to ekstremer, at man som forsker 

finder sit refleksive ståsted. Herunder gennemgås de enkelte dimensioner: 

 The Construction of Social Reality versus the Social Construction of Reality 

The construction of social reality beskæftiger sig med opfattelser. Mere konkret ses til, 

hvordan disse opfattelser bliver repræsenteret gennem kategoriseringer, og dermed har 

grundlag for dannelsen af et koncept. Overfor står the social construction of reality, som 

beskæftiger sig med handling, og hvor der lægges vægt på interaktionen i sig selv. Specialets 

tilgang til ledelse er en undersøgelse af, hvordan ledelse bliver opfattet af 

organisationsmedlemmerne i casevirksomheden. Gennem kvalitative interviews opnås et 

fokus på deres sense-making af ledelse. Specialet beskæftiger sig således med 

ledelsesaktørernes ordforråd og fortællinger, som opstår i det miljø, de befinder sig i. Til 

analysearbejdet gøres specifikt brug af a priori koncepter, som ordforrådet og de 

frembragte ledelsesfortællinger kategoriseres inden for. Som nævnt i introduktionen er 

disse koncepter differentiation, domination, de-differentiation og collaboration (Gordon, 

2002). Specialet hælder altså primært til the construction of social reality, men trækker også 

på the social construction of reality. Det sker, fordi studiet samtidig trækker på etnografien 

som metode, hvilket sætter den naturligt forekommende interaktion i fokus.   

 

 Theory versus Praxis 

Fairhurst og Grant (2010) adskiller theory og praxis som teori som et mål i sig selv (theory) 

overfor teori i brug (praxis). For dette speciale gælder en større grad af fokus på teori som 

et mål i sig selv, frem for en mere mulig praktisk brug af denne teori (om end teori altid 

udfolder sig i en praxis-kontekst). Det er altså ikke specialets mål at opstille en guide for 

ledelse, der kan omsættes til direkte anvendelig brug i organisationer. Snarere er målet, at 

ledelsesforholdene i den benyttede casevirksomhed afdækkes teoretisk, og at der på den 

baggrund udvindes ny og brugbar teori. Det muliggøres især af, at der ikke er indgået nogen 

konsulentrelation med casevirksomheden. Den benyttede organisation gør med andre ord 

ikke krav på at få værktøjer og viden, den kan bruge inden for sine rammer. I stedet har den 

stillet sig til rådighed for teorien som et mål i sig selv.    

 

 Critical/Emancipatory versus Pragmatic Interventionist 

Dimensionen critical/emancipatory versus pragmatic interventionist beskæftiger sig med 

magtprocesser og ser på kritik af former for magt og dominans (critical/emancipatory) 

overfor dem, der praktiserer magt, mere specifikt den opgave det er at praktisere ledelse 
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(pragmatic interventionist). Specialet tilslutter sig critical/emancipatory-kategorien. I 

arbejdet med traditionel ledelse inden for en hierarkisk organisationsstruktur sat overfor 

delt ledelse er spørgsmålet om magt uundgåeligt fordi det netop er DNA´en i delt ledelse at 

udfordre dette koncept. Ikke alene skeles altså til, hvordan en traditionel tilgang til ledelse 

fastholder både ledere og medarbejdere i et traditionelt undertrykkende magtgreb, der 

undersøges også, hvordan casevirksomheden gennem brug af delt ledelse mere eller 

mindre bevidst forsøger at frigøre sig af det magtgreb, og i stedet tilstræber at dele magten 

mellem flere ledelsesaktører.    

 

 Monomodal versus multimodal 

Denne dimension beskæftiger sig med, hvorvidt man som forsker alene baserer sin empiri 

på det talte sprog i organisationen (monomodal), eller om man inkluderer flere 

meningsdannende faktorer såsom sted, tøj, teknologi etc. (multimodal). For dette speciale 

gælder en multimodal tilgang. Grundet en kvalitativ tilgang til empiriindsamlingen med 

særligt fokus på den etnografiske metode synes dette uundgåeligt. Etnografi handler om 

observation af et samlet miljø, og her vil en udskillelse af sproget som eneste repræsentant 

for en beskrivelse af miljøet ikke virke troværdigt. Således er der blandt andet set på fysisk 

indretning af casevirksomheden, uniformering samt de fysiske placeringer, aktørerne har 

indtaget i deres arbejde på stedet. Selvom der er valgt en multimodal tilgang, er det den 

monomodale tilgang, der dominerer analysearbejdet. Her er der primært fokuseret på den 

diskursive fremstilling af ledelsen grundet, at den er stærkest repræsenteret via de 

gennemførte kvalitative interviews.   

Dette speciale placerer sig således inden for sailing guiden, at der primært ses på 

organisationsmedlemmernes opfattelser af ledelse. Til det gøres brug af en multimodal tilgang, 

fordi denne tilgang bedst inkluderer det samlede ledelsesmiljø. Som et vigtigt udgangspunkt for 

arbejdet med de forskellige ledelsesopfattelser ses på magtbegrebet. Både hvordan det dominerer 

tilgangen til ledelse, men i lige så høj grad, hvordan der internt sker en udfordring af denne magt 

gennem anderledes organisationsstrukturer. Det overordnede mål er teoriudvinding med netop 

teorien som et mål i sig selv.   
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3.0 Teori 

For at forstå, hvordan ledelse interagerer med organisationsstrukturen på Nimb Brasserie, kræves 

en gennemgang af litteraturen på området. Således vil nedstående inkludere en gennemgang af 

forskellige ledelsesparadigmer, der fører til fremkomsten af det nyere paradigme dispersed 

leadership (i nedstående også refereret til som delt ledelse). Hertil kommer en gennemgang af 

hierarkiet som organisationsdesign. Afdækningen af disse to områder vil blandt andet give et 

udgangspunkt for indsigt i de dilemmaer, som kan opstå, når man sætter de to fænomener i spil.  

3.1 Ledelsesparadigmer 

Ledelse er et af det mest gennemforskede begreber (Tourish og Barge, 2010), og alligevel synes 

definitionerne for ledelse konstant at flytte sig (Jackson og Parry, 2008). Således kan man pege på 

en række paradigmer i ledelseslitteraturen: trait, style, contingency, new leadership, og som et nyere 

paradigme dispersed leadership (Gordon, 2002). Det ældste paradigme fra 1920’erne, trait-

paradigmet, beskæftiger sig med, hvordan ledere bærer særlige karaktertræk, der gør dem i stand 

til at lede andre mennesker. En leder inden for dette paradigme opfattes som ´a great man´, der 

enten er født eller gennem opvækst blevet skabt til at lede (Bloisi et al., 2007). Senere skifter 

ledelsesforskningen retning og beskæftiger sig i højere grad med hvilken stil og adfærd, der præger 

organisationsledere, også kaldet style-tilgangen (Bloisi et al., 2007). Fælles for begge de beskrevne 

paradigmer er en søgen efter den bedste og eneste måde at lede på (Gordon, 2002). Begge 

paradigmer regnes ikke længere som valide inden for forskningen (Jackson og Parry, 2008).  

Trait- og style-tilgangene til ledelse efterfølges af contingency-paradigmet i 1960’erne og 1970’erne. 

Her gælder, at der ikke findes én måde, der er bedst at lede på. I stedet afgøres en leders effektivitet 

af, hvor god vedkommende er til at interagere med forskellige faktorer i situationen (Bloisi et al., 

2007). Den specifikke kontekst med hele sin kompleksitet bliver altså afgørende for lederens 

succes. Dette paradigme afløses af en bølge kaldet new leadership, som domineres af idéerne om 

transaktionsledelse og i særdeleshed transformationsledelse. En bølge, som har domineret 

ledelseslitteraturen siden 1980’erne, og som stadig optager forskere i dag (Jackson og Parry, 2008). 

Transaktionsledelse involverer, som ordet indikerer, en transaktion mellem lederen og 

medarbejderen, hvor begge parter har for øje at pleje egne interesser (Bass, 1999). Lederen 

tilbyder en belønning for en udført ydelse. Vilkårene for transaktionen er ofte nedfældet 

kontraktmæssigt, og overholdes denne kontrakt ikke, foretages de nødvendige justeringer. Overfor 

transaktionsledelsen står transformationsledelsen. Her gælder, at lederen skal flytte 

medarbejderen forbi sine selvplejende interesser gennem indflydelse, inspiration, intellektuel 
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stimuli og hensynstagen til individet (Bass, 1999). Helt centralt står lederens opgave med at 

udarbejde en vision for organisationen samt en strategi for, hvordan visionen indfries. Herigennem 

motiveres medarbejderen til at løse den samlede opgave med høj moral. Transaktionsledelse og 

transformationsledelse må ikke opfattes som modparter, men skal forstås vekselsvirkende. De 

bedste og mest effektive ledere trækker på begge tilgange i deres ledelse (Bass, 1999;21).  

3.1.1 Karismatisk ledelse 

Transformationsledelse beskrives sjældent uden, at termen karisma eller karismatisk ledelse 

dukker op (Jackson og Parry, 2008). Karismatisk ledelse må derfor forstås som en vigtig gren af 

transformationsledelsen (Conger, 1999). Her inkluderes tilgangen, fordi der synes at være en 

generel samfundsmæssig opfattelse af, at køkkenchefer besidder karisma og agerer på vegne af den. 

Særligt er det blevet demonstreret gennem mediebilledets portrættering af køkkenchefer som 

Gordon Ramsay og René Redzeppi5. Politikens Nudansk Ordbog beskriver karisma6 således: en 

stærk personlig udstråling af overbevisende styrke, naturlig gennemslagskraft og lederevne. 

Baseret på ovenstående definition må den karismatiske leder forstås som en leder med et 

selvbillede så stærkt, at folk naturligt betages heraf. Det betyder, at lederen har en dybdegående 

indflydelse på medarbejderne. Så meget, at medarbejderne naturligt identificerer sig med lederen 

og dennes mål, og gør dem til en del af deres egne identitetsskabende projekter (Conger, 1999). 

Den karismatiske leders transformation af medarbejderne sker på flere niveauer. De ændrer 

opfattelsen af det arbejde, der skal udføres ved at få det til at fremstå som heroisk, meningsfuldt og 

moralsk korrekt; de tilbyder en appellerende fremtidsvision; de udvikler en dyb, kollektiv identitet 

blandt medarbejderne og højner dermed både individets og kollektivets effektivitet (Conger, 1999). 

Den karismatiske leder kan altså forstås som en troværdig forandringsagent, der arbejder med sine 

medarbejderes attitude og grundlæggende værdier. Alt i alt giver det en ydeevne, der rækker ud 

over det forventelige (Rowold og Heinitz, 2007).  

Den karismatiske leder er langt fra enkel at forstå. I stedet må lederen forstås som del af en hel 

situation, som inkluderer faktorer som lederidentitet, lederadfærd, medarbejderidentitet samt 

organisatorisk og social-kulturel kontekst (Jackson og Parry, 2008).  

3.2 Lederen som central for ledelsen 

Alle ovenstående paradigmer har lederen, som det væsentlige udgangspunkt for ledelsen (Jackson 

og Parry, 2008). Ifølge Tourish og Barge (2010) gør det ledelse til en dominerende envejsproces 

                                                             
5 Køkkenchef på Noma (verdens bedste restaurant 2010 og 2011). Se evt. TV Dokumentar: Noma på kogepunktet, 
Danmarks Radio, DR1, vist første gang den 12. november 2008 
6 Politikens Nudansk Ordbog (20. udgave), opslagsord: Karisma 
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med et nedarvet, eneherskende potentiale. I leder-medarbejder-relationen holder lederen alle 

privilegerer, hvilket skaber et spændingsfelt mellem overordnet og underordnet. Et spændingsfelt, 

hvor det altafgørende argument synes at være, at hvis lederen ikke er overordnet, vil 

medarbejderen ikke følge vedkommende (Gordon, 2002). Dermed får lederen status som autoritær 

og en særlig magtbase at skabe sit ledelsesklima ud fra. Det er således op til lederen at afgøre, om 

ledelsesklimaet skal være godt eller dårligt. Sagt med andre ord vælger lederen, på hvilken måde 

han eller hun ønsker at influere sine medarbejdere ud fra sin magtbase. Lederens valg spænder 

over direkte tvang til blødere kontrolmekanismer, dog stadig inden for en hierarkisk 

organisationsstruktur, til en mere anerkendende tilgang som baserer sig på gensidig tillid og 

oprigtig respekt i leder-medarbejder-relationen. I sit valg er det vigtigt, at lederen forstår, at folk 

kun vil acceptere ledelse, såfremt de har en grund til det, og dermed tillader sig selv at blive 

influeret af ledelsen. Særligt interessant ved opfattelsen af lederen som central for 

ledelsesgerningen, bemærker både Tourish og Barge (2010) samt Gordon (2010), hvordan det 

opfattes som en traditionel og naturlig accepteret ting, som er nedarvet over tid. Der sættes ganske 

enkelt ikke spørgsmålstegn ved den magt, som lederen automatisk tildeles alene i form af sin 

tilskrevne position. Lederens legitimitet bliver taget for givet, mere end den er til debat.  

3.3 Dispersed leadership som nyt paradigme  

Nyere definitioner af ledelse inden for socialkonstruktivismen vil væk fra opfattelsen af lederen 

som central for ledelsen. I stedet inkluderes medarbejderne som afgørende for ledelsen og udligner 

dermed differentieringen mellem leder og medarbejder. Ifølge Fairhurst og Grant (2010) har de 

psykologiske faktorer omkring lederen, såsom lederens personlighed, stil og adfærd, tidligere 

domineret ledelsesforskningen. Nu synes der at ske et skred, hvor man i langt højere grad ser på 

interaktionen mellem leder-medarbejder for at forstå ledelse som fænomen. Det fører til disse 

definitioner af ledelse:  

”Leadership is an interactive process in which leaders and followers engage within a distinctive 

context to fulfill a mutually important purpose.” 

(Jackson og Parry, 2010)7 

 

”…leadership is co-constructed…(…)…, and negotiated on an ongoing basis through a complex 

interplay among leadership actors, be they designated or emergent leaders, managers, and/or 

followers.”  

(Fairhurst og Grant, 2010) 

                                                             
7 Oplæg afholdt af Jackson, Brad. Copenhagen Business School, den 16. april 2010 
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Fælles for ovenstående definitioner af ledelse er, at fænomenet må forstås som en konstant 

igangværende proces. Det betyder, at ledelse hele tiden er til stede mellem aktørerne i 

ledelsesinteraktionen. Endnu vigtigere får medarbejderne en fremtrædende rolle i 

ledelsesfænomenet og kan agere ledelsesaktører på lige fod med en formelt udpeget leder. Magt 

bliver altså til noget, der deles i leder-medarbejder-relationen, og grænsen mellem leder og 

medarbejder blødes derved op eller eroderes. Det åbner for paradigmet dispersed leadership, hvis 

grundideal netop baserer sig på en deling af magten (Gordon, 2002).  

Dispersed leadership indskriver sig i et kritisk perspektiv på ledelse, fordi det udfordrer den 

traditionelle tilgang til ledelse, hvor ledere er individer med kommandoen og medarbejdere er dem, 

der influeres af denne kommando (Jackson og Parry, 2008). I stedet antager paradigmet, at ethvert 

medlem af en gruppe vil være i stand til at lede (Jackson og Parry, 2008). Enten på baggrund af en 

tildelt rolle eller, ifølge Kramer (2006), på baggrund af de roller som organisationsmedlemmerne 

antager, at de besidder. 

En egentlig tilbundsgående beskrivelse og definition af fænomenet dispersed leadership, eller den 

danske term delt ledelse, synes herefter svær. Det skyldes, at begrebet stadig er primitivt (Pearce, 

Conger og Locke, 2007). Således er dette blot nogle af de definitioner, man finder i bogen Shared 

leadership: Reframing the hows and whys of leadership (Redigeret af Pearce og Conger, 2003. Her 

refereret af Lowe, 2005): 

 the transference of the leadership function among team members in order to take advantage of 

member strengths (e.g. knowledge, skills, attitudes, perspectives, contacts and time available) as 

dictated by either environmental demands or the developmental stage of the team (Burke, Fiore, 

Salas) 

 a process through which individual team members share in performing the behaviors and roles 

of a traditional hierarchical leader (Houghton, Neck, Manz) 

 a dynamic exchange of lateral influence among peers rather than vertical downward influence 

by an appointed leader (Locke refererer Cox, Pearce, Perry) 

 a dynamic, interactive influence process among individuals in groups for which the objective is to 

lead one another to the achievement of group or organizational goals or both. This influence 

process often involves peer, or lateral, influence and at other times involves upward or downward 

hierarchical influence (Conger and Pearce). 
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Ikke alene synes konsensus om en definition svær, der findes samtidig flere grene af konceptet, der 

hver bærer sine karakteristika. Det gælder blandt andet co-leadership, shared transformational 

leadership, distributed leadership, leaderless work groups og team leadership (Jackson og Parry, 

2008). Uden at runde disse grene nærmere synes der dog at gælde en vigtig ting omkring alle 

definitioner og afgreninger af delt ledelse; hvis det skal lykkes, må man bemyndige 

organisationsmedlemmerne frem for at søge at kontrollere dem (Kramer, 2006 samt Jackson og 

Parry, 2008). For at delt ledelse skal fungere, er det således et grundvilkår, at 

organisationsmedlemmerne tildeles den rette bemyndigelse. Det handler altså ikke om, at man 

eksplicit tildeler organisationsmedlemmerne ledelsesopgaven, men om, at man sætter dem fri i 

forhold til organisationens rammer. Det fordrer mindre bureaukratiske strukturer i 

organisationerne. Først og fremmest gælder det dog om at sætte individet fri, så det kan bruge sine 

evner til at lede sig selv og andre (Jackson og Parry, 2008).   

Som indikeret i ovenstående synes paradigmet dispersed leadership at bære på flere akilleshæle. Det 

er præmaturt og mangler derfor en egentlig definition. Samtidig synes det at figurere mere som 

teoretisk koncept end empirisk funderet i organisationer (Lowe, 2005). (Noget dette speciale for 

øvrigt vil søge at afstedkomme.) Der tales om, hvordan ledelse kan være og ikke om, hvordan 

ledelse er (Jackson og Parry, 2008). Paradigmet synes samtidig, før eller siden, at kalde på én leder, 

som også indikeres i flere af de ovenstående definitioner. Det må siges at være en stærk kontrast til 

grundidealet om en deling af magten. Fokus på individet og individet som leder kan altså endnu 

ikke slippes helt, når der tales om delt ledelse. Som Jackson og Parry (2008) skriver:  

 

”…the leaders continue to play an important role in influencing followers’ beliefs about whether or 

not a goal is worth pursuing and whether or not they have the ability to achieve that goal 

successfully.”       

(Jackson og Parry, 2008) 

 

Paradigmet dispersed leadership er altså endnu ikke klar til at erstatte den mere traditionelle 

tilgang til ledelse, med lederen som det centrale element for ledelsen. I stedet bør delt ledelse 

opfatte sig selv som en vigtig udfordrer. Mere relevant for dette speciale bør dog hellere spørges til, 

hvorvidt begrebet dispersed leadership formår at favne et hierarkisk organisationsdesign eller ej. I 

sit grundideal, hvor magt bør deles mellem aktørerne i ledelsessituationen, vil det ikke anerkende 

hierarkiet som gældende struktur. Det sker, fordi hierarkiet netop fordrer en differentiering 

mellem leder-medarbejder. Omvendt erkender delt ledelse som paradigme, at det endnu ikke er 
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klar til at stå på egne ben og før eller siden kalder på netop den differentiering mellem leder og 

medarbejder, som hierarkiet tilbyder. Dette speciale ønsker at forstå det dilemma nærmere med 

casen om Nimb Brasserie. Dog søges først en forståelse af hierarkiet som organisationsdesign.  

3.4 Hierarki 

hierarki [hirHZkiO] sb. -et, -er, -erne 

 et pyramideformet system hvor et element på ét niveau er overordnet elementer på lavere niveau, 

som hver især igen kan være overordnet grupper af elementer osv.; klassifikationssystemer og 

organisationsformer kan være opbygget på denne måde 

(Politikens Nudansk Ordbog (20. udgave)) 

Hierarkiet har i mange årtier været udskældt som organisationsform. I 1973 skrev Frederick 

Thayer bogen An End to Hierarchy and Competition og lovede et paradigmeskifte, der ville få 

væggene i hierarki-pyramiden til at visne og dø hen (Gabris og Ihrke, 2007). I 00’erne udkom bøger 

med titler som The End of Management and the Rise of Organizational Democracy (Cloke og 

Goldsmith, 2002) og The Myth of Leadership: Creating Leaderless Organizations (Nielsen, 2004). 

Dommedagsprofetierne over hierarkiet synes altså at have et stærkt tag i den nyere litteratur. 

Langt stærkere end de tilsyneladende formår at få i de fleste organisationer. Således peger flere 

forskere på, at hierarkiet i organisationer langt fra er dødt (Fuller, 2001, Leavitt, 2005a og 2005b, 

Gabris og Ihrke, 2007). Til gengæld er der plads til nye definitioner og ordvalg, der i højere grad 

formår at integrere tankerne bag de fladere organisationsstrukturer. Gordon (2002 og 2010) er 

mere konsekvent i sin forskning. Han peger på, at forsøg på at implementere fladere 

organisationsstrukturer baseret på blandt andet teamsamarbejde har svære vilkår. Det skyldes, at 

grundlæggende magtstrukturer (herunder hierarkier) stadig hersker i ideologien om magt og 

dermed i organisationsmedlemmernes bevidsthed. Hierarkiet som organisationsform er altså i høj 

grad til debat, men ikke døende. Det er stadig det dominerende organisationsdesign (Leavitt, 

2005b), om end der sker forskydninger inden for det.   

3.4.1 Humanizers versus systemizers 

Leavitt (2005a) peger på, at den kamp, der kæmpes omkring hierarkiet, er en spænding mellem, 

hvad han betegner som humanizers overfor systemizers. Humanizers er anti-hierarkiske og angriber 

det fra flere sider. De opfatter hierarkiet som et uopdateret oldtidsfænomen, der genererer 

afhængige individer og som noget, der i høj grad angriber effektiviteten. Deres mission er at frigøre 

folk fra hierarkiets fængslende rammer. Systemizers forsvarer hierarkiet og hylder den disciplin, 

overblik og kontrol, som følger med det. Den afgørende forskel mellem de to rivaler karakteriserer 

Leavitt (2005a) således:  
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“Humanizers treat humans as masters and organizations as instruments in humans’ service. 

Systemizers treat organizations as masters and humans as one of many resources in organizations’ 

service.” 

(Leavitt, 2005a) 

Humanizers og systemizers kæmper altså ikke alene i litteraturen, men også i organisationerne. 

Heldigvis er begge rummelige nok til at indeholde de to modstridende koncepter.  

3.4.2 Hierarkiets ulemper 

Humanizers har en række grunde til, at de ikke kan lide hierarkiet. Først og fremmest opfattes 

hierarkiet som en kontrolmekanisme, der undertrykker folk. Dermed skabes en naturlig konflikt 

blandt deltagerne i hierarkiet, fordi de skal afgive eller adlyde ledelsesdiktater (Gabris og Ihrke, 

2007). Hierarki bliver altså til et spørgsmål om magt, autoritet og rang, og ifølge Fuller (2001) kan 

vejen til misbrug af disse koncepter være meget kort. Nielsen (2004) taler om cynicism and a lack of 

vision og victim mentality (2004;84). Hans pointe er, at medarbejderne ikke kan se forbindelsen 

mellem deres arbejde, og de større strategiske mål udstukket af organisationen. Udover kynisme, 

eller ligegyldighed, overfor det man foretager sig, fordrer det samtidig en følelse af ikke at have 

nogen rolle i beslutningsprocesserne. Dermed udebliver også lysten til tage ansvar. Leavitt (2005b) 

peger på indtil flere faktorer, der gør, at der tages afstand til hierarkiet. (1) Først og fremmest 

genererer det afhængighed. Logikken bag hierarkiet er, at visse personer er udstyret med mere 

magt end andre. Dem med mindre magt må ofte finde sig selv i et afhængighedsforhold til dem med 

mere magt. Det kan føre til en følelse af at blive ejet af sit firma (Nielsen, 2004). Afhængighed er en 

følelse båret med ambivalens. Vi kan godt lide den vare, organisationer tilbyder os – et fundament 

vi kan bygge vores liv på. På den anden side begrænser arbejdslivet os, og sætter os i et 

afhængighedsforhold til organisationen. Organisationer giver os altså både en følelse af frihed og 

fængsel – eller afhængighed om man vil. (2) Hertil kommer, at hierarkier begrænser vores 

tankegang og handlefrihed. Det luller os i søvn i uendelige rutiner, hvilket sætter en stopper for 

både fantasi og kreativitet. Skulle kreativiteten alligevel få spillerum, vil den sandsynligvis blive 

standset i bureaukratiske regler og regulativer. Ethvert forsøg på kreativitet vil resultere i en 

negativ feedback, fordi forstyrrelse og tumult ikke tilgodeses i de formaliserede systemer og 

processer, som hierarkiet repræsenterer (Nielsen, 2004). (3) En tredje faktor for utilfredshed med 

hierarkiet er den blokade, det udgør mod ægte, humane relationer på tværs af hierarkiske niveauer. 

Hierarkiet opmuntrer til konkurrence gennem belønninger og forfremmelse. Det skader følelserne 

mellem folk, skaber mistillid og giver spillerum for misundelse. Misundelse er ikke den eneste 

negative følelse, hierarkiet frembringer. (4) Hierarkiet slår sig også på grådighed og umoralsk 

adfærd. Folk i større hierarkier tildeles ofte en stor magt – en magt som desværre kan afspejle sig i 
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korruption. (5) Demokratiske værdier harmonerer dårligt med hierarkier, fordi de baserer sig på 

envejs, top-down kommunikation. Få stemmer har en naturlig ret til at blive hørt i hierarkiet. (6) 

Slutteligt er hierarkier ineffektive. Grundet bureaukrati er de ufleksible, kommunikationen fra 

ledelsen er selvmodsigende, de er langsomme i beslutningssituationer, og som en konsekvens må 

kunderne vente i den anden ende (Fuller, 2001). I yderste konsekvens er det en tabt kunde 

(Nielsen, 2004).     

Alle ovenstående punkter mod hierarkiet er særdeles karikerede, sætter tingene på spidsen og kan, 

alt efter, hvordan de læses, tilbagevises med lethed. Ikke desto mindre præger det vores 

umiddelbare associationer med hierarkiet, og derfor kan vi i grundopfattelsen ikke lide det.      

3.4.3 Hierarkiets fordele 

Baseret på ovenstående punkter mod hierarkiet burde dommedagsprofetierne over det for længst 

have sejret. Det er bare ikke tilfældet. Tværtimod lever hierarkiet i bedste velgående. Leavitt 

(2005a) vil endda hævde, at hierarkiet til dato forbliver den mest workable og effektive struktur, 

mennesket endnu har opfundet, når det kommer til udførelsen af store komplekse opgaver. 

Fordelene ved hierarkiet synes at pege på to retninger; de psykologiske og de organisatoriske eller 

pragmatiske. Organisatorisk fungerer hierarkiet, fordi det organiserer arbejdet ved at tildele 

specialiserede roller til forskellige lag af medarbejdere baseret på deres kompetence og kapacitet til 

at udføre netop deres arbejde (Gabris og Ihrke, 2007). Ideelt bliver arbejdet således gjort af dem 

med erfaringen, ekspertisen og den bedste vurderingsevne inden for deres felt (Fuller, 2001). Det 

gør hierarkiet effektivt, især når man sammenligner med alternativer (Leavitt, 2005b). Hertil 

kommer en fuldstændig sikring af kommandovejene (Nielsen, 2004). Små organisationer, især 

nystartede, starter ofte med et løsere organisationsdesign, men hvis de er succesfulde, vil tiden give 

dem vokseværk, og de vil finde hierarkiet attraktivt. Det skyldes et nyopstået behov for at definere 

roller og ansvar, autoritet, rang, status og andet hierarkisk tilbehør (Leavitt, 2005b). Hierarkiet 

hjælper altså med at definere den organisatoriske rolleforventning (Gabris og Ihrke, 2007), især på 

lederniveau, men også på medarbejderniveau. Fuller (2001) opsummerer ved at pege på, at det 

velsmurte hierarki sikrer, at den person, som er bedst kvalificeret i beslutningsprocessen, har den 

rette autoritet til netop at træffe beslutninger.   

På den mere psykologiske side tilbyder hierarkiet komfort, sikkerhed og tryghed. Gennem 

hierarkiet ved leder som medarbejder præcis hvilken rolle, de forventes at indtage. Ikke alene er 

den rolle med til at nedsætte det individuelle risikoniveau (Nielsen, 2004), men er samtidig også 

med til at definere os som menneske. Med Leavitt’s (2005b) ord:   
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 “These positions tell the world – and ourselves –that we are somebody, not nobody.”  

(Leavitt, 2005b;34) 

 

Samtidig tilbyder hierarkiet en tydelig opadgående rute mod mere status og velfærd. Baseret på 

evaluering af ens indsats kan man klatre op ad rangstigen og dermed få dækket et behov for at have 

opnået noget. Det giver ens liv en fast struktur både på lang og kort sigt. På kort sigt er det særligt 

behovet for genkendelighed, der tiltaler os i form af rutiner og regelmæssighed. I en verden, hvor 

mange valg hele tiden skal træffes, virker det særdeles tiltalende.   

 

3.5 Kan hierarki og delt ledelse mødes? 

Hierarkier handler om magt, autoritet og rang. Tilsyneladende fuldstændig uforeneligt med 

grundidealet i delt ledelse, hvor magt er noget, der deles mellem flere aktører. Selvom netop samme 

koncept, altså delt ledelse, endnu er så primitivt, at det endnu ikke ved, hvordan det skal gøre sig 

helt fri af én leder som central for ledelsen. I linje med Fuller (2001) vil dette speciale foreslå, at 

nuancerne i både hierarkiet og delt ledelse foldes mere ud. De stærkeste tilhængere af delt ledelse, 

som Cloke og Goldsmith (2002) samt Nielsen (2004), vil helt afskaffe hierarkiet som 

organisationsdesign. I stedet for at afskaffe det, bør der måske i højere grad undersøges, hvordan 

man kan redefinere begrebet, således at delt ledelse kan få spillerum inden for en meget fastlagt 

struktur – og omvendt. En proces, der på mange måder allerede er i gang. Nyere 

organisationsstrukturer præger mange virksomheder. Organisationsdesignet bliver fladere og 

strukturerne mere organiske. Det er netop i denne proces, at delt ledelse og hierarki kan finde 

fælles fodslag. Særligt bemærkelsesværdigt ønsker begge koncepter også det samme. Som netop 

beskrevet under hierarkiets fordele, sikrer det velsmurte hierarki, at de personer med erfaringen, 

ekspertisen og den bedste vurderingsevne sidder i de rette positioner til at udføre arbejdet. Delt 

ledelse har samme mål. Her er ønsket også, at dem med kompetencen og kapaciteten træder frem 

som ledere eller medarbejdere alt efter, hvad situationen kræver. Processen under delt ledelse er 

dog langt fra formaliseret på samme måde som inden for hierarkiet. I stedet sker den mere 

dynamisk. Mekanikken og strukturen bag ledelsesrollen, og rollefordelingen i det hele taget, er altså 

forskellig, men deler det samme overordnede mål.  

Gordon (2002) understreger paradokset mellem den traditionelle tilgang til ledelse (og herunder 

også lederen som toppen af hierarkiet) og delt ledelse ved hjælp af termerne differentiation og 

domination overfor de-differentiation og collaboration. Differentiation refererer til en klar 

identitetsgrænse mellem lederen og medarbejderen og domination til, at lederen er naturlig 
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overordnet for medarbejderen. I kontrast står de-differentiation for en opløsning af grænsen 

mellem leder og medarbejder og collaboration for en deling af magt og kontrol mellem de mulige 

ledelsesaktører. Kontrasterne synes umiddelbart uforenelige inden for den samme organisation, 

men måske er det lige netop forenelighed mellem koncepterne, der kan være med til at give en 

forståelse for, hvordan køkkener, her Nimb Brasserie, indretter sig, når det handler om samspillet 

mellem ledelse og organisationsdesign.  
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4.0 Metode 

Til dette studie er valgt en social science-tilgang, hvor nøglen til forskningen ligger i det empirisk 

indsamlede materiale. Mere specifikt er valgt en kvalitativ tilgang, som er kendetegnet ved ikke-

standardisering i dataen. Fokus er på de perspektiver og handlinger, som kommer fra studiet af 

subjekter, frem for forskerens egne idéer om dimensioner og kategorier (Alvesson og Sköldberg, 

2000). Dog er det en vigtig grundforståelse, at viden ikke kan adskilles fra den vidende. Al data og 

resultater heraf må derfor forstås som et produkt af fortolkning. En fortolkning, som aldrig tager et 

neutralt, apolitisk og ideologi-frit udgangspunkt (Alvesson og Sköldberg, 2000). Den ikke-

værdiladede forsker findes med andre ord ikke.    

4.1 Casestudie 

Til at besvare specialets problemstilling laves et enkelt casestudie (Yin, 2009) af køkkenet på Nimb 

Brasserie. Der er tale om et holistisk casestudie, hvor hele køkkenet observeres. Målet er, at teorien 

skal vokse ud af den unikke case (Yin, 2009), som køkkenet udgør, og at der kan nås en vis dybde i 

studiet. Af samme grund forbliver hovedfokus på køkkenet, og der skeles kun i mindre omfang til 

denne enheds omverden. En omverden, der dels inkluderer, at køkkenet er del af et større 

gourmethus, samt at køkkenet hver dag indgår i tæt samarbejdsrelation med den tilhørende 

tjenerstab på Nimb Brasserie.  

I casestudiet må man som forsker opgive kontrollen med det felt, man studerer. På- og 

samvirkninger mellem den studerede gruppe af mennesker og deres miljø styrer i stedet 

forskningen (Maaløe, 1996). Det fører til holistiske, men komplekse beskrivelser af de variabler, 

som samlet set udgør dataen. I brugen af casestudier diskuteres begrebet generalisering ofte. 

Debatten drejer sig om, hvorvidt casestudiet formår at give basis for konklusioner af en generel 

karakter, der kan overføres til andre fænomener eller ej. I denne debat mener Stake (2000), at 

casestudiet altid har generel relevans, selvom det ikke giver basis for generalisering i traditionel 

forskningsmæssig forstand. Målet med casestudier bør derfor ikke være generalisering. I stedet bør 

casen være beskrevet så detaljeret, at man når i dybden med alle dens unikke facetter. Stake (2000) 

kalder denne form for generalisering naturalistic generalization. Her gælder, at forskeren må 

præsentere sin data så detaljeret som muligt og på en sådan måde, at læseren gennem sin 

personlige og unikke erfaring kan relatere til den, og dermed gøre brug af den. Det er altså læseren, 

der gennem egen indsigt, reflekterer over detaljerne i casestudiet og omsætter disse til en 

personlig, generaliserbar kontekst. Dette speciale tilslutter sig i linje med Stake (2000), at der med 

casestudiet ikke nødvendigvis kan opstilles krav om generalisering. I stedet er det et 
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succeskriterium, at andre kan finde dataen og de udledte konklusioner brugbare i andre kontekster 

(Gomm og Hammersley, 2000).    

Casestudiets styrke er, at det kan inkludere alle former for metode, således at man får et stærkt 

repertoire at trække på i sin argumentation (Yin, 2009). Til dette casestudie gøres specifikt brug af 

den etnografiske metode som dataindsamlingsteknik. Både casestudiet og den etnografiske metode 

baserer sig på observation, hvorigennem man søger at forstå et komplekst, socialt fænomen, som 

det forekommer i sin naturlige kontekst (Fine et al.,2009 og Yin, 2009). Hertil suppleres med 

kvalitative interviews. I nedstående afsnit præsenteres casen omhandlende køkkenet på Nimb 

Brasserie, hvorefter der redegøres for observationsarbejdet samt interviews. Efterfølgende 

behandles dataens troværdighed og slutteligt redegøres for baggrunden for dataanalysen. 

 Adgang til casen er opnået gennem mit kæresteforhold til en af souscheferne på Nimb Brasserie. 

Hvordan det kan have influeret dataindsamlingen, redegøres der løbende for gennem de følgende 

afsnit.  

4.1.1 Casen 

Nimb Brasserie er en restaurant i det historiske hus Nimb. Nimb har haft en placering i 

forlystelseshaven Tivoli siden 1877, og efter forskellige ejerforhold ejes det i dag igen af Tivoli A/S. 

Nimb genåbnede i maj 2008 efter en gennemgribende renovering. Efter renoveringen består huset 

udover Nimb Brasserie af et hotel med 13 eksklusive og unikke værelser, Herman – en et-stjernet 

Michelin-restaurant, et vinotek, en bar og en banquet. Efter renoveringen ønsker Nimb at blive 

opfattet som et gourmethus. Nimb har åbent hele året. 8 

Nimb Brasserie er et skandinavisk brasserie, hvor menuen tager udgangspunkt i den 

gastronomiske, nordiske bølge, der føres an af verdens bedste og danske restaurant Noma. Menuen 

skifter hver måned for at få det bedste ud af sæsonens råvarer. Restauranten regnes som den 

”folkelige” del af Nimb med billigere gourmet, weekendbrunch og særarrangementer. Der er plads 

til 120 gæster i restaurantområdet. I højsæsonen gøres ofte brug af double seating, således at 

gæsteantallet, når dagen er omme, har rundet omkring 200. Brasseriet er bygget op omkring tre 

åbne køkkener, hvor kokkene nærmest står blandt gæsterne og laver mad. Nimb Brasserie høster 

flotte anmeldelser, og blev i oktober 2010 udnævnt som månedens restaurant i madmagasinet 

GASTRO.9  

                                                             
8 www.nimb.dk, besøgt den 2. januar 2011 
9 www.tivoli.dk/composite-8368.htm, besøgt den 2. januar 2011 
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Som nævnt er Nimb Brasserie en del af et større gourmethus. Derfor bliver køkkenet sin egen lille 

organisation i huset Nimb, hvor de strategiske linjer primært udstikkes af topledelsen i huset. 

Personalestaben på Nimb Brasserie består af tjenere og kokke. Begge har hver sin leder. Køkkenet 

og dermed kokkene ledes af køkkenchefen Robert. Branchen er generelt præget af stor 

personaleudskiftning, og det gælder også for Nimb Brasserie. I den periode, hvor jeg udførte 

feltarbejde, bestod køkkenet udover køkkenchefen af to souschefer, seks kokke (+ to frokostkokke, 

der arbejder uafhængigt af de andre kokke) og fem elever, hvoraf kun to var direkte beskæftiget i 

køkkenet. De tre andre havde sygemelding eller gik i skoleforløb. Kokkene er inddelt i hold – når 

det ene hold arbejder, holder det andet fri. Køkkenchefen arbejder efter en vagtplan, men 

køkkenets drift er uafhængig af hans tilstedeværelse i forhold til at dække de nødvendige poster 

under service. Personalet består af flere nationaliteter, hvorfor der kommunikeres en del på 

engelsk i køkkenet. Især den formelle del af kommunikationen foregår på engelsk, mens den mere 

uformelle del foregår på både dansk og engelsk. Derfor vil der også gøres brug af engelske udtryk 

og citater gennem specialet.    

Køkkenet præges af dualiteter: 

 Service/non-service: Service er et anvendt fagudtryk i restaurationsbranchen, som 

refererer til de arbejdstimer, hvor der er gæster i restauranten, og hvor den primære 

opgave er at servicere og tilberede mad til gæster. Servicetimerne er ofte de timer, hvor der 

arbejdes under et stort pres. Non-service refererer til de timer, hvor der bakkes op og gøres 

klar til service. Under non-service arbejdes der efter en såkaldt mice en place10. Mice en 

place er et stykke papir, der organiserer og arrangerer ingredienserne til en given menu, 

således at kokken altid ved hvad der skal bruges, laves mere af og tjekkes op på. Det er det 

vigtigste kommunikationsredskab i køkkenet og i overleveringen mellem de to arbejdshold. 

Udover mice en placen er det en daglig opgave at sørge for personalemad til de fleste 

ansatte i huset Nimb. En væsentlig del af non-service-tiden bliver brugt på det.  

 

 Upstairs/downstairs: Upstairs er køkkenets udtryk for restaurantområdet, hvor service 

kører fra. Downstairs refererer til opbakningskøkkenet i kælderen, som er primært 

arbejdsområde for kokkene ansat på Nimb Brasserie. Det er her, non-service-timerne 

bruges, og alle råvarer og køkkenredskaber findes. Downstairs står ofte tomt i 

servicetimerne, eller bruges af de kokke, som ikke er nødvendige under service. 

                                                             
10 Se appendiks 1: Mice en place, Nimb Brasserie, januar 2011 



 Når hierarki og delt ledelse mødes 
 Et casestudie af et gourmetkøkken 

_____________________________________ 
Agnethe Pontoppidan Frantsen 
Cand.merc.(kom.), 2011 

 Side 24 af 121 

Inddelingen af køkkenets arbejdsområde i to medfører fysiske begrænsninger for den 

daglige ledelse af køkkenet. Mere herom senere.  

 

 Hot section/cold section: Som kok på Nimb Brasserie arbejder man fast på et parti, som 

enten er cold section eller hot section. Cold section beskæftiger sig med forretter og 

desserter, altså den kolde del af menuen, mens hot section sørger for hovedretterne og 

garnituren. Der arbejdes som udgangspunkt ikke på tværs af de to partier. I 

restaurantområdet svarer cold section til Køkken 1, mens hot section står i Køkken 2. Det er 

den måde, der refereres til køkkenerne på under service.    

Køkkenets arbejde præges af en meget dominerende struktur for dagens forløb. Strukturen 

overholdes stort set altid. Den ser ud som følger: 

Kl. 08.00  Frokostkokken møder 

Kl. 11.00  Køkkenchef + souschef møder 

Kl. 12.00  Kokkene møder 

Kl. 14.00 Kokkeeleverne møder. (Grundet elevernes overenskomst 

kan vagtplanen kun gå op, hvis eleverne møder senere end 

de uddannede kokke.)  

Kl. 12.00 – 15.30 Non-service (herunder også forberedelse af personalemad) 

Kl. 15.30 – 16.00 Rengøring efter non-service og klargøring til service 

upstairs 

Kl. 16.00 – 16.30 Pause og personalemad for hele huset Nimb 

Kl. 16.30 – 17.30 De sidste forberedelser inden service 

Kl. 17.00 Briefing mellem køkkenets leder på dagen samt tjenernes 

leder på dagen  

Kl. 17.30 – 22.30 Service 

Kl. 22.30 – 24.00 Køkkenerne lukkes ned. Varebestilling samt eventuelle 

forberedelser til morgendagen. 

 
Der afviges kun fra denne struktur på dage med særarrangementer, ved det månedlige menuskifte 

eller når der af og til afholdes møder for den samlede kokkestab.   

4.1.2 Dagenes forløb på Nimb Brasserie 

”I like to be ahead of the kitchen.”11 Sådan lyder køkkenchefens argument for at møde en time 

tidligere end alle kokkene. Dagen starter han ofte i civilt i restaurantområdet, hvor kaffemaskinen 

står, inden han trækker i kokkeuniformen, og gør sig klar til dagen. En klargøring, der består af at 

skabe sig overblik over køkkenet, inden de andre møder. Mailen tjekkes, hvor mange gæster er der 

                                                             
11 Fra feltnoter. Ikke opgivet. 
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til aftenservice, status på frokostkokken mens de første ingredienser fyldes i gryderne. Ofte flettes 

et møde, enten af personalemæssig eller strategisk karakter, ind. Møder og administration, men i 

særdeleshed overblik er køkkenchefens primære job gennem dagen. Om det så gælder overblik 

over køleboksen, fryseren, mailen, gæsteantallet eller personalet vil han gerne have styr på det. 

Evnen til at løse flere opgaver på én gang er en fast følgesvend. Kommunikationen i forhold til at 

skabe sig overblikket afhænger af overskuddet i øjeblikket – enten er det et spørgsmål, eller også er 

det en ordre.  

Omkring kl. 12 dukker de første chefs op. Naturligvis omklædt til kokkeuniform, for ingen viser sig i 

civilt i køkkenet. Sådan foretrækker køkkenchefen det. Clip boardet med dagens mice en place er 

det første, der kigges på. Ofte med køkkenchefens eller souschefens supervision. Nogle kokke er 

meget selvledende og kaster sig straks over dagens opgaver, mens andre har mere behov for at 

tingene ekspliciteres. Af og til kvitteres med det klassiske kokkeudtryk ”ja tak”, når opgaven er 

forstået – mest for traditionens skyld. Når alle er individuelt briefet, kan non-service for alvor 

begynde. Det personlige køkkenudstyr pakkes ud – hver kok sine knive.    

Non-service præges af en løs og let stemning. Radioen spiller i baggrunden, ovnene kører, gryderne 

syder, emhætterne er på overarbejde, døren til køleboksen ryger op og i, og leverandører kigger 

forbi med friske forsyninger. Ofte ringer telefonen – dagens gæsteantal har ændret sig, receptionen 

bestiller roomservice på vegne af hotelgæsterne, der er kommet netværksgæster til en af de 

ansatte. Det fyger med humoristiske kommentarer eller mere faglige snakke, hvor 

udskæringsteknikker og opskrifter deles på tværs. Der er ofte nye folk i køkkenet, hvilket giver 

plads til nye input eller blot en lektion i sådan-gør-vi-her-på-Nimb. Der arbejdes meget 

selvstændigt med opgaverne. Køkkenchefen og souschefen spørger ofte, om alle er med. Hvis ikke, 

sørges for den nødvendige assistance. Nogle laver rutinearbejde ud fra mice en placen, andre har tid 

og overskud til forsøg med nye retter, hvor enkelte elementer afprøves og finjusteres. 

Køkkenchefen er central i prøvesmagningen af nyfremstillinger, men alle er nysgerrige, alle vil 

gerne smage, og alle inputs er velkomne.  

En opgave under non-service er afsluttet, når den er kommet i den rigtige bøtte med mærkat, hvor 

indhold og fremstillingsdato tydeligt fremgår. Både overblikket og hygiejnen er central. Mere 

centralt er dog, at den rigtige bøtte, tube eller pose bruges som opbevaring. Det kan blive afgørende 

for tempoet og flowet under service, at man kan komme hurtigt til det, man har brug for, og at der 

kommer den rette dosering ud på tallerkenen. Alt er gennemtænkt og justeres efter behov for at 

sikre service optimale betingelser.     
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Non-service afsluttes med rengøring kl. 15.30. Alt vaskes ned og uafsluttede projekter flyttes gerne 

for formålet. Alle hjælper til med gulvvask og tømning af skraldespande. Ingen er bedre stillet end 

andre i køkkenet, når det kommer til den slags opgaver. Heller ikke køkkenchefen. Enkelte chefs 

pakker rullevogne med alle de nødvendige råvarer og ingredienser, inden turen går upstairs, hvor 

det hele organiseres i nye kølebokse og gøres klar til service. Flere hænder hjælper ofte til med at få 

p-maden (personalemaden) gjort klar til fælles spisning med resten af huset.  

Under p-maden lades op til service. Ofte med mad, et glas mælk, en kop kaffe og for enkelte også en 

cigaret. Pausens længde afgøres af, hvor godt man er med på sit parti. Enkelte gange fravælger 

particheferne pausen – de vil hellere være sikre på at alt spiller til service. Det er deres ansvar, at 

alting er klappet og klar. Hverken køkkenchefen eller souschefernes.  

De sidste ting hentes i køkkenet, huer findes frem og placeres på hovedet, køkkenet gennemgås for, 

om alt har den rette placering, og der småsnakkes med tjenerne. Stemningen er bygget op, 

adrenalinen ruller frem  – der meldes klar til service upstairs.  

Tillid er det store kodeord under service. Medarbejderne er afhængige af hinanden som team, for at 

det skal lykkes at servere veludførte retter til alle gæster. Bonerne læses højt af tjenerne, inden de 

sættes fast i et klemmebræt. Hvis partichefen ikke har set bonen, har han eller hun i hvert fald hørt 

den. Der er cirka fem kokke til at betjene 100 gæster på en gennemsnitsaften. Ordrerne flyver rundt 

i et afdæmpet, men stadig hektisk tempo. ”Tre pighvar, to bøf, en hjort – vi kører dem sammen. 

Værsgo.” Når det hele står klar, kaldes ”service”. En tjener henter maden, og en ny bon kan 

påbegyndes, hvis den ikke allerede er sat i gang. Det er particheferne, der styrer slagets gang med 

stærk opbakning fra de andre kokke. Bemærkelsesværdigt nok trækker både køkkenchef og 

souschef sig fra service-delen. I stedet render de mellem de to køkkener og hjælper, hvor der er 

behov på ordre fra particheferne. Er der styr på det, foretrækker de at stå downstairs og bakke op 

og skabe overblik over de kommende dage.   

Service er først omme, når køkkenchefen eller souschefen i samråd med overtjeneren har vurderet, 

at der ikke kommer flere gæster. Inspireret af tv-kokken Gordon Ramsay klinger ordene: ”Close 

Hell’s Kitchen.” Rullevognene kommer frem igen, alle kølebokse upstairs tømmes, og nedenunder 

gøres status – hvor meget har vi af hvad, og hvilke varer skal bestilles. Souschefen sender de 

endelige varebestillinger af sted, og klokken 00.00 lyder det: ”Let’s go home”. Af og til går turen nu 

mest til det lokale værtshus, hvor aftenen kan evalueres og pulsen falde ned igen, inden turen går 

helt hjem.  
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4.2 Observation 

Alvesson og Sköldberg (2000) forklarer den etnografiske tilgang til dataindsamling således:  

”… an anthropologically oriented method based on close contact with the everyday life of the 

studied society or group over a fairly long period of time and addressing cultural issues such as 

shared meanings and symbols.”  

Alvesson og Sköldberg (2000;45) 

 

Kortfattet opsummerer de metoden således: The crucial thing is ´to have been there’ (Alvesson og 

Sköldberg, 2000), hvilket indikerer, at metoden kræver feltarbejde.  

Således er der gennemført et feltstudie af køkkenet på Nimb Brasserie. Dog kun i en mindre skala. 

Som ovenstående citat indikerer, bør man bruge lang tid i felten, således at den observerede kultur 

’sætter sig i en’. Grundet tid var det ikke en mulighed for dette studie.  

Køkkenet på Nimb Brasserie er blevet observeret gennem januar måned 2011. Observationerne har 

fundet sted på forskellige tidspunkter af døgnet, og har primært været fokuseret omkring den 

daglige drift af køkkenet, herunder hvordan der bliver ledet og kommunikeret. Det daglige arbejde 

har budt på stor variation i dataindsamlingen. Således er følgende scenarier blevet fulgt: med og 

uden køkkenchefens tilstedeværelse, Hold A, Hold B, service/non-service, få gæster, mange gæster, 

brunch, særarrangementer, menuskifte, ugentlige ledermøder, et personalemøde og en fyring. 

Gennem observationsarbejdet er jeg som forsker givet fuld adgang til de scenarier, jeg har ønsket at 

observere. Dog har jeg i enkelte tilfælde været pålagt ikke-nedfældede fortrolighedserklæringer. 

Viden opnået i disse situationer har mere tjent som baggrundsviden for specialet end været af 

afgørende betydning for specialets pointe.  

Gill og Johnson (2002) har udviklet en kategorisering af de roller, man kan indtage som observatør i 

felten. De fire roller er; complete participant, complete observer, observer-as-participant samt 

participant-as-observer. Ens rolle i felten afgøres af, hvorvidt man deltager aktivt i den observerede 

kultur, eller om man blot observerer den på afstand. Hertil kommer, om de observerede har haft 

kendskab til ens formål med at være i felten. Med dette feltarbejde har jeg indtaget rollen som 

observer-as-participant. Det betyder, at formålet med mit studie har været kendt for de 

observerede. Således blev de fortalt, hvis de spurgte, at jeg var til stede for at undersøge ledelse i 

restaurationsbranchen, og at studiet til en vis grad var centreret omkring køkkenchefen. Samtidig 

indtog jeg rollen som ikke-deltagende observatør. Fine et al. (2009) kalder også denne tilgang for 



 Når hierarki og delt ledelse mødes 
 Et casestudie af et gourmetkøkken 

_____________________________________ 
Agnethe Pontoppidan Frantsen 
Cand.merc.(kom.), 2011 

 Side 28 af 121 

fly-on-the-wall-metoden. Denne metode vælges, når man ønsker, at de ansatte skal påvirkes mindst 

muligt af ens tilstedeværelse i organisationskonteksten i håbet om, at de vil agere mere naturligt, 

neutralt eller ’real’.  Ulempen ved denne tilgang er dog, at der kan opstå for stor distance og 

fjernhed mellem mig som forsker og de ansatte. Samtidig er der fare for for stor indforståethed, 

fordi man ikke interagerer, og derved trækker på flere perspektiver i tolkningen af det observerede 

(Maaløe, 1996). Her skal tilgangen med en fly-on-the-wall-metode dog mest forstås som det 

primære udgangspunkt. Under observationsarbejdet er der spurgt ind til de enkelte handlinger, og 

der har generelt været en løs dialog med alle de ansatte. Således havde mange af de observerede 

gennem feltarbejdet også en lyst til at småsnakke, når de blev observeret. En dialog, jeg ikke afstod 

fra. Det skal samtidig tilføjes, at det at indtage rollen som fuldt deltagende i kulturen ikke var en 

mulighed, fordi køkkenarbejde i Danmark kræver et bestået hygiejnekursus. Min status som ikke-

deltagende observatør blev især understreget af, at jeg ikke bar kokkeuniform, men civilt, i 

køkkenet. 

Under non-service var jeg primært placeret ved indgangen til køleboksen, som har en central 

placering i køkkenet. Herfra kunne jeg overskue det meste af køkkenet, således også hvem der kom 

og gik. Under service var det sværere at opnå fuldt overblik, fordi Køkken 1 og Køkken 2 fysisk er 

langt fra hinanden. Her valgte jeg at følge et køkken ad gangen. Både restaurantområdet og 

opbakningskøkkenet er generelt præget af en del larm fra emhætter, ovne og gæster, hvilket gjorde 

det svært altid at opfange dialogen.  

4.3 Interviews 

Der er gennemført ti kvalitative interviews blandt køkkenets ansatte. Det er gjort ud fra en 

forståelse af, at verden konstrueres af de mennesker, som lever i den. Det kvalitative interview kan 

således belyse relationen mellem den sociale aktør og dennes sociale kontekst. Det sker, fordi man 

får indblik i den grundlæggende tro, og værdierne og motivationen bag aktørens ageren (Gaskell, 

2000). Således udgør det kvalitative interview et dybdegående supplement til observationsdelen, 

idet det bidrager med værdifuld kontekstuel information, der kan forklare eller belyse de 

observerede fænomener (Gaskell, 2000). Målet med det kvalitative interview er således at få 

adgang til den interviewedes livsverden inden for en række emner frem for standardiserede svar 

(Casell, 2009). Der er gennemført ti interviews for at sikre variation i repræsentationen af det givne 

emne (Gaskell, 2000), således at datamængden fremstår rigere.    

Der er tale om semistrukturerede interviews. Det giver informanten mulighed for at tale i lang tid 

om et givent emne (Cassell, 2009), og samtidig sikrer denne form, at der tages udgangspunkt i 

informantens fortælling og indsigt i egen historie frem for en forceret rækkefølge af spørgsmål. 
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Emnerne for interviewene er fundet med baggrund i observationsdelen. Således var der tre 

overordnede emner, der guidede interviewene: identitet, ledelse og hierarki.  

 Identitet: 

o Eksempler på spørgsmål: Hvad vil det sige at være kok? Hvordan oplever du, at 

kokke bliver set på og opfattet? Har du en rollemodel? 

 Ledelse: 

o Eksempler på spørgsmål: Hvad er ledelse? Hvad er god/dårlig ledelse? Hvordan er 

ledelse synligt på Nimb? Føler du et ledelsesansvar på Nimb? 

 Hierarki: 

o Eksempler på spørgsmål: Hvilke titler er der i køkkenet? Hvordan er I struktureret? 

Er der hierarki på Nimb? Hvordan virker hierarkiet i dagligdagen? 

Der er tale om enkeltinterviews gennemført ansigt-til-ansigt. Enkeltinterviewet blev valgt, fordi 

informantens personlige oplevelse af de tre ovenstående emner var vigtigere end en given 

meningsudveksling om et emne opnået gennem et gruppeinterview (Gaskell, 2000). Interviewene 

havde en varighed på mellem en halv og en hel time. Informanterne blev interviewet før arbejdstid 

på en lukket location i huset Nimb. Det kan diskuteres, om den ikke-neutrale location kan have 

påvirket informanternes svar og lyst til at tale (Cassell, 2009). Det er dog ikke mit umiddelbare 

indtryk. Tværtimod kan det at blive interviewet on location, efter min overbevisning, have hjulpet 

hukommelsen på vej. Alle interviews blev optaget på diktafon. Fem interviews er transskriberet12 

for overblik i forhold til databehandlingens og teoriuddrivelsens skyld. At ikke alle interviews er 

transskriberet skyldes en tro på, at den mest sande repræsentation af dataen hentes ved at lade 

dataen fremstå i sin rå form, altså diktafon-optagelsen, frem for en transskription, som 

nødvendigvis må være underlagt en form for tolkning. At tolkning spiller en rolle kan især ses i den 

måde, citater fra interviewene vil blive citeret på. Her vil skriftsproget dominere over talesproget, 

således at citatet fremstår mere læsbart.    

Grundet personalets forskellige nationaliteter er enkelte interviews foretaget på engelsk og vil blive 

citeret på engelsk. De ti interviewede er:  

                                                             
12 Se appendiks 2-6  
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Robert, 28 år   Køkkenchef siden januar 2010 

Kondo, 28 år  Souschef, ansat siden december 2009, fungerende souschef 

siden august 2010  

Kenneth, 21 år  Kokkeelev, ansat januar 2010 

Jens, 22 år   Kok, ansat siden februar 2010 

Martin, 29 år   Frokostkok, ansat siden januar 2011 

Emma, 29 år   Partichef, cold section, ansat siden september 2010 

Andreas, 26 år Partichef, hot section, ansat siden september 2010 

Sebastian, 26 år Partichef, hot section, ansat siden september 2010 

John, 20 år   Nyudlært kok, ansat siden december 2010 

Rasmus, 24 år  Partichef, cold section, ansat siden august 2010 

 

De ti personer er valgt, fordi de alle arbejder i køkkenet på Nimb Brasserie. Samtidig var alle ti til 

stede, mens jeg foretog observationsdelen af empiriindsamlingen. Jeg har derfor kendskab og 

indblik i deres ageren i en arbejdssituation. Det er viden, jeg kan bruge i fortolkningen af deres svar. 

4.3.1 Etiske overvejelser i relation til interviews 

Rossman og Rallis (1998) understreger, at man som kvalitativ forsker har et etisk ansvar overfor 

sine informanter. Dette ansvar baserer sig på humane, moralske principper og centrerer sig især 

omkring, at man ikke udstiller andre personer til egen fordel. For dette studie er disse etiske 

overvejelser udmundet i en ikke-nedskrevet fortrolighedsaftale med de involverede. Det blev gjort 

for at beskytte deres privatliv, men især for at beskytte dem mod, at de informationer, de delte med 

mig som forsker, ikke kom videre. I et forsøg på at vinde tillid og fortrolighed med informanterne, 

samt opmuntre deres lyst til at tale frit, blev der således før interviewene stillet garanti for, at deres 

rigtige navne ikke ville blive offentliggjort. Derfor har næsten alle fået nye navne og sløres bag 

deres titler. Det gælder dog ikke køkkenchefen Robert samt souschefen Kondo. Det skyldes, at de 

begge let kan spores til casevirksomheden, da denne ikke sløres. Efter aftale med alle interviewede 

er både observationsnoter samt interviews dog til citat for empiriens skyld. 

En ting der kan have påvirket talelysten, tilliden og fortroligheden i interviewsituationen er min 

relation og mit kæresteforhold til souschefen Kondo. Den relation er grobund for en ulige 

magtbalance mellem mig som interviewer og informanten (Cassell, 2009). Det har jeg forsøgt at 

imødekomme ved at lade informanterne vide, at jeg følte tavshedspligt i forhold til Kondo, og at han 

ikke vil have adgang til de originale lydfiler og transskriptioner. Da Kondo samtidig udgør en del af 

ledelsen på Nimb var det vigtigt for mig også at understrege overfor informanterne, at jeg ikke er i 
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nogen konsulentrelation til Nimb, og derfor ikke skal referere specialets konklusion for ledelsen 

(Maaløe, 1996). Altså en garanti for, at deres ord ikke potentielt vil blive misbrugt i den forbindelse. 

Selvom ovenstående kan have påvirket interviewsituationen, var det dog mit indtryk, at det gjorde 

det.  

4.4 Dataens troværdighed  

Som nævnt er al data et resultat af fortolkning. Den form for forskning kræver, at man 

imødekommer sine teoretiske antagelser og for-forståelser om samfundet som helhed og kulturelle 

traditioner på et refleksivt plan. Det gøres for at give sin data mere værdi (Alvesson og Sköldberg, 

2000). Således opfordrer Rossman og Rallis (1998) til, at man i sin forskning afslører, hvordan man 

er shaped as researcher.  

Før dataindsamlingen havde jeg kendskab til såvel restaurationsbranchen som til huset Nimb og i 

særdeleshed Nimb Brasserie. Det skyldes dels tidligere erhvervsarbejde i branchen, og dermed 

egen erfaring med den overordnede kultur, men i særdeleshed kæresterelationen til souschefen på 

Nimb Brasserie.  

Branchekendskabet var, inden dataindsamlingen, præget af fordommene. Især var jeg som forsker 

påvirket af de synspunkter, der hersker om branchen, og som i særdeleshed fremstilles i 

medierne13; tonen er hård, der arbejder ingen kvinder i køkkenerne, dramaet er intenst hver aften, 

man har aldrig fri, køkkenchefer er aggressive og grænsesøgende i deres jargon og tilgang til andre 

mennesker etc.. At jeg ikke var den eneste, der bar på disse fordomme, blev tydeligt i felten. Dels 

blev jeg mødt af ironiske kommentarer fra de observerede om, hvor meget ledere i 

restaurationsbranchen har brug for at ændre stil, og en enkelt foreslog, at de hellere måtte skabe 

nogle situationer (underforstået ´drama´), så jeg virkelig kunne se, hvordan kulturen var14. 

Antagelsen fra felten var altså, at jeg gerne ville se ´dramaet’ og fordommene i fuldt flor, om end 

begge dele udeblev under hele observationsperioden.  

Kæresterelationen til souschefen på Nimb, Kondo, bærer i forhold til dette studie både sine fordele 

og ulemper. På den negative side kan jeg være indtrådt i felten med en for stor for-forståelse af 

kulturen, stærkt præget af Kondos subjektive fremstilling af den i privat samtaleregi. Både for-

forståelsen af kulturen samt det egentlige feltarbejde og sparringen med Kondo herom, kan således 

have været påvirket af for stor enssynethed (Maaløe, 1996), og ikke sikret mig et åbent sind i felten. 

Den ”fortolkede” indsigt kan have ført til, at jeg har været for meget med på taken-for-granted-

                                                             
13 Se evt. TV Dokumentar: Noma på kogepunktet, Danmarks Radio, DR1, vist første gang den 12. november 2008. 
http://www.dr.dk/Dokumentar/Arkiv/Video/2008/1211122119.htm 
14 Fra feltnoter. Ikke opgivet.  



 Når hierarki og delt ledelse mødes 
 Et casestudie af et gourmetkøkken 

_____________________________________ 
Agnethe Pontoppidan Frantsen 
Cand.merc.(kom.), 2011 

 Side 32 af 121 

bølgen, og derfor ikke spurgt indgående nok til de observerede fænomener (Beck og Geer, 1957 i 

Gaskell, 2009). Som forsker er det dog mere eller mindre umuligt at redegøre for egne taken-for-

granted-antagelser og blinde punkter (Alvesson og Sköldberg, 2000). Samtidig påvirkede min 

tilstedeværelse i første omgang Kondos tilgang til sit arbejde. Således bemærkede han på 

førstedagen for observationsarbejdet, at han følte, han var nødt til at performe15. Dermed 

indikerede han, at han ikke agerede ´naturligt´ inden for kulturrammen. Tiden brugt i felten 

afstedkom dog denne ulempe.            

Relationen til Kondo tjener også på den positive side i forhold til dataens validitet. Først og 

fremmest udgør den en vigtig brik i et såkaldt members check af dataen. Members check er brugt og 

anerkendt inden for den etnografiske metode for at sikre dataen validitet (Fine et al., 1996, Maaløe, 

1996 samt Rossman og Rallis, 1998). Idéen er, at man deler sin data med deltagerne i 

observationen, så de kan agere sparringspartnere og bidrage med perspektiver og fortolkninger.  

Members check kan suppleres med datatriangulering, hvor man henter viden fra flere kilder. 

Rossman og Rallis (1998) skriver:  

”Using a colleague or peer as a critical friend also strengthens the value of what you conclude and 

report.”  

(Rossman og Rallis, 1998;45) 

Kondo har, udover sit bidrag til members check, udgjort en sådan critical friend og bidraget med 

væsentlige og bredere perspektiver i forhold til konklusionerne for dette forskningsarbejde.    

Et andet aspekt af datatrianguleringen baserer sig på brug af sekundære kilder. Blandt disse kilder 

er især tidligere forskning inden for restaurationsbranchen (Balazs 2001, 2002 og Fine, 1996), der 

har været med til at give et samlet og mere nuanceret indtryk af branchen som helhed. Hertil 

kommer også den store mediedækning, branchen i øjeblikket tiltrækker sig, og som der er redegjort 

for i introduktionen.  

4.5 Dataanalyse 

Nimb Brasserie blev som observationsfelt mødt med et åbent sind, primært guidet af overskriften 

Ledelse i restaurationsbranchen. Hurtigt stod det dog klart, at en hierarkisk struktur dominerede 

køkkenet og dermed også køkkenets ledelse. Derfor blev det også, som skrevet, et vejledende fokus 

både i observationsarbejdet og for de gennemførte interviews. Da dataen stod overfor nærmere 

kodning og analyse, gjorde jeg brug af en form for theoretically sampling.  Gordon (2010) beskriver 

theoretically sampling som afprøvning af koncepter, der har teoretisk relevans. Teoretisk relevans 

                                                             
15 Fra feltnoter. Ikke opgivet.  
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træder i kraft, når man sammenligner episode efter episode, og koncepter herefter gentagne gange 

er fremtrædende eller bemærkelsesværdigt fraværende i dataen. Herfra kan man bruge 

systematisk kodning. Alvesson og Deetz (2000) forklarer denne tilgang til teori inden for en 

gitterstruktur, hvor kun den ene akse vil blive behandlet her. Denne akse beskæftiger sig med The 

Origin of concepts and problems og har de to yderpoler local/emergent overfor elite/a priori. Groft 

skitseret har dette studie bevæget sig fra local/emergent-polen og over i elite/a priori-polen, som 

dataen fik mere volumen, og nogle koncepter stod mere klart end andre. Inden for local/emergent-

polen gøres brug af en konstant åben tilgang til dataen i interaktionen med den. Dette var som 

skrevet udgangspunktet for empiriindsamlingen, hvorefter der blev udvalgt nogle teoretiske 

koncepter at kode dataen ud fra. Disse koncepter er, som allerede skrevet, hentet med inspiration i 

Gordons (2002 samt 2010) studier af grundlæggende magtstrukturers dominans inden for 

organisationer, der forsøger sig med at implementere fladere teambaserede strukturer frem for en 

mere traditionel tilgang til ledelse og dermed hierarkiske strukturer. Koncepterne er differentiation, 

domination, de-differentiation og collaboration, og vil blive nærmere berørt i analyseafsnittet. At 

hente teoretiske koncepter ind i sit dataarbejde placerer sig ifølge Alvesson og Deetz (2000) i 

yderpolen elite/a priori. Her gælder, at man i sit studie giver privilegier til et bestemt teoretisk 

system, som ens studie dermed bliver præget af. For dette studie gælder altså, at 

empiriindsamlingen har været præget af en åben tilgang, hvorefter der for dataanalysen blev gjort 

brug af a priori koncepter. Dette blev gjort for at kategorisere dataen, og dermed finde frem til en 

nærmere forståelse af ledelsen på Nimb Brasserie.  
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5.0 Analyse 

På observationernes første dag talte jeg løst med køkkenchefen. Blandt andet om den hierarkiske 

struktur, jeg synes, præger restaurationsbranchen og køkkener i særdeleshed. Hans umiddelbare 

kommentar var:  

”Here is no hierarchy. Everyone, from leader to student, can do the same job task. It is not like the 

leader can drink coffee all day. I clean the floor as well.”16  

(Køkkenchefen) 

Det statement provokerede mit umiddelbare indtryk af Nimb Brasserie. Den ophængte vagtplan 

samt andre arbejdspapirer afslørede en bevidst brug af titler, såsom køkkenchef, souschef, 

partichef, kokke, kokkeelever. Hertil kom en hierarkisk diskurs blandt andet præget af meget 

direkte og nærmest ordre-lignende kommunikation og ikke mindst ”ja tak”-udtrykket.  

Nedstående analyse vil beskrive og søge at præcisere, hvordan der kan være en sammenhæng 

mellem opfattelsen af ikke-hierarki i samspil med netop hierarki, og hvordan sammenhængskraften 

mellem de to modpoler er delt ledelse. Til at guide denne beskrivelse gøres som nævnt brug af 

Gordons (2002) termer for adskillelsen mellem traditionel ledelse og delt ledelse; differentiation og 

domination (traditionel ledelse) overfor de-differentiation og collaboration (delt ledelse). 

 

5.1 Nimb Brasserie som traditionel ledelse 

Differentiering og dominans blandt personalet på Nimb Brasserie ses tydeligst på tre niveauer; (1) 

den rolle som køkkenchefen indtager, (2) kokkeelevernes rolle i forhold til de resterende ansatte, 

(3) samt en bevidst brug af og opmærksomhed rettet mod titler inden for et hierarkisk 

organisationsdesign.  

5.1.1 Differentiation 

Når de ansatte på Nimb Brasserie bliver spurgt til, hvad ledelse er, svarer de med udgangspunkt i 

ledelse, som den er beskrevet inden for den traditionelle tilgang – altså lederen, som central for 

ledelsen. Således nævner de fleste køkkenchefen som uundværlig for ledelsen. Hertil kommer en 

opfattelse af køkkenet inddelt efter hierarki, hvor køkkenchefen som det naturligste indtager den 

øverste myndighed i forhold til den organisation i huset Nimb, som køkkenet på Nimb Brasserie 

udgør. Det peger på en meget tydelig opfattelse af, at der er en differentiering mellem 

                                                             
16 Fra feltnoter. Ikke opgivet.  
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medarbejderne og især køkkenchefen som repræsentant for lederniveauet.  Hvor køkkenchefen 

indtager rollen øverst i hierarkiet, befinder kokkeeleverne sig nederst. Et er, at de grundet 

fagforeningsregler skal behandles anderledes, noget andet er, at de også bliver det gennem den 

ringere status, som tilsyneladende klæber til ordet elev. Således bliver der nærmest tale om et 

håndværkerhierarki, hvor eleverne bliver genstand for de uddannede kokkes egen forståelse af en 

differentiering mellem uddannet og ikke-uddannet. Elevernes rolle inden for den traditionelle 

ledelse gennemgås yderligere i afsnittet 5.1.2 Domination. Differentieringen mellem personalet på 

Nimb Brasserie ses altså tydeligst i toppen og i bunden af hierarkiet. Dette citat opsummerer den 

rollefordeling:    

” The head chef is like in charge of like all the menu planning and all the meetings. He is not really 

in the kitchen so much, where he should be, because he has all these meetings. Then the sous-chefs 

have to be kind of like in charge of what is going on. If there is missing any mice en place and what 

is going around, and jump in – they should control, like be in control of the two sections. What is 

happening? Is everybody here? One section needs help – he helps them. And then the chef de 

parties, they just get on with their mice en place and the students are those that we have to push to 

do things, I think. […] People are taking on their roles properly.”  

(Partichef) 

Differentieringen inden for hierarkiet er tydeligt med til at markere den rolle, man forventes at 

indtage. Således følger der et ansvar med de enkelte niveauer i hierarkiet. Hierarkiets regler er altså 

fastsatte, uafhængigt af de personer, som arbejder inden for det. Således de-individualiserer 

ovenstående citat nærmest også de forskellige niveauer i hierarkiet, og gør det udelukkende til et 

spørgsmål om titler. Det giver personerne inden for hierarkiet mulighed for at ændre status, fordi 

reglerne er fastsat. En status som primært afgøres af den ansattes tid og erfaring i og med Nimb 

Brasserie. Den ansattes placering i hierarkiet er således bestemt af kompetence og erfaring. Derfor 

vil man som nyansat ofte starte som kok, hvorefter man kan avancere til partichef og herfra til 

souschef. Grundet stor medarbejderrotation, både i branchen generelt og også på Nimb Brasserie, 

kan denne avancering ske ret hurtigt, ofte inden for et halvt år.  

Der synes at være to dominerende opfattelser af, hvorfor hierarkiet og dermed differentieringen er 

vigtigt for køkkenet. Dels sikrer hierarkiet kommunikationen samt kommandovejene og dels sikres 

ansvarsfordelingen. Begge dele er særdeles vigtige, når der arbejdes under tidspres i service-

timerne. Her forklarer køkkenchefen, hvordan han bruger hierarkiet som kommunikationsredskab: 

“…instead of going around ten guys to talk the 11th guy I wanna go a short cut by talking – 

instructing XXX and ZZZ [the sous-chefs] in what should have been done and have been done and 

for them the same thing. Instead of going around three guys to talk to the 4th guy, they can just talk 

to the section leader for him to distribute the information. It is not me being lazy or I don’t wanna 
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talk to the students for example, it is just that instead of me running around upstairs to the kitchen, 

you know it is a big house, I can use maybe XXX [sous-chef] to go upstairs to tell the XXX [section 

leader] that this needs to be done. You know instead of, for me it is a short cut, and in a very good 

way, it shows that we are a little bit organized as well. It is not being lazy, it is just to pass the 

information around, instead of running around like a headless chicken. It has been like that before. 

You know, it is a big house. It takes 40 seconds to get upstairs, it is a lot of seconds in a day. But 

ehh… I think that is a good way because then obviously … if XXX and XXX [the sous-chefs] can tell 

the other chefs then you know, put up more information to them, how to do it  and what not to do, 

then it creates more respect for XXX and XXX [the sous-chefs]. The same for XXX and XXX [section 

leaders]. If they can tell the younger chefs that they have on their section then it creates more 

respect from them and ehh... I think that’s what we need. We need to have this level in such a big 

place. Ehh… what do you call that… not rank but you know… people should just know who is who 

to go to. Like if XXX [cook] our newest guy in the team he is, he is a bit unsure what to do with the 

sauce then he just goes to XXX [section leader], instead of going, running around looking for me. I 

may be in a meeting. He can just go to XXX [section leader] and he can tell him what to do and XXX 

[section leader] can just go to XXX [the sous-chef] who is maybe just 10 meters away. And obviously 

XXX [sous-chef] has my number so he just calls me if there is anything else. So it is ehh… It is more 

used to get things done very quick and get information out and you know … if the if the if the … if 

the trail is like that; me, the sous-chefs, and the leaders of the section then basically everyone has 

the knowledge. The knowledge has been passed through so, so the knowledge just doesn’t sit at my 

... with me… or with XXX [sous-chef] for example and then it get stuck there. It has been on to the 

other guys. If we do it like that then the information and the knowledge and the knowing how 

things to be has just been passed out to everyone. So if things are not what they supposed to be, 

after the information has been passed on, that’s… then it is their ass if there is a problem.”   

(Køkkenchefen) 

Ovenstående citat indikerer, at der er to betingelser, som gør sig særligt gældende, når 

kommunikationen skal sikres: (1) Der er nogle fysiske arbejdsforhold, som besværer en direkte 

ansigt-til-ansigt kommunikation. Køkkenets inddeling i både upstairs/downstairs, Køkken 

1/Køkken 2 samt Nimb Brasserie i forhold til det samlede hus Nimb gør, at køkkenchefen ikke kan 

have overblik over og tale direkte med alle ansatte. I stedet sikrer han, at den information, han 

ønsker distribueret, kommer ud gennem de niveauer, som er skabt inden for hierarkiet. På den 

måde skal ingen vente på besked, og køkkenets drift kan til enhver tid opretholdes. (2) Hertil 

kommer en mere psykologisk faktor, som handler om at opnå respekt og den vej rundt også tillid 

mellem de forskellige niveauer og medarbejdere i hierarkiet. Det er vigtigt, fordi man skal kunne 

stole på den besked, som bliver givet fra det næste niveau i det opadgående hierarki. Det leder over 

til hierarkiet som en særligt hjælpende tryghedsfaktor under tidspres. 
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”Vi kommer bare til at stå i en travl situation hver eneste eneste aften, og så skal der jo, så skal der, 

XXXJ [kok] være sikker på, at han kan stole på XXX [partichef] og XXX [partichef] skal være sikker 

på, at han kan stole på XXX [kok]. Og XXX [kok] skal være sikker på, at hvis han skal have noget at 

vide, så skal han ikke have det at vide af Robert [køkkenchefen] og så mig og så XXX [partichef]. Så 

skal det være XXX [partichefen] han får det fra hele tiden. Så de er to mand, der snakker sammen. ”  

(Souschef) 

Hierarkiet får altså en særlig funktion i situationer, hvor der er travlt (service), fordi det sikrer, at 

de mere ledende niveauer har en vis bemyndigelse til at træffe beslutninger. Det gør, at der kan 

arbejdes hurtigt, fordi man ikke afventer en anden og højere beslutningsmyndighed. 

Bemyndigelsen kommer dog ikke uden en pris. De beslutninger, der træffes, stilles man til ansvar 

for i tilfælde af, at der opstår et problem omkring dem. Således åbner differentieringen i hierarkiet 

også for et internt blame-game: 

”Then it is their ass, if there is a problem.”  

(Køkkenchefen) 

”…XXX [partichef], han er ansvarlig for hot section. Det vil sige, at det er hans skyld, hvis de der 

gulerødder, de ikke er skrællet ordentligt til trods for, at han ikke har været i nærheden af 

gulerødderne, fordi det er XXXs [kok] opgave.”  

(Souschef) 

Alligevel synes konstruktionen at skabe et tillidsfundament inden for service-teamet, hvor 

ansvarsfordelingen er tydeligt markeret. Under tidspres er den konstruktion samtidig med til at 

sikre, at man holder sig ude af store debatfora 17og ”…at der ikke er så meget, der snakkes ihjel.”18 – 

alene af den grund, at det produkt, der skal leveres, ikke giver rum for det. Gæsterne må ikke få en 

oplevelse af at vente på maden. Flere af medarbejderne udtrykker således også tilfredshed med den 

konstruktion, fordi det giver dem tryghed at vide, at ting ikke er til debat hele tiden.  

Gennem feltarbejdet blev det flere gange noteret, hvordan rollefordelingen ofte blev clearet og sagt 

højt inden service. En rollefordeling, som enten var mere eller mindre naturligt givet alt efter, hvem 

der var på arbejde. I de tilfælde, hvor folk havde byttet vagter, og der dermed kunne opstå tvivl om 

ansvarsfordelingen, blev den direkte udstukket af køkkenchefen eller oftere souschefen. På den 

måde er kommandovejene altid på plads, hvilket giver en følelse af flow i både arbejdsprocesser og 

kommunikation under service. Katastrofen lurer også lige om hjørnet, såfremt der opstår tvivl om 

ansvarsfordelingen. For eksempel da der blev rokeret rundt på personalet, og de ansatte skiftede 

mellem hot section og cold section. Samme aften var der et booket et selskab på 110 gæster som det 

                                                             
17 Se appendiks 3: Transskription af interview: Kondo – souschef 
18 Fra ikke-opgivet interview 
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eneste i restauranten. For en gangs skyld kunne det altså forudses, præcis hvor meget mad, der 

skulle bakkes op. Alligevel mangler der kylling, da service kører på sit højeste. Fordi der var nye 

kokke på hot section, var der opstået tvivl om ansvarsfordelingen, og som et resultat havde ingen 

taget ansvar. Episoden blev løst med mindre stykker kylling på de sidste tallerkner. Efterspillet blev 

en trykket stemning, og køkkenchefen blev pludselig i tvivl om, hvorvidt han havde truffet den 

rigtige beslutning med de nye arbejdshold.  

Differentieringen mellem de ansatte på Nimb Brasserie afstedkommer altså en række faktorer, som 

gør arbejdsgangene mere effektive. Først og fremmest sikrer det, at køkkenchefens kommunikation 

og beskeder når rundt, selvom der er en række fysiske udfordringer herfor. Hertil kommer en 

sikring af kommandovejene og dermed også en tydeliggørelse af ansvarsfordelingen, der giver 

respekt og tillid parterne imellem. Den respekt og tillid skal bruges, når der arbejdes under 

tidspres, og behovet for hurtige og faste beslutninger er stort. 

5.1.2 Domination 

Som allerede indikeret under differentiation-afsnittet er der en grundlæggende forståelse inden for 

hierarkiet for, at nogle har mere bemyndigelse end andre. Igen ses det tydeligst omkring 

opfattelsen af køkkenchefens rolle, samt kokkeelevernes rolle i forhold til de resterende ansatte:  

”…fordi at Robert han, han viser sig, han viser hurtigt at det er ham, der styrer køkkenet. Og det 

synes jeg også er fint nok at… hvis man har nogle problemer, så går man hen til ham og spørger, 

fordi at han viser, at det her det er mit køkken, og han kigger på alting, han studerer alting, og han 

finder fejl, hvis det endelig er. Og det synes jeg også, at det er noget man skal, fordi at ellers så 

bliver det hurtigt til et kaos.”  

(Kok) 

”Og så selvfølgelig hvis Robert siger det, så gør man det bare, ik’. Og der skal selvfølgelig også være 

forskel, fordi, at jeg er så meget billigere i arbejdskraft. Så er det selvfølgelig klart at, at hvis vi har 

travlt, så er der nogle ting, som det er, at det er bedre jeg gør, ik’. Og jeg kan sagtens forstå det som, 

som det er fordelt her.”  

(Kokkeelev)   

Ovenstående citater indikerer klart, at køkkenchefen har mere magt og dermed i opfattelsen en 

grundlæggende ret til at dominere inden for hierarkiet. En magt han også selv beskriver: 
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”…just be there as well is sometimes good for the guys because they sharpen up. Sometimes you can 

feel like you have been off and certain stuff that should have been done hasn’t been done because 

you can see it in the fridge for example the day after, and ehh… if I have been, even if I have been in 

the kitchen, sat down by my computer writing e-mails or whatever, ehh, that will be done because 

people know that shit, now Robert is here. Because then we need to really sharpen up a little bit.” 

(Køkkenchefen)   

Ovenstående citat af kokkeeleven viser tydeligt, hvordan denne elev opfatter sig selv som 

underordnet i forhold til ansvarsfordelingen og arbejdsopgaverne i køkkenet. Særligt interessant er 

den selvfølgelighed, han tillægger elevers placering inden for hierarkiet. Han sætter ikke 

spørgsmålstegn ved magtfordelingen, men accepterer, at nogle har mere ret til at dominere inden 

for hierarkiet end andre. En nærmere forklaring på denne opfattede differentiering udebliver altså. 

Noget tyder dog på, at den dels skal tilskrives de forhold, som fagforeningsmæssigt gælder omkring 

elever, men måske i højere grad de traditionelle magtstrukturer, som rumsterer i hierarkiets 

pyramide. På fagforeningsniveau gælder en særlig timenorm for elever, som gør, at de på Nimb 

Brasserie møder to timer senere end de andre kokke. Hertil kommer, at de ikke må arbejde alene i 

køkkenet, underforstået at de skal være overvåget af en uddannet kok hele tiden. Det gør, at der 

alene i deres arbejdsvilkår er indskrevet en differentiering, hvor de bliver ikke-uddannede 

underordnede i forhold til uddannede kokke. De uddannede kokke får derved en eksplicit ret til at 

agere overordnet og dominere. Samtidig er det en generel opfattelse i køkkenet, at elever skal ses 

mere efter. For eksempel det allerede fremførte citat: 

 “…the students are those that we have to push to do things…”  

(Partichef) 

Eller denne souschefs opfattelse af forskellen mellem uddannede og ikke-uddannede:  

”En kok kan man bare sætte til at arbejde.”  

(Souschef)  

På et mere diskursivt plan er udtrykket ”ja tak” langt mere brugt af kokkeeleverne på Nimb 

Brasserie end af de andre ansatte. Mere interessant synes dog at være den magtstruktur, som ligger 

bag elevernes underordnede status inden for hierarkiet. Den synes at være tilskrevet nogen 

traditionelle, nærmest ideologiske opfattelser af elever som undersåtter i et stærkt 

håndværkerhierarki. Det udgangspunkt accepteres bredt af både elever og uddannet personale på 

Nimb Brasserie, og udfordres således ikke af nogle af parterne. Tværtimod fastholdes det, og brydes 

først i det øjeblik, eleven ændrer status fra ikke-uddannet til uddannet kok. Således også for en af 

kokkeeleverne på Nimb Brasserie, der stod over for at blive udlært. I den forbindelse blev der spøgt 
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om de rettigheder, han ville få i køkkenet som uddannet. Blandt andet en ret til at råbe af de andre 

kokke, blive skarpere i tonen og markere sig med spidse albuer.19    

Inden for hierarkiet gælder altså et domineringsprincip, der privilegerer køkkenchefen over de 

andre ansatte, men som i mere udtalt grad undertrykker kokkeeleverne, og giver dem den absolut 

laveste status i hierarkiet. De andre ansatte i køkkenet opfattes i højere grad til at befinde sig på 

”niveau” med hinanden. Denne differentiering og dominans gives der i empirien ingen forklaring 

på, hvilket gør, at den må tilskrives nogen dybe, nedarvede traditionelle magtstrukturer, der 

hersker i bevidstheden hos de ansatte.  

5.1.3 Mere end traditionel ledelse 

Der synes ikke at være nogle, der sætter spørgsmålstegn ved den magt, køkkenchefen tildeles, eller 

ved grundforståelsen af, at nogle er mere overordnede end andre inden for hierarkiet. Alle synes at 

være præget af en slags sådan-er-det-bare-kultur. Eller måske nærmere sådan-finder-vi-tryghed-i-

at-det-er-kultur. Således indikeres det også flere gange, at differentieringen af de ansatte direkte 

afhjælper i situationer med stort tidspres, og således må anskues som uundgåelig for køkkenets 

drift. Som nedstående gennemgang af de-differentiation og collaboration vil vise, er ledelsen på 

Nimb Brasserie dog langt mere kompleks. Alene at tale om en traditionel ledelse præget af 

differentiering og dominans inden for en hierarkisk struktur, vil være at forsimple tingene. 

Ledelsen er i lige så høj grad præget af en ledelse, som sker mellem de ansatte, og dermed åbnes 

banen for delt ledelse op. Derfor kan det undre, at diskursen præsenteret af de interviewede for en 

beskrivelse af ledelsen primært tager udgangspunkt i den traditionelle opfattelse af ledelse. 

Inspireret af Gordons studier (2002 samt 2010), kan det bunde i en række grundlæggende 

magtstrukturer, som dominerer opfattelsen af ledelse. Køkkener er traditionelt præget af hierarki, 

og at rykke sit tankesæt forbi den grundlæggende forståelse for et køkkens organisationsdesign kan 

være en udfordring. Derfor tillader diskursen i beskrivelsen af ledelsen kun at tænke på det i en 

traditionel forstand. Der mangler ganske enkelt et ordforråd for at tale om ledelse på en anden 

måde end den, den nedarvede og kultur- og traditionsprægede diskurs tilbyder. Mumby (2001) 

ville supplere denne opfattelse med at tale om ideologi. Ideologi refererer kort til et symbolsk 

system af meninger, inden for hvilket sociale aktører konstruerer deres identitet og virkelighed. 

Ideologi kommer til udtryk gennem ord og handlinger samt praksisser, men ikke nødvendigvis på 

bevidst plan. De sociale aktører agerer i verden efter, hvad der føles ´naturligt´. For Nimb Brasserie 

er det således ´naturligt´ at indrette sig i et hierarki, fordi det gør alle andre restauranter, og derfor 

er det også i den kultur, at man er ”oplært”. Alligevel er beskrivelsen af hierarkiet i interviewene 

                                                             
19 Fra feltnoter. Ikke opgivet. 
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ofte blevet efterfulgt af et men, fordi medarbejderne har en stærk bevidsthed om, at den 

organisationsform, hierarkiet tilbyder, er for forsimplet i forhold til den kompleksitet, ledelsen 

præges af på Nimb Brasserie. Således beskrives hierarkiet på stedet både som et demokratisk 

hierarki20, og præget af et officielt hierarki overfor et usagt hierarki21. I det formelle hierarki gælder, 

at den, der er udpeget leder, også er lederen, mens ledelse inden for det usagte hierarki tilfalder 

den, der formår at opnå ”…den menneskelige respekt hos de andre.”22 På et mere teoretisk plan 

beskriver Jackson og Parry (2008) den samme effekt således: 

”The point here is that demonstrating leadership makes you a leader; and not the other way round. 

Wherein you are nominated as a leader, and then expected to shoulder the burden of 

demonstrating most of the leadership. What usually happens in organizational settings, however, 

is that one appointed as a ‘manager’ and is then expected to shoulder the burdens of leadership. 

Clearly therefore, the notion of the distribution of leadership is not part of the traditional 

organizational experience of managerial appointment.” 

(Jackson og Parry, 2008;90)      

 

5.2 Nimb Brasserie som delt ledelse 

Nimb Brasseries ansatte er præget af en stor afhængighed af hinanden. Produktet lykkes kun, hvis 

det er baseret på samarbejde, hvilket kræver hele holdets indsats. Det afspejler sig også i den 

tilgang, man har til ledelse på stedet. For at imødekomme afhængigheden flettes en fladere 

teamstruktur og plads til mere demokratiske beslutningsprocesser ind i ledelsen. Det gør den langt 

mere kompleks, end den er blevet præsenteret i ovenstående analyse med differentiering og 

dominans, som styrende faktorer. Den delte ledelse på Nimb Brasserie afspejler sig således især i 

en udlicitering af ansvaret til flere parter samt en opgavefordeling, hvor der ikke skeles til titler. 

Alle kan påtage sig den samme opgave. Hertil kommer en ledelse, som i lige så høj grad bliver 

afgjort af ekspertisen og erfaringen i situationen som af titlerne inden for hierarkiet.   

5.2.1 De-differentiation 

Det første tydelige bevis, som taler for en de-differentiering blandt de ansatte på Nimb Brasserie, er 

uniformeringen. Alle bærer præcis den samme klassiske kokkeuniform med hvid jakke og sort 

forstykke23. Der er altså ingen fysiske genstande, der indikerer, at nogle har en højere rang end 

andre. Heller ikke når det kommer til fysisk indretning af køkkenerne (både upstairs og downstairs), 

og den måde man kan indtage pladser på. På et mindre tydeligt niveau ses de-differentieringen 
                                                             
20 Se appendiks 3: Transskription af interview: Kondo – souschef 
21 Se appendiks 6: Transskription af interview: Rasmus – partichef 
22 Se appendiks 6: Transskription af interview: Rasmus – partichef 
23 Kokketerm for forklæder 
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mere i den filosofi, køkkenchefen lægger til grund for sin ledelse. Ansvaret skal fordeles på flere. 

Dels fordi det er umuligt for ham alene at bære ansvaret for køkkenet med den størrelse, og de 

åbningstider, det har. Endnu vigtigere handler det dog i langt højere grad om, at han tror på, at folk 

vokser med ansvar. Det er gennem ansvaret, at de ansatte bliver motiveret. Derfor finder han 

udlicitering af arbejdsopgaverne helt central. I den ansvarsfordeling har han brug for ikke hele 

tiden at skulle skelne mellem niveauerne i hierarkiet. I stedet er alle nødt til at kunne tage ansvar.  

Her bliver det demonstreret omkring kokkeelevernes rolle i køkkenet. 

 

”Head chef:  I think it is wrong to call them students. They are students, obviously, but 

eh… you know, they need to be chefs as well, like ehh… I know we should 

treat them like students but, you know, it is a business where it is quiet 

rough sometimes. There are a lot of guests and it goes fast sometimes, so 

they need to be, they need to be chefs. So in my eyes they are more chefs 

than students. 

Researcher:  Do you treat them like chefs? 

Head chef:  Yes. Obviously not in the schedule where I need to treat them like students, 

but when they are here, everyone is under the same roof. I treat XXX [the 

sous-chef] the same way as I treat XXX [a student], so I just treat everyone 

the same way. Everyone is under one roof, yeah. We are aiming for the 

same goal so, everyone is… yeah.” 

 

Selvom filosofien tager udgangspunkt i en traditionel tilgang til ledelse, (fordi den udspringer af 

køkkenchefen ledelsesfilosofi), afspejler den sig mere som delt ledelse. Det sker fordi flere, hvis 

ikke alle, får lov at træde ind på ledelsesscenen, såfremt de selv viser interesse for det og kan bære 

ansvaret. Således opstod også en episode, hvor en kokkeelev under service kasserede en anden 

elevs arbejde, fordi det ikke havde den fornødne kvalitet. Episoden demonstrerer klart, hvordan 

ansvar kan tages af alle i køkkenet og dermed også, hvordan titler bliver overflødige for køkkenets 

drift. Episoden kan suppleres med et andet eksempel, hvor de nye arbejdshold gjorde, at det 

pludselig var eleven, der havde mest erfaring med at køre retterne på hot section. Derfor fik han 

bemyndigelse til i et vist omfang at udstikke ordrer. Titler trådte altså i baggrunden for erfaring og 

det højere mål at servere varm mad til alle gæster. 

 

Selvom de-diffenrentiering sker i køkkenet og titler mere eller mindre ophæves til fordel for, at 

flere kan påtage sig ansvaret, gives denne form for delt ledelse ikke ubetinget frit spillerum. Tid og 

sted er vigtige faktorer for, hvor meget spillerum de-differentiering kan få og dermed også delt 

ledelse. Således bliver det den specifikke situation, der afgør, hvilken ledelsesstruktur der skal 
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trækkes på. I den ene ende af spektret findes den tidspressede ledelsessituation, mens der i den 

anden ende er mere rum for en demokratisk orienteret ledelsestilgang med flere aktører. 

Ledelsessituationen under tidspres præges i langt de fleste tilfælde af, at én person træder ind i den 

aktive lederrolle (Klein et al., 2006). Det skyldes, at behovet for at agere hurtigt i tvivlsøjeblikke 

med nærmest enevældig beslutningsbemyndigelse er stort. Herfra er det denne ene person, der 

guider teamets fokus og dirigerer slagets gang.  

 

”Hvis jeg har travlt på en sektion, så kommer de [der refereres til køkkenchefen og souschefen] jo 

også ned, og så står jeg på den ene side og en elev på den anden side, og så kommer de jo ned og 

spørger, hvad de skal gøre. De kommer jo ikke ned og tager bonerne, og nu skal jeg lige, fordi nu er 

jeg souschef. Det ville jo være fuldstændig åndssvagt. Så ville vi jo gå neden om og hjem, ik’. Så ville 

de jo også, nogle gange så kommer de ned og siger: ”Hvad skal jeg gøre?”, fordi så er det jo mig, der 

ved, hvad fanden det er, der skal ske, ik’.”  

(Partichef) 

Her er særligt bemærkelsesværdigt, at det ikke er hierarkiet, der dikterer, hvem der påtager sig den 

aktive lederrolle i ledelsessituationen. I stedet er det den person, som er mest erfaren og 

procesorienteret i forhold til den specifikke situation. Erfaring og ekspertise i situationen trumfer 

så at sige hierarkiets differentiering. De-differentiering finder også sted i mindre pressede 

situationer, og her åbnes i højere grad for en mere demokratisk tilgang til ledelsessituationen. Et 

eksempel fra observationsarbejdet demonstrerer det bedst. På dagen for menuskifte kaldes alle på 

arbejde til en gennemgang af de nye retter. De visualiseres for alle og alle smager alle retter. 

Gennemgangen har køkkenchefen som dirigent, fordi det primært er hans idéer og visioner, der 

folder sig ud på tallerkenerne. Selvom det umiddelbart virker enevældigt og inden for den 

traditionelle ledelse, trækkes der samtidig stærkt på de ansatte. For eksempel var anretningen af 

retten Arme Riddere ikke helt på plads. Alle der havde et bud på en mulig anretning forberedte en 

tallerken, hvorefter de andre kommenterede på, hvilken de bedst kunne lide. Det blev partichefen, 

der foran køkkenchefen traf beslutningen om den endelige udformning af retten. Demokratiet fik 

også rum, da alle beskæftiget på hot section blev bedt om at gennemgå alle de varme retter i en 

gruppeproces for mulige forbedringer umiddelbart efter fremvisningen og testsmagningen. Deres 

forslag til forbedringer blev implementeret samme aften. Noget tyder altså på, at den ledelse, som 

giver mening i situationen, bliver en stærkere kraft end den ledelse, som umiddelbart ligger lige for 

inden for differentieringshierarkiet. Under tidspres virker en autokratisk beslutningsproces som 

det mest hensigtsmæssige for køkkenet, mens der uden for tidspres sagtens kan findes rum for en 

mere konsensuspræget tilgang til beslutningsprocesserne. Det interessante er, at den aktive 

lederfigur, og dermed ledelsen bag, kommer flere steder fra end blot fra de øvre lag i hierarkiet.           
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De-differentiering ses især også i den måde, arbejdsopgaver fordeles på. Under 

differentieringsafsnittet blev det slået fast, at der foreligger klare ansvarsområder givet ud fra ens 

rolle i hierarkiet. Herfra synes der dog ikke at være en klar arbejdsopgavefordeling. I stedet virker 

det som om, at samhørigheden inden for teamet og følelsen af en fælles opgave overskygger 

behovet for status. Således kan også køkkenchefen vaske gulv, som det blev indikeret i 

åbningscitatet for den samlede analyse. Eller partichefen kan tage imod varer fra leverandører, 

selvom køkkenchefen står lige ved siden af. Eller souschefen tager en time ude i opvasken, fordi den 

flyder. Eller indkøring af nye kokke i rutinerne kan ske af alle, souschef, partichef som elev, fordi 

alle kender alle rutiner. De-differentiering bliver altså vigtig på et opgavefordelingsniveau, fordi det 

sikrer, at alle, som udgangspunkt kan løse den samme opgave i køkkenet. Noget køkkenchefen 

opfatter som vigtigt, fordi han tror på kontrolmekanismer inden for teamet. Hvis ingen gør det, tror 

ingen, det er deres opgave, men hvis alle gør det og følger trop, bliver køkkenets drift et fælles 

ansvar. En partichef forklarer det således: 

 

”… er det sådan, ligesom hvem der tager, der træder ind og tager styringen på det. Jeg synes, det er 

meget sådan… Jeg synes, ligesom da du spurgte om det med leder, jeg meget sådan, jeg tager 

ansvar for nogle ting og sørger for, at Banquetten de rydder op og ikke er bange for at sige, når 

folk de skal tage noget opvask, fordi at det skal jo virke.” 

(Partichef) 

Således opstår et spændingsfelt mellem differentiation og de-differentiation på 

opgavefordelingsniveau. Arbejdsopgaverne er en flydende, nærmest ikke-defineret proces inden 

for et differentieret hierarki, hvor ansvar, pligter og forventninger ellers synes klart afstemt. Derfor 

bør også tilføjes, at selvom alle kan løse de samme opgaver, er nogen givet større valgfrihed til at 

løse dem end andre. Således vælger eller fravælger køkkenchefen bevidst at deltage i gulvvasken, 

mens det for eleven i højere grad ligger eksplicit i hierarkiets rollefordeling, og derfor ikke på 

samme niveau er et valg af opgave.  

 

De-differentiering på Nimb Brasserie sker på flere niveauer. For det blotte øje kan det ses på den 

ens uniformering, som ikke afslører titler eller rang, og dermed at nogle skulle være givet mere 

magt end andre. Knapt så synligt, men i stærk grad dominerende, er den måde, ansvar udliciteres i 

køkkenet. For at køkkenets drift kan opretholdes med samme standard i hele åbningsperioden er 

det nødvendigt, at flere påtager sig et ansvar. Et ansvar som gælder både for den enkelte opgave, 

der skal løses, men i særdeleshed et ledelsesansvar. Et ledelsesansvar, der enten kan udmønte sig 

som selvledelse, eller som ledelse af teamet, hvor flere parter kan tage den aktive lederrolle.  
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5.2.2 Collaboration 

Det er indforstået, at når man henter en vand til sig selv i køleboksen, tager man som udgangspunkt 

med til sit eget team, men gerne til alle, der måtte være til stede i køkkenet. Selvom det er en detalje 

i køkkenets drift, demonstrerer dette, den bevidsthed, der hersker omkring vigtigheden af 

kollektivet. Et kollektiv, der i høj grad baserer sig på samarbejde og i særdeleshed teamsamarbejde. 

Det er især vigtigt for det produkt, som skal leveres. For at opnå en komplet tallerken til en gæst 

under service skal flere kokke simultant involveres (en kok har kødet, en anden garnituren og en 

tredje saucen). En tallerken kan kun forlade køkkenet, hvis den er et resultat af samarbejde. Ellers 

vil den mangle en del komponenter for at være komplet. Kokkenes samarbejde og timing er derfor 

helt afgørende for rettens succes. Filosofien bag det samarbejde, afhængigheden af hinanden, 

breder sig ud i køkkenet og slår igennem for flere processer. For køkkenchefen er det da også lige 

præcis samarbejdet, der er nøglen til god ledelse: 

 “What is leadership? I feel I made a good, good job, obviously, when I leave, and I know this sounds 

selfish. When I leave the restaurant at night and I feel like that we done it as a team and ehh… even 

though I have not, you know, have been the, what do you call that?… the big leader in service, 

because the kitchens are designed very badly and so on. But if we have a super good night with all 

happy guests and, you know, all the chefs really, wow, this was really good service and all the plates 

were really nice and the wine and the food came at the same time to the table and so on, then it 

feels very good because I have not been the strongest guy in the kitchen but I know that my way of 

leading have just made these guys do it on their own. Do it by themselves and ehh… instead of me 

standing and shouting and screaming and telling them to piss off and so on they have just done it 

because they wanna do it and they feel very good about it and that’s ehh, that’s for me is ehh… then 

we have a good night ... and that’s when I feel good leadership, not you know attacking but ehh … 

how do you say that… I have just been in the background and ehh... these guys have just done it. 

That for me is good leadership.”  

(Køkkenchefen)  

 

Samarbejde er særdeles vigtigt for køkkenet, og når det fungerer optimalt, er resultatet, som 

køkkenchefen beskriver det i ovenstående citat. Samarbejdet er dog ikke styret af en fuldstændig 

nedbrydning af grænsen mellem overordnet og underordnet. Particheferne tildeles en særlig rolle 

som teamledere, og det er deres ansvar dels, at sektionen (hot section eller cold section) 

produktmæssigt vedligeholdes, men i lige så høj grad, at de agerer ledere i forhold til de 

teammedlemmer, som hører til teamet. Kokke eller kokkeelever på Nimb Brasserie arbejder altså 

inden for en teamstruktur med en klart defineret teamleder (partichefen), men det er stadig 

samarbejdet og den underliggende afhængighed af hinanden, der styrer og guider teamet. En 

partichef forklarer det således:    
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”Selvfølgelig skal der være én, der står for det, men du kan ikke rigtig gøre det uden dit hold, og det 

betyder bare, at du er nødt til at være god ved dit hold og lede på en ordentlig måde for at komme 

derhen, hvor du gerne vil.”  

(Partichef) 

Selvom han tager udgangspunkt i ledelse, som det forstås inden for en traditionel tilgang, trækkes 

der mere på de tanker, som præger konceptet bag delt ledelse. En anden partichef udtrykker 

behovet for samarbejde inden for teamet på denne måde: 

”…jeg skal få sektionen til at fungere. Og det gør jeg kun ved hjælp af ham her [kokkeeleven], og det 

ved jeg godt. For hvis han ikke hjælper mig, så er jeg screwed, og så kan jeg ikke nå det. Så det er jo 

at motivere ham, sådan usagt, selvfølgelig er det hans arbejde, men jeg skal motivere ham til, at 

han gerne vil gøre det her. Vi skal have det til at fungere sammen. Det er sådan lidt, øh, lidt lidt 

Band of Brothers. Det er sådan lidt underligt, men det er det lidt, ik’. Øhm. At vi skal have det til at 

fungere sammen…” 

 (Partichef) 

Følelsen af Band of Brothers findes i særdeleshed på teamniveau, men også på et fællesniveau. Det 

skyldes daglige fælles aktiviteter som rengøring og fællesspisning, der fremhersker en forståelse 

for, at man ikke blot er der for sit eget team men også for det samlede fællesskab. Noget der særligt 

slår igennem, når køkkenet skal lukkes ned om aftenen. Ingen går før andre – det er en fælles 

indsats, at alle kan gå hjem på samme tid.   

Band of Brothers-følelsen rækker også ud over arbejdssituationen og ind i en mere social sfære. 

Flere af de interviewede gør opmærksom på det særlige bånd, som opstår kokkene imellem, fordi 

de arbejder sammen på den måde, de gør.  

”… de timer, vi tilbringer sammen, de er jo meget sådan intense…”  

(Partichef) 

”Du er meget sammen med dine kollegaer, på et helt andet plan end du er i rigtig mange andre 

brancher, tror jeg.”  

(Kok) 

Disse statements skal ses i relation til det arbejdsliv, det er at være kok. Først og fremmest handler 

det om mængden af timer, der tilbringes sammen. En arbejdsdag varer mindst 12 timer, og ofte er 

man vagtsat flere dage i træk. Arbejde fylder altså langt størstedelen af ens døgn, når man er 

vagtsat. Hertil kommer skæve arbejdstider, der gør, at man først møder omkring middag, men 

endnu vigtigere først har fri omkring midnat, når store dele af samfundet er lukket ned. Det giver 

kokkene en følelse af at være overladt til hinanden, hvilket de også bygger venskaber på. Til det skal 
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lægges, at de i deres arbejdssituation ofte oplever hinanden under pres, hvilket fostrer en følelse af 

mere intense bånd mellem parterne. Alt i alt giver det et særligt sammenhold mellem kokkene, som 

aktivt bruges til at skabe tillid og samarbejde i deres arbejdskontekst.   

Som en vigtig del af konceptet bag samarbejdet, er det at tage ansvar for sit eget produkt centralt. 

Hvis man ikke gør det, rammer det hele teamet. Derfor bliver selvdisciplin, eller med et andet ord 

selvledelse, inden for teamet vigtigt. Selvledelse skal her forstås som, at man tager ansvar for den 

opgave, man er sat til at løse, enten på eget initiativ eller gennem mere formelle strukturer.  

”Forsker: Synes du selv, at du er nødt til at gå ind og tage et ledelsesansvar nogle gange?  

Kok:  Ja, men kun overfor mine egne ting (…) Altså, hvis jeg synes at, et eller andet som Robert 

han har lavet, som jeg ikke er enig med ham i, så bliver jeg nødt til at sige til ham, at jeg 

synes ikke, det er i orden. Jeg synes ikke, det er en god nok kvalitet, og jeg synes, vi skal 

gøre det på den og den måde. Så jeg ved ikke, om det er at tage et ledelsesansvar, men i 

hvert fald at tage et ansvar overfor de ting, jeg laver. Det har nok ikke så meget at gøre 

med at lede som sådan, men det er måske mere bare at tage et ansvar overfor de ting, jeg 

laver. Det synes jeg godt, man kan. Det er jo ikke sådan, at du kan leve med at lægge alt 

ansvar fra dig.” 

Som citatet indikerer, synes der at være en stærk bevidsthed om ens eget ansvar inden for 

fællesskabet. I dette citat underspilles det ledelsesansvar, man kan hævde, at det er. Fællesopgaven 

med at afvikle vellykkede service-timer fremdyrker således en ansvarstagen inden for kollektivet, 

hvor der ikke skeles til rang og titler. I stedet bliver det fælles mål styrende for ledelsen, hvilket gør, 

at hvert individ inden for kollektivet føler et stort ansvar omkring deres delopgave i den samlede 

organisatoriske opgave. Samtidig synes der at være en lystpræget tilgang til det at tage 

ledelsesansvar. Det er ikke noget, der tvinges frem i folk gennem stærke, organisatoriske, formelle 

principper. I stedet tager det udgangspunkt i individets humane tilgang til fællesskabet og, med et 

stort ord, kærlighed til det endelige produkt. Hvis overskuddet byder det, tilbyder man da også 

gerne sin arbejdskraft til den modsatte section, især under service, blot for at understrege det fælles 

ansvar, men ikke mindst den kollektive arbejdskultur. Som en særlig uskreven regel tager man også 

altid de andres opvask med ud, når nu man alligevel går forbi. På Nimb Brasserie har de altså 

formået at skabe et arbejdsmiljø, hvor organisationsmedlemmerne føler behag i at udtrykke deres 

stemme, og hvor denne stemme høres som legitim. ”There is no I in teamwork”, blev sagt under service 

af køkkenchefen til en elev på prøve. Det blev sagt med en stærk undertone af ironi, og flere 

anerkendte ironien ved at grine. Alligevel demonstrerer kommentaren filosofien bag, hvordan 

selvledelse fungerer inden for en stærk teamstruktur. Nok leder man sig selv, men det er stadig 

med teamet og teamets mål for øje, fordi det trumfer individet inden for kollektivet. Det skal dog 

tilføjes til konceptet omkring selvledelse, at det især muliggøres af, at der er opbygget et 
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organisatorisk standardiseret fundament for det. Blandt andet er det mice en placen, der afgør 

dagens opgaver, og der er faste opskrifter, som skal følges. Der er altså en fast struktur, som man 

selvleder indenfor.  

5.3 Delkonklusion 

Ovenstående analyse peger i flere retninger. Der er stærke indicier for at alle fire koncepter; 

differentiation, de-differentiation, domination og collaboration dominerer køkkenet og ikke mindst 

ledelsen på Nimb Brasserie. Det giver en ledelsessituation som er særdeles kompleks, og hvor de to 

tilsyneladende uforenelige koncepter hierarki og delt ledelse alligevel finder en fælles løbebane. 

Hierarkiet har en kontrast i ikke-hierarki, som på Nimb Brasserie kommer til udtryk gennem 

teamstrukturer og en stor bevidsthed om nødvendigheden af udlicitering af ansvar. Flere og uden 

skelen til titel må således påtage sig en aktiv lederrolle i køkkenets drift. Det sker samtidig med en 

lige så stor bevidsthed om rollefordeling og titler netop inden for hierarkiet. Hertil kommer, at 

beslutningsflowet primært kommer oppefra, men der sættes i høj grad spørgsmålstegn ved 

beslutningerne, såfremt de ikke lever op til forventningerne i det nedre lag i hierarkiet. På den 

måde opstår et mere dynamisk beslutningsflow, hvor der både trækkes på gældende principper 

inden for delt ledelse og hierarki. Køkkenchefen tildeles automatisk en magt i toppen af hierarkiet. 

En magt han tildeles uden, at den udfordres eller bliver stillet spørgsmål til. Delt ledelse på Nimb 

Brasserie udfoldes således ikke uden om et stærkt traditionspræget hierarki. Delt ledelse for dette 

køkken bliver på den måde en mere struktureret proces, end den fremstilles i litteraturen for netop 

delt ledelse24. Alle ansatte må og kan påtage sig en aktiv lederrolle, når det kommer til driften af 

Nimb Brasserie, men det sker inden for et grundlæggende hierarki. 

                                                             
24 Se evt. 3.0 Teori 
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6.0 Diskussion 

Ledelse i køkkenet på Nimb Brasserie bevæger sig inden for en hybrid organisationsstruktur. Ved 

første øjekast sker ledelsen inden for et traditionspræget hierarki, hvor principperne om 

overordnet i forhold til underordnet især udspiller sig på titelniveau. Der er forskel på køkkenchef, 

partichef og kokkeelev. Det traditionsprægede hierarki må dog efterfølges af et stort MEN, for 

ledelsen inden for hierarkiet er langt mere kompleks, end den lidt forsimplede top-down ledelse 

formår at indfange og beskrive. Således trækkes der i lige så stor grad på principperne bag delt 

ledelse, og med den ledelsesform følger også en fladere organisationsstruktur. På Nimb Brasserie er 

den struktur præget af mere eller mindre uafhængige, selvkørende teams. Groft ridset op kan man 

tale om en symbolsk ledelse, som foregår inden for den hierarkiske struktur, mens der hvor ledelse 

virkelig udfolder sig, er inden for de skabte teamstrukturer. Det åbner for to væsentlige dilemmaer 

og diskussioner i forhold til ledelsen på Nimb Brasserie:  

 På hvilke vilkår fungerer delt ledelse, når ledelsesformen reelt er kontrolleret af 

topledelsen? 

 Hvem er leder, og hvem er medarbejder inden for delt ledelse, og er en distinktion 

overhovedet vigtig? 

Disse to spørgsmål vil danne grundlaget for nedstående diskussion, hvor særligt også spørgsmålet 

om empowerment vil blive berørt.  

6.1 Delt ledelse kontrolleret af topledelsen 

I sin problematisering af delt ledelse bemærker Gordon (2010), at delt ledelse:  

”…neglects to address the fact that it is promoting the idea of power being shared from a position 

of superiority...”  

(Gordon, 2010;263) 

Han henviser dermed til, at delt ledelse befinder sig i et teoretisk paradoks, fordi det ofte starter 

med og tager udgangspunkt i den overordnede ledelses idéer og vilje herfor, selvom det netop er 

delt ledelses mål at nedbryde grænsen til topledelsen og blive uafhængig af en distinktion. Det er 

med andre ord topledelsen, som designer den model, delt ledelse og selvledelse finder sted inden 

for. I stedet for at sætte medarbejderne fri i den organisatoriske kontekst, får man i stedet blot 

skabt en ny og begrænsende kontrolmekanisme af dem. Delt ledelse formår altså ikke at frigøre sig 

fra tidligere ledelsesparadigmer, og finde egne ben at stå på. I stedet udspringer det af netop 
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principperne bag traditionel ledelse. Distinktionen mellem overordnet og underordnet opretholdes 

således. Det gør sig også gældende for delt ledelse, som det udfolder sig på Nimb Brasserie. Her er 

det særligt topledelsen, der sætter rammerne for, hvordan delt ledelse kan udfolde sig. 

Køkkenchefen i tæt samarbejde med souscheferne bruger en væsentlig del af deres ressourcer på 

hele tiden at arbejde med den rette struktur for køkkenet. Det sker på både et ressourceniveau og 

produktniveau. På ressourceniveau beskæftiger de sig især med personalesammensætningen. Der 

arbejdes med at ansætte de rigtige (og afskedige dem, der ikke passer ind!), placere dem i det 

rigtige team i den rigtige vagtplan, med den bedst mulige partichef som udpeget teamleder. Hertil 

kommer spørgsmålet og spekulationer om avancering, fordi der grundet stor personaleudskiftning 

hele tiden er behov for at ændre folks positioner og titler. Hvem er den rigtige til at udfylde rollen 

som partichef, og vil han eller hun kunne udfylde rollen som ønsket? Samme proces sker på 

produktniveauet, hvor man hele tiden arbejder med rutinerne, arbejdsflowet og kommunikationen 

for at sikre et godt arbejdsklima, men endnu vigtigere et sikkert resultat ved gæsterne aften efter 

aften. Således er det køkkenchefen, der udfærdiger mice en placen ved hvert menuskifte, og alle 

opskrifter indsamles og distribueres rundt, så resultatet er ens hver gang. Den daglige fastlagte 

struktur er således et resultat af konstant afprøvning og tilretning af den bedste måde at nå alle 

opgaver på. Topledelsen har altså et konstant fokus på processer, både på makro- og mikroniveau. 

Det er først, når hele fundamentet – de menneskelige ressourcer og produktsikringen – er på plads, 

at topledelsen giver plads for delt ledelse.  

”Ledelse på Nimb Brasserie bliver undværet næsten hver gang, der er service. Og dog, så gør det 

ikke. Fordi at der er ikke nogen, der er i tvivl om, at XXX [partichef, hot section] han holder sit lort, 

og at XXX [partileder, cold section] har styr på sit lort. De leder for hårdt varm og kolde retter. Og 

de leder, de leder tjenerne hen, hvor de skal være, kan man sige, med maden. Så der er altid en eller 

anden form for ledelse. Det er ikke øh, men ja, men ellers, de bliver ikke ledet af nogen, når der er 

service. Det er ikke mig eller Robert, der kommer op og siger: ”Det er ikke sådan, man gør. Det er 

sådan, man gør.” Eller: ”Nu skal du køre det bord,” eller bum bum bum bum. Så der, der bliver 

ledelse undværet i kraft af, at det kører på, altså det er så øh, drønsmart organiseret, at der er ikke 

brug for en leder i den restaurant.”  

(Souschef)  

”Vi har ikke bedt fire kokke om at komme på arbejde og sige: ”Få det til at virke.” Altså, vi har bedt 

de fire kokke om at komme på arbejde og sige: ”Du gør det, du gør det, og du gør det.” Og der er 

brugt tid på at indrette de køkkener der.”  

(Souschef) 
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Topledelsen på Nimb Brasserie ser det altså som en væsentlig del af deres opgave at sætte den 

kontekst, der arbejdes indenfor. Det gør dem med Leavitts (2005a) term til systemizers25. Målet er 

overblik og disciplin. Først når risikoen for fejl, og de nødvendige kontrolmekanismer er på plads, 

giver de plads for, at medarbejderne kan træde ind på ledelsesscenen. Delt ledelse på Nimb 

Brasserie er altså særdeles topstyret, samtidig med at de formår at empower medarbejderne og 

sætte dem (delvist) fri inden for den skabte struktur. Empowerment handler om individuel 

motivation, hvor man gennem delegering af autoritet til alle lag i organisationen opmuntrer 

medarbejderne til at deltage i beslutningsprocesser (Seibert et al., 2004). Samtidig tildeler man 

bemyndigelse, således at de kan træffe beslutninger uden om bureaukratiske, rigide systemer 

inklusiv topledelsen. Hertil kommer en lyst til at tage initiativ og ikke mindst et ansvar, der ikke 

alene handler om ansvar for sin egen opgave, men ansvar for det samlede teams opgave samt 

organisationen som helhed. Seibert et al. (2004) supplerer definitionen af empowerment med at tale 

om et empowerment-klima. Dette klima består af tre organisatoriske processer; (1) 

informationsdeling, hvor information om produktivitet, kvalitet og finansiel ydeevne gøres 

tilgængelig for de ansatte. (2) selv-ledelse inden for grænser, hvor ikke mindst vision, men i 

særdeleshed strukturer og praksisser fastlægges således, at der er klarhed omkring mål, 

procedurer og ansvarsdeling. (3). Ansvar i teamet, hvor bemyndigelsen til at træffe beslutninger er 

givet til teamet til gengæld for ansvarlighed omkring teamets performance. Interessant er, hvordan 

denne definition af empowerment-klima rammer ned i selvsamme teoretiske dilemma, som delt 

ledelse befinder sig i. Medarbejderne skal slippes løs (empowers) i organisationsstrukturerne, men 

disse strukturer skal i første omgang fastsættes af en mere traditionel ledelse. Med rette kan man 

spørge til, om man så i virkeligheden lykkes med at empower sine ansatte, eller blot holder både sin 

ledelse og dem fast i en stærkt kontrolleret traditionel proces?  

For Nimb Brasserie er det måske netop spørgsmålet om empowerment, der tricker opfattelsen af et 

hierarki over for ikke-hierarki. Blandt medarbejderne hersker en stor bevidsthed om, at de er del af 

en hierarkisk organisationsstruktur med titler og kommandoveje. Samtidig har de dog lige så stor 

bevidsthed om, at hvis de ønsker deres stemme hørt inden for hierarkiet, er det blot at råbe op. De 

er således empoweret til at få deres stemme hørt som legitim. Empowerment på Nimb Brasserie er 

således både begrænset og kontrolleret inden for en struktur styret af topledelsen, samtidig med at 

det er mulighedernes land for at søge indflydelse og tage medansvar i sit daglige arbejde. Der er 

med andre ord delvist skabt et empowerment-klima. Der er stort fokus på selv-ledelse inden for 

grænser samt ansvar i teamet, mens flere medarbejdere giver udtryk for at informationsdelingen 

kunne forbedres. Topledelsen er ikke god til at informationsdele på makroniveau. De overordnede 
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strategiske linjer for Nimb Brasserie, som en del af huset Nimb, forbliver ofte information 

forbeholdt ledelsen af køkkenet. På mikroniveau trækker man på hierarkistrukturen for at få 

informationerne distribueret, som vist i analysen. Der selekteres altså kraftigt i de informationer, 

som når rundt til de ansatte, og ofte er det tilfældigt, hvem der får besked. Det sker, fordi der 

arbejdes i teams, der afløser hinanden. Alle ansatte er derfor sjældent på arbejde den samme dag, 

og siden man ikke gør brug af teknologiske hjælpemidler, såsom personlig arbejdsmail og intranet 

til informationsdeling (ingen af delene findes for Nimb Brasserie!) er det ofte tilfældigt, hvem 

beskederne rammer, såfremt de overhovedet siges højt. Af samme grund indikerede flere af de 

interviewede, at de savner flere fælles møder, gerne daglige, hvor informationsdeling kan finde 

sted, og linjerne trækkes op. Denne efterspørgsel efter information kan altså tolkes, som en lyst til 

at engagere sig udover sin formelle rolle i hierarkiet. 

Empowerment-klimaet på Nimb Brasserie bør suppleres af en fjerde væsentlig faktor, der ´tvinger´ 

topledelsen ud i at trække på delt ledelse. De fysiske betingelser, der arbejdes under i køkkenet gør, 

at topledelsen er nødt til at trække på flere ledelseskræfter end blot deres egne, for at tingene skal 

lykkes. Det er altså en særdeles væsentlig faktor for det spillerum, delt ledelse opnår i køkkenet, at 

køkkenets fysiske indretning og opdeling i flere lokaler samt åbningstiderne er, som de er. Med 

andre ord er der nogle ydre betingelser, som er af afgørende betydning for Nimb Brasseries 

empowerment-klima. Betingelserne gør, at køkkenchefen ikke kan nå at influere alle med sin 

ledelse. Derfor må han enten slippe grebet om ledelsen og tillidsfuldt tro på, at de ansatte vil påtage 

sig ansvaret, eller indgå mere bevidste ledelsesalliancer. En sådan alliance indgås især med 

souscheferne, således at der altid er en souschef til stede til at distribuere den nødvendige 

information og uddelegere ansvarsområderne, såfremt de resterende fremmødte ikke selv løser 

den opgave. Således forsøger topledelsen at influere alle, men alle har samtidig en naturlig ret til at 

influere sig selv inden for strukturerne, og dermed flytte sig selv ind på ledelsesscenen.   

Interessant for Nimb Brasserie er, at medarbejderne ved at blive empoweret på ovenstående måde 

opfatter det som et privilegium, de holder i virksomheden. De bliver skænket retten til at træde ind 

i den aktive lederrolle, frem for at forvente at have den ret i udgangspunkt. Det sker, fordi de i deres 

opfattelse først og fremmest arbejder inden for et hierarki med køkkenchefen som særligt 

dominerende og autoritativ faktor. For medarbejderne handler det altså ikke om en ret til at være 

empoweret, men snarere bliver det en bevilling baseret på en tillidserklæring fra topledelsen. Det 

står i skarp kontrast til Gordons studier (2002 samt 2010), som dette speciale er inspireret af. Her 

formår man ikke at overvinde tidligere dominerende magtstrukturer på et mere grundlæggende 

niveau, fordi man fra den ene dag til den anden empower medarbejderne. Det er så at sige en 
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eksternt styret forandringsproces, som kun formår at lykkes på et overfladeniveau. På Nimb 

Brasserie er der snarere tale om en indefra-styret proces, hvor topledelsen i køkkenet er bevidste 

om kun at empower, når strukturerne kan bære det. Ledelsen ser ens potentiale til at påtage sig 

ansvar, og har man først bevist sin ansvarstagen i den henseende, er der masser af rum for, at man 

kan indtage den aktive lederrolle og træffe beslutninger på både egne og køkkenets vegne. 

Intentionen med delt ledelse figurerer således ikke kun på overfladeniveau, men har sine rødder i 

en dybere opfattelse af fungerende magtstrukturer. Hierarkiet på Nimb Brasserie er derfor ikke et 

hierarki, som handler om at undertrykke og dominere folk. Snarere handler det om, at man får 

skabt en struktur inden for hvilken, medarbejderne er empoweret, og hvor deres stemme høres som 

legitim. Hierarkiet bliver altså et sikkerhedsnet, hvor man kan finde tryghed, men det kan ikke 

fungere uden delt ledelse og den indre motivation, som medarbejderne opnår derigennem. 

Inspireret af Sennetts (1998) bog om det fleksible menneske kan rutiner bruges som et eksempel, 

der demonstrerer dette. Sennett refererer Diderots tilgang til rutiner. Tilgangen indledes med en 

forståelse af rutiner som et repetitionsarbejde. For eksempel udenadslæren demonstreret gennem 

en skuespillers arbejde med at huske et helt manuskript, hvor hver linje repeteres igen og igen. 

Denne rutine kan dog udvikles, efterhånden som medarbejderen opnår forståelse med rytmen bag 

rutinen. Således bliver rutinen til en evolutionsproces, hvor medarbejderen på sigt kan manipulere 

rutinen. Det sker for eksempel ved at speede eller sløve processen bag rutinen, lave variationer, 

udvikle nye praksisser og i det hele taget improvisere inden for rutinen. Det billede, som her skabes 

omkring rutiner, kan overføres til ledelsen på Nimb Brasserie. Idéen er, at hierarkiet med dets 

fundament, systemer og strukturer udgør rutinen. Det bliver en fast ramme, som udgør og sikrer en 

stabilitet for ledelsen, især den traditionelle ledelse. Herfra kan topledelsen og medarbejderne 

improvisere og tilpasse ledelsen alt efter den situation, de finder sig selv i. Det ændrer 

medarbejderens status fra en simpel, uselvstændig arbejdsmand fanget i fordismens effektivitet til i 

stedet at blive en videnmedarbejder, der trækker på egne ressourcer og dermed egen 

empowerment inden for rutinen og opgaveløsningen i den specifikke situation. Som udgangspunkt 

er der altså et manuskript for ledelsen, som bør følges (eller kan følges) i det topstyrede hierarki. 

Samtidig er der dog en erkendelse af, at enhver given situation kan kræve improvisation og 

tilpasning inden for det manuskript, og der må trækkes på mere end det, hierarkiets stærke 

fundament kan tilbyde. Der må trækkes på empowerment og delt ledelse. Det bliver således gennem 

delt ledelse, at Nimb Brasserie bliver i stand til at tilpasse sig enhver situation.   

Den hierarkiske struktur dominerer på Nimb Brasserie. Den udgør fundamentet, hvorfra delt 

ledelse kan opnå spillerum. Det er dog ikke et frit spillerum, men til gengæld et rum, hvor 

topledelsen dagligt tilpasser og designer de vilkår, som delt ledelse finder sted inden for. Det sker, 



 Når hierarki og delt ledelse mødes 
 Et casestudie af et gourmetkøkken 

_____________________________________ 
Agnethe Pontoppidan Frantsen 
Cand.merc.(kom.), 2011 

 Side 54 af 121 

dels fordi køkkenchefen tror på, at hans ansatte vil vokse med det ansvar, en deling af ledelsen 

pålægger dem, men i særdeleshed, fordi Nimb Brasserie har et empowerment-klima, der især er 

styret af fysiske rammer og betingelser. Ledelsen skal sættes fri og fordeles på flere, fordi det ikke 

er fysisk muligt for topledelsen at influere og have overblik over alle medarbejdere og processer. 

Spørgsmålet om, hvor meget de ansatte er empoweret til ledelsesansvaret, er dog et tveægget 

sværd. På den ene side slippes de fri i organisationens rammer, sådan som delt ledelse fordrer. På 

den anden side kontrolleres de rammer fuldt af topledelsen, og man kan derfor sætte 

spørgsmålstegn ved, om empowerment bliver et hult begreb. Gordon (2010) forklarer det på denne 

måde:  

“If one models and design the self-leadership behavior of subordinates, one is not empowering 

subordinates; rather one is shaping and conditioning subordinates to behave in a particular way.” 

(Gordon, 2010;5) 

6.2 Leder eller medarbejder – eller begge dele? 

Ser man på de nyere definitioner af ledelse, kan der med rette spørges til, hvad forskellen mellem 

en leder og en medarbejder er? Ifølge konceptet bag delt ledelse indgår leder og medarbejder i en 

ligeværdig relation med et mål for øje, som begge parter finder vigtigt. Der er altså umiddelbart 

ingen forskel mellem de to parter. Ledelse hviler ikke som et privilegium ved en særlig 

fremtrædende og overordnet person, men er en dynamisk ressource, som flere kan tage op på 

tværs af den givne organisationsstruktur. Siden begge parter nævnes i definitionen, ligger dog 

implicit, at nogle leder, og at andre følger denne leder. Dermed besvares også spørgsmålet om, 

hvorvidt det er vigtigt at skelne. Svaret er ja – i hvert fald så længe man skelner i selve definitionen. 

Så hvad gør en leder, og hvad gør en medarbejder? En skelen til tidligere paradigmer inden for 

ledelse kan besvare det spørgsmål. Her er lederen en forandringsagent, enten i stor eller lille skala, 

der påtager sig både initiativ og ansvarlighed. En medarbejder, eller den engelske og her mere 

beskrivende term follower, bliver en, der vælger at følge lederen. Ledelse bliver dermed til en 

proces, der handler om at influere, hvor særligt lederens handlinger søger at påvirke followers 

adfærd, værdier og attitude. Dermed opstår et yin-og-yang-forhold mellem leder og follower. 

Parterne hænger uløseligt sammen, fordi ingen af dem kan undvære hinanden for at leve op til den 

opgave, der ligger i deres definition. Leder og follower indgår altså i en interaktiv relation, som gør 

indflydelse mulig. Lederen påvirker followers, og followers påvirker lederen. Jackson og Parry 

(2008) citerer et oplæg fra 2005 afholdt af Boas Shamir, hvor hans pointe netop er, at en followers 

opgave snarere er at være med-producent af ledelse end modtager af den. Dermed er det ikke kun 

lederen, der står med ansvarlighedsbyrden. Som foreslået af Brad Jackson (2010) i et oplæg om 

ledelse givet på Copenhagen Business School må followers i lige så høj grad påtage sig rollen som de 
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ansvarlige. Ifølge ham skal man både følge og lede ansvarligt – altså på de samme vilkår. 

Opsummerende kan man altså pege på, at en distinktion mellem leder og follower er vigtig – der er 

dem, der træder frem som ledere og søger at påvirke og influere, og dem som vælger at følge. Hvis 

denne distinktion ikke var der, ville alle være ledere eller followers. Et scenarie med en flok kun 

bestående af ledere virker kaotisk på et magtniveau. Alle ville søge at få indflydelse på hinanden, 

hvorfor nogle før eller siden må give op i den kamp. Selv i en demokratisk proces er der uenighed, 

hvorfor man ofte lader flertallet frem for konsensus være den afgørende faktor. Omvendt ville en 

flok alene bestående af followers også virke kaotisk. Det rette spørgsmål må være – hvem følges, 

hvis alle er followers? Symbolet herfor kunne være en hovedløs masse uden retningssans. På den 

anden side er en distinktion ikke vigtig, fordi både leder og follower skal kunne træde frem og 

tilbage på scenen i et ligeværdigt forhold, hvor begge parter er deres ansvar bevidst. Når blot 

behovet for, at én er leder, og de andre udgør followers i situationen, er afklaret, er det ikke vigtigt, 

hvem der træder i den aktive lederrolle. Både leder og follower bærer altså den samme 

ansvarlighedsbyrde. Der er en forskel mellem leder og follower, men man må ikke forstå den forskel 

som en fastlåst rolle eller position. Snarere er der en dynamik omkring ledelse, hvor followers bliver 

til ledere og ledere til followers alt efter den givne situation. Det er med udgangspunkt i den 

dynamik, at delt ledelse bliver et værdigt supplement (eller konkurrent) til den traditionelle 

ledelse.  Som nævnt i definitionen for delt ledelse26 blev det forklaret, at begrebet er præmaturt, og 

derfor også bærer flere akilleshæle. Herunder at det før eller siden kalder på én leder, der dels 

træffer beslutninger på vegne af flere parter, men i særdeleshed søger at påvirke followers værdier 

og attitude. Men delt ledelse kan tage ledelsespresset af denne leder, så længe man ikke fastholder 

ledere som ledere og followers som followers, fordi anvendte magt- og organisationsstrukturer 

eksplicit kræver det.  

På mere konkret caseniveau kan man stille samme spørgsmål – er det vigtigt, hvem der er leder, og 

hvem der er medarbejder eller follower på Nimb Brasserie, og spiller det en rolle at kigge efter en 

distinktion? Brugen af hierarkiet og deraf den stærke bevidsthed om titler vil mene ja, mens delt 

ledelse som det udfolder sig på stedet vil udfordre det synspunkt. Siden Nimb Brasserie trækker på 

en hybrid organisationsform, hvor hierarkiet betyder lige så meget for dem som samarbejdet, 

demokratiet og den delte ledelse, bliver spørgsmålet om leder eller follower vigtigt alt efter hvilken 

organisationsstruktur, der dominerer i situationen. I linje med ovenstående bør man måske ikke se 

på leder og medarbejder som fastlåste roller, men i stedet forstå dem som dynamiske alt efter, hvad 

den givne situation kræver. I situationen under tidspres (service-timerne) er det en opfattelse 

blandt medarbejderne, at en kommandopræget og autoritær ledelse fungerer bedst. I den situation 
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er det en myndighed, eller én leder, som egenrådigt træffer beslutningerne, og den beslutning 

udfordres ikke af de andre. En distinktion mellem leder og follower bliver altså vigtig, fordi den er 

med til at skabe følelse af tryghed, og man som follower ved, hvem man følger. Der, hvor en 

distinktion bliver mindre vigtig er, at alle kan gå ind og agere den myndighed, og dermed påtage sig 

den aktive lederrolle. Det er interessant, hvordan det er den tidspressede situation, der skaber mest 

rum for delt ledelse. Her er der i højere grad tilbøjelighed til at sætte titelhierarkiet ud af kraft, og i 

stedet lade flere indtage den aktive lederrolle – selv om denne lederrolle er kommandopræget, 

næsten militaristisk, og i højere grad associeres som tilhørende hierarkiet end delt ledelse. Under 

tidspres kunne man netop forvente, at den tryghed, som skabes inden for titelhierarkiet klart ville 

være det oplagte strukturelle valg. Dermed peges på, at titelhierarkiet måske snarere er et 

spørgsmål om formalitet, fordi man læner sig op ad nedarvede og traditionsprægede måder at 

strukturere sig på. Hierarkiet bliver altså det nemme valg i måden at indrette sig på. Men som 

gennemgået under teoriafsnittet har hierarkiet noget at byde på. Det definerer ansvarsfordelingen 

gennem en tydelig differentiering mellem leder og medarbejder, og gør, at man ikke hele tiden skal 

tage stilling til, hvem der bør træde ind i den aktive lederrolle. Den tryghed, som på psykologisk 

plan opnås gennem det, bør ikke undervurderes.  

Når man arbejder på Nimb Brasserie, er man både leder og medarbejder. Hierarkiet afgør, hvilken 

rolle man som udgangspunkt indtager, mens den delte ledelse udfordrer rollen og skaber plads for 

en dynamisk rotation mellem rollen som leder eller medarbejder. Dermed bliver billedet af den 

opfattede ledelse blandt medarbejderne en anelse mudret. På den ene side anerkender de altså i høj 

grad en distinktion mellem leder og medarbejder, og at man er givet en specifik rolle, man skal 

udfylde i hierarkiet. På den anden side indgår de i en proces omkring ledelse, hvor distinktionen 

bliver uden betydning, fordi kompetence, erfaring og behovet i den specifikke situation bliver 

stærkere faktorer. Især i en situation under tidspres. Således skaber hierarkiet ledere i traditionel 

forstand, mens teamstrukturerne og den delte ledelse i højere grad skaber co-workers.    
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7.0 Konklusion 

Dette casestudie af køkkenet på Nimb Brasserie slår sig ned i paradokset omkring det nyere 

ledelsesparadigme delt ledelse. På den ene side ønsker paradigmet at gøre sig fri af hierarkiets 

pyramidestruktur med en formelt udpeget leder som afgørende for ledelsen. I stedet kan alle agere 

ledelsesaktører i en vekselvirkende proces. På den anden side ved paradigmet ikke, hvordan det 

skal frigøre sig fra makroniveauet, og dermed det mere visionære aspekt af ledelse, og det kalder 

før eller siden på én leder, der både kan agere forandringsagent, træffe beslutninger, angive retning 

og give en følelse af kontrol. Konceptet bag delt ledelse bliver på den måde til et spørgsmål om i 

hvilken udstrækning og inden for hvilke rammer, man skal lade det udfolde sig.  

Nimb Brasserie er en hybrid organisationsform, hvor ledelse i opfattelsen hos de implicerede 

primært finder sted inden for et hierarki, men hvor delt ledelse spiller en lige så stor rolle for 

køkkenets drift. Hierarkiet udgør den makrostruktur, som delt ledelse udspiller sig inden for, og 

hvor en fladere og mere teambaseret struktur kan dominere. Hierarkiet er ikke alene en struktur 

for køkkenet, men udgør også et symbol for en stærk standardisering, når det kommer til 

arbejdsstruktur, opgaver og rutiner. Derved opnås en ramme omkring køkkenets drift, der sikrer, at 

det produkt, som skal leveres, opnår en vis perfektion hver gang. Rammen udgør med andre ord et 

sikkerhedsnet under køkkenet, som gør, at medarbejderne kan sættes fri i en mere løst funderet 

teamstruktur. Dermed opnås en konflikt baseret på begrebernes natur mellem hierarkiet på den 

ene side over for teamsamarbejdet på den anden. En konflikt som Nimb Brasserie løser gennem en 

distribution af ledelsesansvaret. Således gælder, at medarbejderne påtager sig et ledelsesansvar på 

både egne og andres vegne. Hertil kommer en delt forståelse blandt de ansatte om, at den, der 

besidder kompetencen og erfaringen i situationen bør være i den aktive lederrolle. Dermed sættes 

hierarkiet ud af kraft og flere indtager ledelsesscenen uanset titel og rang. Dermed skifter 

koncepterne bag traditionel ledelse (differentiation og domination) og delt ledelse (de-

differentiation og collaboration) status fra at være i anspændt relation med hinanden til i stedet at 

indgå i en konvergerende relation. En relation, som ikke er svær at indgå, fordi både hierarkiet og 

den delte ledelse i sin natur ønsker en distribution af ledelsesansvaret. 

Nimb Brasserie trækker på hierarkiet og dermed differentiation og domination af flere grunde. Først 

og fremmest sikrer det kontrol med kommunikations- og kommandovejene. Således bliver det af 

afgørende betydning, når der arbejdes under tidspres i service-timerne, fordi der ikke er tvivl om, 

hvem der har bemyndigelsen, når behovet for hurtige og faste beslutninger er stort. Der kan altså 

arbejdes hurtigt og effektivt, fordi man ikke afventer en demokratisk konsensusproces omkring de 
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nødvendige beslutninger. På et dybere ideologisk niveau kan hierarkiet som struktur være udvalgt, 

fordi det dominerer opfattelsen af, hvordan køkkener bør indrette sig. Der er altså tale om en 

nedarvet traditionspræget proces, når hierarkiet vælges som organisationsstruktur. Selvom de 

adspurgte altså synes stærkt domineret af tankegangen bag hierarkiet, differentiering og dominans, 

og med en opfattelse af køkkenchefen som naturlig autoritativ faktor, er det ikke uden tøven. For 

medarbejderne eller ledelsesaktørerne er hierarki et mangelfuldt koncept, når ledelsen skal 

forklares. Det skyldes en opfattelse af en ret til at bryde hierarkiets rammer, såfremt en bedre 

proces eller et bedre produkt kan opnås af den vej. Hver medarbejder har en stemme, og den 

stemme høres som legitim. Således bliver de-differentiation og collaboration lige så styrende 

faktorer for ledelsen som differentiation og domination. De-differentiation ses tydeligst omkring 

måden, ansvar udliciteres på, og ikke mindst i den måde, arbejdsopgaver fordeles på. Her er alle i 

grundopfattelsen ligestillede, og enhver opgave løses således inden for en stærk kollektiv 

opfattelse. Kollektivet fremdyrkes i erkendelsen af, at arbejdet med at servere vellykkede retter til 

gæsterne kun opnås, hvis man indgår i effektive samarbejdsalliancer. Ingen kan løse opgaven alene 

og derfor anerkendes, at der er en stor afhængighed af hinanden. Det fostrer teams, hvor man godt 

nok har en øverste myndighed i teamlederen (partichefen), men hvor alle teamdeltagere er deres 

ansvar bevidst, og hvor den aktive lederrolle tages eller gives til den med den nødvendige erfaring 

og ekspertise i situationen. På den måde finder delt ledelse spillerum på Nimb Brasserie, men det er 

inden for et stærkt omfavnende hierarki.      

Med hierarkiet som omfavnende struktur for delt ledelse åbnes mindst to væsentlige diskussioner 

af begrebet. Kan man overhovedet tale om delt ledelse, når det sker som en proces kontrolleret af 

topledere, og hvilken rolle spiller en distinktion mellem leder og medarbejder, når begge parter 

agerer ledelsesaktører og påtager sig en aktiv lederrolle? Svaret på det første spørgsmål synes at 

være, at man kan tale om delt ledelse, selvom det er en topstyret proces. Delt ledelse som koncept 

bærer endnu på for mange akilleshæle til, at det kan frigøre sig af den traditionelle tilgang til 

ledelse. Således bliver det en vigtig udfordrer, og det er netop som udfordrer, at begrebet finder sin 

berettigelse. For Nimb Brasserie gælder helt specifikt, at den diskurs, der er til rådighed til at 

forklare ledelse uden delt ledelse, ville være mangelfuld. Delt ledelse tilkæmper sig altså en værdig 

plads, dog ikke uden om et empowerment-klima, hvor spillereglerne primært sættes af topledelsen, 

men udfordres, såfremt de ikke kan anerkendes i hierarkiets nedre lag. Svaret på, om en distinktion 

mellem leder og medarbejder inden for delt ledelse er vigtig, er noget mere mudret. I 

udgangspunktet er en distinktion vigtig, fordi aktive lederroller formår at influere medarbejdere på 

en måde, som mere ligestillede og demokratiske tilgange til ledelse endnu ikke kan løse. Hvad der 

taler for, at en distinktion er unødvendig er, at både leder som medarbejder kan påtage sig den 
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aktive lederrolle. En distinktion bliver derved uden betydning, fordi den tilsidesættes i forhold til 

kompetence, erfaring og ledelsesbehovet i den enkelte situation. 

Nimb Brasserie har formået at modulere dets egen vej gennem ledelseslandskabet. Særligt for den 

vej er, at de trækker på den struktur og kontrol, som hierarkiet kan tilbyde, samtidig med at de 

bruger delt ledelse aktivt til at empower deres medarbejdere. De er altså særdeles dynamiske i både 

ledelses- og organisationsdesign. Køkkenets drift er baseret på en konstant tilpasning af ledelsen 

kendetegnet ved flere ledelsesaktører, således at de kan håndtere og improvisere inden for alle 

situationer i stedet for at forblive tro mod det mere rigide og bureaukratiske hierarki. De er således 

deres egne ledelseskonsulenter på et ubevidst plan. Ledelseskonsulenter som både forstår værdien 

af hierarkiets autoritet, men lige så meget samarbejdets mange fordele.     
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8.0 Perspektivering 

Formålet med dette studie har været en søgen efter forståelse for de ledelses- og 

organisationsstrukturer, som gælder for restaurationsbranchen. Det er sket, fordi branchen synes 

underrepræsenteret i forskningslitteraturen på området til trods for, at den har en historik, der går 

markant længere tilbage end teorier for ledelse og organisation. Branchen er således stærkt 

traditionspræget, netop baseret på sin mangeårige historik, og derfor er det relevant at se på, 

hvordan branchen responderer eller netop ikke responderer på mere moderne vilkår for ledelse 

samt organisationsstrukturer. Dette speciale har således forholdt sig rent teoretisk beskrivende til 

ledelsesfænomenet, som det udfolder sig inden for køkkendrift. Det er gjort med udgangspunkt i et 

enkelt casestudie, hvilket ikke kan opfattes som repræsentativt for hele branchen. Der ligger altså 

en naturlig kritik og begrænsning af studiet alene i den metodiske tilgang. Studiet har dog aldrig 

givet løfte om en generaliserende indsigt. 

Hvad studiet viser er, at denne specifikke case formår at respondere til mere moderne tilgange til 

ledelse og organisationsstrukturer. Det er sket til trods for, at Nimb Brasserie aldrig har deltaget i 

konsulentbaserede ledelsesforløb eller stået over for krav om større organisationsforandringer 

kulturen inkluderet. I stedet er responsen en proces drevet indefra, hvilket gør den så meget 

stærkere og velfunderet. Som en konsekvens af, at processen er opstået indefra i organisationen, 

synes studiet at vise et manglende ordforråd blandt organisationsmedlemmerne for at forklare og 

beskrive, hvordan ledelse udspiller sig på stedet. Ikke når det kommer til den traditionelle tilgang 

til ledelse, med køkkenchefen som naturligt givet autoritativ faktor inden for et stærkt nedarvet 

titelhierarki. Snarere mangler ordforrådet og en passende anerkendende og i særdeleshed selv-

anerkendende diskurs, når det kommer til at forklare, hvordan hierarkiet, og de traditioner som 

følger med det, suppleres af et nyere fænomen som delt ledelse, og en nyere definition af ledelse i 

det hele taget. Det kan give et internt problem for Nimb Brasserie eller snarere et uudnyttet 

ledelsesrum, fordi de ikke gør sig bevidste om det videre potentiale i brugen af delt ledelse. I stedet 

forbliver idéen om motivation gennem medansvar og dermed delt ledelse en lettere skjult 

dagsorden hengemt i køkkenchefens ledelsesfilosofi snarere end en delt forståelse af, hvad ledelse 

kan være. Helt konkret kan et ordforråd for delt ledelse agere øjenåbner i forhold til medarbejderne 

og oplyse og dermed skabe øget bevidsthed om det ansvar, de faktisk påtager sig for køkkenets drift 

i stedet for alene og ydmygt at tilskrive køkkenchefen ledelsessuccesen. Gennem interviewene for 

dette studie blev det klart, at medarbejderne syntes, der var mere på spil end blot køkkenchefen 

som afgørende for ledelsen. Alligevel tøvede mange med at anerkende deres medansvar for netop 
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ledelsen. Et øget ordforråd og en øget bevidsthed hos både medarbejdere (og ledelsen) på dette 

punkt kan have positiv indvirkning på deres medarbejderidentitet og dermed også for 

medarbejdermotivation. Det kan løfte deres status fra udelukkende at opfatte dem selv i rollen som 

underordnet, til at forstå den vekselvirkning der kan ske mellem at være underordnet og 

overordnet. Helt konkret præges restaurationsbranchen af stor rotation blandt de ansatte, som 

blandt andet skyldes lovning på mere ansvar og større titler på andre restauranter. Lærer 

medarbejderne i stedet at anerkende og opfatte sig selv som væsentlige ledelsesaktører inden for 

delt ledelse, kan denne rotation muligvis begrænses, fordi de får øjnene op for deres eget 

medansvar og dermed i mindre grad lader sig lokke væk, fordi de bliver givet lovning på titler og en 

opadgående rang. 

Fairhurst og Grants (2010) sailing guide er i dette speciale blevet brugt til at positionere 

forskningens ståsted inden for socialkonstruktivismen. En anden tiltænkt brug af the sailing guide 

er som refleksivt værktøj i forhold til at bibringe nye perspektiver til sin forskning (Fairhurst og 

Grants, 2010). Med ovenstående in mente kan et næste skridt for videre forskning baseret på den 

genererede viden bevæge sig mere i praxis- og pragmatic interventionist-retningen. Målet for et 

videre studie skulle på den måde være at forholde sig mere pragmatisk til, hvordan 

ledelsesaktørerne på Nimb Brasserie øger deres bevidsthed i forhold til trække på delt ledelse og 

dermed få mere ud af den. En ny måde at forstå ledelse på skulle altså flytte dem ud over det til 

tider snævre og begrænsende traditions- og ideologiprægede valg af ledelse og organisationsform.  
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Appendiks 1: Mice en place, Nimb Brasserie, januar 2011 

Hot Section mep Jan 2011. 
 
Rib-eye:   -cauliflower tops  Orders: 
-Rib-eye 220gr   -w,w vinegar in bottle  - 
-potatoe pure   -cauliflower crunsh  - 
-red wine sause   -pickled glaskål   - 
-confite garlic(4)  -watercress oil   - 
-salted bone marrow     - 
-pickled onions   Zander:   - 
-blackened braised onions  -portoned zander  - 
- soft onions   -krondill seeds / roosted powder - 
   -leek rings (1cm) 
Red deer:   -salt baked celeriac 
-file of deer   -celeriac puré 
-pickled long slasefye  -apples 
-rosted salsefie   -brussle sprouts 
-cheewy artichoks(Small)  -chopped lovage 
-artichok mayonnaise  -raw leek rings 
-juniper powder(fine)  -hollandaise souse 
-pickled mushrooms  -Cress/chives/dill 
-deer sause 
-thyme   Carrots:   Other M.E.P 
-butter   -sørens carrots (4halfs)  - 
   -onion shells   - 
Pork breast:   -pickled onions   - 
-pork (cut in half)  -ræddiker   - 
-small beets (5)   -redishes   - 
-small turnips (3)  -chopped chervil/cress  - 
-pork fat   -smoked potatoes pure (in sifon) - 
-beet glace infused with thyme  -butter/thyme   - 
-beet gel   -pickled carrots strips  - 
-small beet crudités     - 
-apple/celery pure (4 dots)  Kids: 
-brown butter   
-thyme leafs   Cod: 
-redused pork stock  -pan fried cod 
   -bacon 
(4-c: we have fresh horseradish  -apples 
and chicken glaze instead   -celeriac 
of pork stock)   -hollandaise souse 
 
Cod: 60gr port/7min at 58)  Beef: 
-salted brown butter  -beets 
-smoke eel   -turnips 
-bacon   -cauliflower tops 
-cod consomé (thickened)  -red wine souse 
-cauliflower puré 
-cauliflower crudités 
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Appendiks 2: Interview med Robert – Køkkenchef, Nimb Brasserie 

IN:  Interviewer 
R:  Robert 
 

 
IN:  Let’s start with your resume. What is your age and your earlier employments and 

your time at Nimb? 

R: My current age is 28 – getting older and older. I finished school in Stockholm, outside 
Stockholm, a town called (unknown). Then I went on to work half a year in Stockholm 
but I found that Stockholm was not enough so I moved to England. So I did a whole 
year in Bristol in England. After that two and a halfs year at, as a chef in London. After 
London I went to Copenhagen, Denmark and started at Noma where I worked for two 
and a half years, and that… that’s it. 

IN:  OK. And this is your first leadership job? 

R:  Yeah, you can say that. I have been a sous-chef before which is not being a head chef, 
obviously, but it is still a leadership role. 

IN: OK. 

R:  But not with the, with the – what do you call that – not with all the decisions down to 
the smallest, you know the most important decisions. It is a semi head chef if you say 
it like that.  

IN:  OK. So what are your thoughts of the subject of this thesis? Leadership in the gourmet 
industry? 

R: I think it is s… very very good, very good thing to do. You see these food shows on 
television and people get very twisted thoughts and imagination how, how a kitchen 
works and runs. You know, you see Gordon Ramsay and the Rene Redzeppi shouting 
and screaming this and that and calling everyone stupid idiots but ehh… that’s that’s 
… how do you say that – that is not how it goes really. It is more ehh… leader in the 
kitchen is more personal then you can see on tv, television. So I think it is a very good 
idea. So that people can see that it is actually not a, it is not a nazi… nazi thing going 
on in the kitchen, it is just people liking food and wanna deliver a good product to the 
guests so it’s a… 

IN:  What do you mean by personal? 

R: Yeah, but you know everyone has a relationship to all the chefs and ehh… you know… 
it’s not just this calling everyone idiots… you know… kicking everyone just because 
they don’t do the things right. It is important to get the trust from the chefs and 
ehhh… the waiters and so on by having a more personal relationship with them. I 
think my respect from the waiters and the chefs will be better if I am not screaming 
and shouting all the time, obviously, if there is… ehhh… a mistake that is just… that I 
know they don’t, usually do, then it is a different thing, but now it is yeah… 

IN:  OK. So how come you chose to become a chef? 
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R:  Started very early ... ehm… something with a chocolate cake and ehh… in my special 
school for children, when I was very young, and then it…ehh… was just watching a lot 
of tv shows, you know the Jamie Oliver and all that stuff when that hit… became really 
big. It was just very fascinating and ehh… my first year, my first trial in a kitchen was 
just, I thought it was amazing. People were so professional in a way. I was lucky to be 
in these very good restaurants in the beginning of my career, but ehh they were so 
professional and so skilled with everything and it was just ehh … I was not very... the 
life style wasn’t very… I did not like the life style like you know people are… going out 
and get drunk and all that stuff. It is more like you know, them being so professional 
and so skilled, the way they used to talk to each other … they do service and you 
know: “Table 1, table 2, table 3, give me this, one minute on that, bam bam bam”. It 
was just… get blown away a little bit. So it is yeah… so that is basically … that is where 
I got the really really big interest. So I think I got off from a really good start in my 
career by seeing all this and got a really… ehh... what do you call it… a really good 
experience from scratch, so. 

IN:  OK. What part of the job do you like? 

R:  Right now I actually like, I like to always be busy, and especially in a place like this. It 
is just so big. Things happen, both good things and bad things happens all the time 
which is … you know you never grow tired … you know sometimes you are out in 
town and you see people with other jobs and doing other things and they just seem so 
… sometimes you seem so pointless… ehm… nothing bad about other occupations at 
all. Everyone has these different areas to do but it is just, you know… for me there just 
happens things all the time. You know, it can be from a bad review in a paper to a 
really good one or a… I have to have meeting with one of the chefs because the feel a 
little bit bad… you know there is always something happening, and there is always 
someone calling me, someone wondering about this and so on and so on, finding a 
good product and ehh… So it’s … you never sit still. That is what I like.    

IN:  Cool. So what does it mean to be a chef? You mentioned the life style before. What 
kind of identity is it to be a chef? 

R:  Obviously to attract … and if you … identity … if you wanna be one of the big boys you 
need to be really open. Open minded and ehhh… If you wanna be a good chef you 
need to be really open minded and see things in a very positive way instead of what 
do you call that, without sounding stupid, instead of closing you in like ehm… cut you 
away, what do you call that, cut you off, you need to open all the doors to get as many 
connections and many telephone numbers and many ehh… Whatever… you know… 
You always need to be… 

IN:  So it is about networking? 

R:  Yeah. Networking. You always need to be ehh… you know… open for new ideas and 
ehh… see things in a positive way and ehh… And never be scared of ehh… what do 
you call that … taking good… not taking but ehh… learning new things… so you will 
never be finished as a chef. You always, but always, you need to have an open mind all 
the time. And it doesn’t matter what it is. It can be from the carpenter guy that is 
fixing your kitchen to the IT leader about something else so it, you know … you can 
always use it for something and that’s that’s …I feel like sometimes I miss that skill – 
to be just open minded and just see everything so positive but I would like to have 
more … I am trying to teach myself but it’s … you know sometimes 12 o’clock in the 
night it ehh… Saturday night it’s a bit hard but ehh yeah… But life style … I don’t know 
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you… It is a different world. It is from normal – how do you say it – from normal life 
ehh… you don’t have that nine-till-five at all. It’s a bit hard on your personal life, 
obviously ehm… so… you know… all the partners need to stand up that you are 
working all these hours and be away on weekends or can’t go to your aunt… he her 
aunt, because you need to work … brunch or something stupid so … It takes time 
before you ehh… can have you’re your personal life really so. But that’s I think that is, 
if you haven’t calculated with that when you are a little bit younger before you start 
being a leader or anything then you are a little bit doomed for having a good career at 
least (uknown).   

IN:  So how do you experience that other people see chefs? What is your – what is the 
perspective from other people, do you experience? 

R:  Eh… Yeah… It really is a bit different. My dad thought I would gonna end up at 
McDonalds. He was super pissed off that I chose this ehh, when I started chef school 
he was so angry, and ehh, but ehh, now now, four five years later he got his eyes 
opened when he actually tasted some of the food and have been in the environment 
and so on. And he actually likes it but ehh… Some people think it is a rock’n’roll life 
style – you know you drink booze on the weekends, smoke tons of cigarettes and you 
go out every night but ehh… some people don’t see the professional people but it is 
very different . I hope people see… ehh from their point of view that chefs are really … 
most of the chefs try to really be… you know giving them a product to buy. It is just 
like any other company. You know, you wanna have a, your own product, like 
Microsoft. You just wanna create your own thing and just sell it and make it as good 
as possible. I don’t know if everyone thinks of it like that, like we are actually selling 
something that is…. We work really hard for it, create and to them, for them, for them 
to have a very good experience on a Friday and a Saturday night so ehh… I hope, I 
hope people see chefs as very professional people that ehh… that really wants to do 
something good in this business. So yeah… But it is very different, different from 
people to people depending on what age you are. Old people maybe remember the 
chefs back in the days where it was very different towards what it is today. Some 
people thinks all the chefs are like Gordon Ramsay or Jamie Oliver and stuff like that 
so it is different. Hopefully it is with a positive, positive attitude if you look at 
everyone.  

IN: So does passion play a role in this? Is it important to have passion in your position? 
Because from an outside perspective that is often what we say, that you have to have 
passion to survive the chef position. 

R: Yeah, of course, it’s like any hockey player for example. You need to have passion to 
do something and ehh… yeah, if I did not have passion I would find it boring to go to 
work everyday and I would not survive very long but ehh… yeah. I don’t know what it 
is that drives you. I guess, I guess I hope it is the passion, because I really like it and 
ehh… Obviously, everyone is not like that but most people, most chefs are. But 
passion is obviously very very very important for a chef. That is how… if you don’t… 
then you can’t create anything, if you don’t have the passion and you just go one 
motorway straight and (uknown). I think, it is the passion that makes you involved 
and create new things and like... get a little bit of feeling what people want, people 
wants to eat and taste and smell and drink and so on. I think… that’s what ehhh… 
passion brings if you have it. I think it is yeah, very very very important. That is why I 
as a leader need to ehh… what do you call it… transfer to the other guys , to the other 
chefs, the younger chefs, just the passion, they need to have it as well. 
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IN:  So how can you pass that on? 

R:  By always be in the … how do you say that… to pass passion off to younger chefs and 
so on and so on, you always need to be the guy that’s, you know… that is on the case. 
“This is good, this is not so good, but it will be good if you add this and this and…” 
Always be the guy that’s driving forward the other guys… always… you know… 
always showing them that this can be super good if you do it that way instead of that 
way. And always show them the way, a lot of positive energy (uknown) and so on and 
so on. But ehh… and obviously shows them how to do. But ehh… It is a hard, it is hard 
not to crack for sure. As I said everyone doesn’t have it and ehh… Some people you 
can see that the might actually gonna have it in the future and some people just 
(uknown). And those people are very hard to get… what do you call that?… motivated 
and so on. But ehh… Getting good energy to these other guys is just very important, it 
is not just passion. For that, they think, I try to make them think the same way I think 
and obviously my way is not maybe the best way but ehh… In my eyes I think it is a 
good way so ehh… I just wanna make them think like I do. Wear the same feeling as I 
have when they do stuff. 

IN:  Do you have a role model?  

R:  Ehh…. Yeah, many different I think. You have a lot of different role models but that 
creates maybe fantasy role model if you, if you understand. But my, obviously my dad 
when it comes to basic things like you know common sense. My dad has always been 
a great role model, but then you have Rene Redzeppi with just the energy in the 
kitchen and the will and the drive and so on and so on. But, you know, it has other 
weaknesses as well that you really don’t admire and so on and so on. So I think you, 
instead of having one role model, because no one is perfect obviously, someone 
always have weaknesses but ehh… to take a little bit of good of everyone maybe you 
can create your own role model. But ehh… yeah Rene Redzeppi for instance from 
Noma he is a great role model. Just the drive and the energy – he just gets things done 
and ehh… yeah… 

IN:  So now we turn to the leadership part. What is leadership? 

R:  What is leadership? I feel I made a good, good job, obviously, when I leave, and I know 
this sounds selfish. When I leave the restaurant at night and I feel like that we done it 
as a team and ehh… even though I have not, you know, have been the, what do you 
call that?… the big leader in service, because the kitchens are designed very badly and 
so on. But if we have a super good night with all happy guests and, you know, all the 
chefs really wow this was really good service and all the plates were really nice and 
the wine and the food came at the same time to the table and so on. Then it feels very 
good because I have not been the strongest guy in the kitchen but I know that my way 
of leading have just made these guys do it on their own. Do it by themselves and ehh… 
instead of me standing and shouting and screaming and telling them to piss off and so 
on they have just done it because they wanna do it and they feel very good about it 
and that’s ehh, that for me is ehh… then we have a good night... and that’s when I feel 
good leadership, not you know attacking but ehh… how do you say that… I have just 
been in the background and ehh… these guys have just done it. That for me is good 
leadership.  

IN:  What is bad leadership then? 
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R:  Bad leadership, if you ehh… you stand in the kitchen and you have ehh… 10 guys that 
work underneath you, boys and girls, and no one wants to do anything, because then 
you have not succeeded in transferring what you want and what you wanna say and 
then… then you lost control of your leadership. If people just stand there and all the 
plates looking like shit and the beef is overcooked because no one gives a shit, then I 
have failed totally as a leader. For a starter I have not found the right guys to do the 
work. Second I have not…  I haven’t made them get… having the feeling of being a chef 
in a kitchen and all the responsibilities that brings so, and so on and so on. A night like 
that, if I ever have one, I would probably stop being a leader. Now, but just this not 
being able to motivate people in doing what they should do, that is bad leadership for 
me.  

IN:  So what do you expect from yourself as a leader? 

R:  Obviously to work hard. Someone told me before that if, you know, if you are a leader 
you always need to work harder than your employees. It is not all the way true 
because then you burn out within a year but ehh… I just expect myself to work harder 
and ehh… just you know. Work harder means that showing the chefs more what to 
do. So I don’t need to peel all the 20 kilos of (uknown) but I show them how to do it 
very quick and then they can do it maybe in less time because, you know. I will be 
sitting by the computer now. That is different from what I did a year ago, when I did 
service all the time but ehh yeah… just showing them the way and yeah… work hard 
and so on. You know always motivate. If I am, if I am the guy that always motivate 
them I feel like I am ahead of them all the time and that’s for me very very important. 
I am always ahead. I am always showing them this thing is there and this thing is 
there because then you will never like loose trust or anything in me … if you lost the 
trust in the chefs then ehh… then it is not so good.  

IN:  So how was your leadership visible in the kitchen? 

R:  In the beginning here, you know, me as a new leader, I just to scream and shout a lot. I 
was very different towards what I am today. But I think that is because I actually 
managed to ehh… to get a little bit of information into them. You know, not put on the 
carbon boxes, no garbage on the floor and (uknown). Because that was a major issue 
in the beginning. Please don’t put onion on the floor, onion peel on the floor. You 
know, a simple thing like that happened. They… some of them were so droven into, 
driven into the old routines, that even after ten times of telling them it did not work. 
But we got rid of all that, you know, so now it is more you know … I am the one to 
create the dishes and so on and so on and so on, showing them… you know obviously 
If I… just be there as well is sometimes good for the guys because they sharpen up. 
Sometimes you can feel like you have been off and certain stuff that should have been 
done hasn’t been done because you can see it in the fridge for example the day after, 
and ehh… if I have been, even if I have been in the kitchen, sat down by my computer 
writing e-mails or whatever, ehh, that will be done because people know that shit, 
now Robert is here. Because then we need to really sharpen up a little bit.  

IN:  Okay. So how does it work that you, I think you distribute the leadership role to the 
other chefs. You use your sous-chefs and you have a leader on the hot section/cold 
section. Can you explain that – why is it working like that? And… 

R:  Why does it work like that? Obviously, I like to work hard and so on but I need to cut 
down on my ehhh… what do you call that… ehhh. I like to see it like this.. I am here, 
then and I have the two guys, XXX and XXX, and then the other guys. For me to go to, 
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instead of going around ten guys to talk the 11th guy I wanna go a short cut by talking, 
instructing XXX and XXX in what should have been done and have been done and for 
them the same thing. Instead of going around three guys to talk to the 4th guy, they 
can just talk to the section leader for him to distribute the information. It is not me 
being lazy or I don’t wanna talk to the students for example, it is just that instead of 
me running around upstairs to the kitchen, you know it is a big house, I can use 
maybe XXX to go upstairs to tell XXX that this needs to be done. You know instead of, 
for me it is a short cut and in a very good way it shows that we are a little bit 
organized as well. It is not being lazy, it is just to pass the information around, instead 
of running around like a headless chicken. It has been like that before. You know, it is 
a big house. It takes 40 seconds to get upstairs. It is a lot of seconds in a day. But ehh… 
I think that it is a good way because then, obviously… if XXX and XXX can tell the other 
chefs, you know, put up more information to them, how to do it and what not to do, 
then it creates more respect for XXX and XXX. The same for XXX and XXX. If they can 
tell the younger chefs that they have on their section then it creates more respect 
from them and ehh… I think that’s what we need. We need to have this level in such a 
big place. What do you call that… not rank but you know… people should just know 
who is who to go to. Like if XXX, our newest guy in the team, he is, he is a bit unsure 
what to do with the sauce then he just goes to XXX, instead of going, running around 
looking for me. I may be in a meeting. He can just go to XXX and he can tell him what 
to do and XXX can just go to XXX who is maybe just 10 meters away. And obviously 
XXX has my number so he just calls me if there is anything else. So it is ehh… It is 
more used to get things done very quick and get information out and you know … if 
the if the if the … if the trail is like that; me, the sous-chefs, and the leaders of the 
section then basically everyone has the knowledge. The knowledge has been passed 
through so, so the knowledge just doesn’t sit at my ... with me… or with XXX for 
example and then it get stuck there. It has been on to the other guys. If we do it like 
that then the information and the knowledge and the knowing how things are to be 
has just been passed out to everyone. So if things are not what they supposed to be, 
after the information has been passed on, that’s… then it is their ass if there is a 
problem.  

IN:  So do you think of it as leadership? Do you think XXX is performing leadership and 
XXX is performing leadership when they take on this role of passing on information 
and knowledge? 

R: Yeah… But they have to, because it is part of the ehh… You know, XXX for example 
XXX, if he wants to, he probably wants to have his own kitchen one day, and as I said 
before you never stop learning, even though you are a master chef somewhere. So I 
think just gradually gradually gradually, you know, this leadership role may just 
evolve in you by just doing the small things in the beginning and ehh… you know as I 
said people grow. Everyone grows with responsibility and ehh… Giving people a little 
bit of responsibility all the times makes them maybe grow or something like that, 
hopefully… Some people can’t handle it. I think that is, you know, passing on things in 
the, you know the responsibility in the kitchen, so you know, I think that is very 
important. So everyone feel, you know, XXX and me being here to much so he can’t be 
in charge as he should be… I just like to be here but ehh… yeah, you know, he wants to 
take more responsibility and, I think that is how it should be, and I think the way it is 
done in a classic kitchen and how it has always been done. But in other, you know, 
French and other kitchen, you have, you know, the hierarchy is just absolutely, you 
know, ten times as bad as here and everyone just know what to do so basically 
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sometimes the head chef just sits on his ass and just look at the computer or 
something. But ehh yeah… I believe in it. 

IN:  But you don’t like to term it hierarchy? 

R:  Not in Scandinavia which is small. Still in a very big kitchen it is still too small for 
having all that stuff. I remember my head chef in London, XXX, who worked at the 
Savoy Hotel in the seventies, and it was just so huge and it was so big, it was just 
ehh… it had thousands of different titles and which is a crazy thing to do. Everyone 
had something… it was crazy. Crazy story you should hear. 

IN:  Alright, so what are the roles in the kitchen? What kind of roles are there? 

R:  What kind of roles there is? 

IN:  Yeah 

R:  Ehm… well… 

IN:  In terms of the levels that you talk about.                                       

R:  Ehm… 

IN:  What is the role of a student? 

R:  Role of the students? Ehm… Obviously the role for him is to learn and see how a 
kitchen is… ehm… what’s the most important for  a student for example is, that he 
gets into the, to the routines of the kitchen. Ehh… obviously, knowing what a carrot is 
and knowing how to cut the carrot in the way it should be cut for example. And so on, 
so just learning the basic products. That’s for example a students ehh… obviously he 
grows older and he needs more responsibility and so on. But ehh… Yeah, where was 
we, where were we? 

IN:  What other roles are there? What are the roles of the sous-chefs or…? 

R:  The role of the sous-chefs is ehh, in my eyes, they should be… you know, they should 
be the ehh… They should be almost like me. Obviously they should be me when I am 
not there for example. But when I am there, and the sous-chef is there, he should just 
be the guy that runs the kitchen. Like telling everyone what to do and helping 
everyone, and obviously, that goes for me as well. But obviously as we… as we get in 
what do you call it, we get a little bit better in the Brasserie, obviously, we get more 
things to do obviously, find more products and doing stuff like that. Having more 
employees… For me it has been more and more busy with the meetings and ehh stuff 
like this so ehh… The sous-chef part is basically to, to run the kitchen on a daily basis. 
When you have seen, the way we organize it, doing the things I have been telling them 
to do, and obviously having their own point of view and thoughts. Then it comes 
down to the chefs and they know their part is to cook the food that me and the sous-
chef have been telling them to cook. And make sure that their section on a daily basis 
is just set and ready for service and ehh… yeah, that’s it. Then we come to the 
students and eh… for them… I think it is wrong to call them students. They are 
students, obviously, but eh… you know, they need to be chefs as well, like ehh… I 
know we should treat them like students but, you know, it is a business where it is 
quiet rough sometimes. There are a lot of guests and it goes fast sometimes, so they 
need to be, they need to be chefs. So in my eyes they are more chefs than students. 
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IN:  Do you treat them like chefs? 

R:  Yes. Obviously not in the schedule where I need to treat them like students, but when 
they are here, everyone is under the same roof. I treat XXX the same way as I treat 
XXX, so. I just treat everyone the same way. Everyone is under one roof, yeah. We are 
aiming for the same goal so, everyone is… yeah. 

IN:  Is that important?  

R:  I think it is in this part of the world, and ehh… in Scandinavia for example, where 
every kitchen is not very big. There is not a lot of chefs, you know. It is very important 
to treat everyone the same. Otherwise it would look stupid, to treat someone else like 
stroking back wards (uknown). 

IN:  Why is that? 

R:  To treat everyone the same? 

IN:  Yeah. Why is it so important? 

R:  When it comes to the, for example, when it comes to the students they need to ehh… I 
treat them the same way, you know. I don’t take, what do you call that, anything bad 
from them. Do you understand? You cut the carrots bad, I am gonna tell them, “Ahh, 
that wasn’t so good.” I will just tell them, “This is crap,” and then ehh… I just think it is 
important to treat everyone the same. You give people different jobs for example. I 
don’t give XXX to peel and cut 20 kilos of carrots. I give that to someone else for 
example. But when it comes to mentality and ehh… what do you call that… everyone 
should be treated the same. Obviously I, I ehh… I demand different things from XXX 
then I do from XXX the student for example. Obviously, since XXX has been a chef 
longer. But it is… it is a hard question to answer. 

IN:  But your answer is interesting. Okay, then how come, and this is the last question, 
how come you have success at Nimb?          

 
R: I don’t know if it is such a success. That’s the thing. That’s what, you know we have 

been in GASTRO and a couple of other magazines but it’s, you know, sometimes we 
have good and bad days, and bad days just feels like we don’t have a lot of guests, 
because low activity (uknown). I want my restaurant to be people coming here 
because of the food, but sometimes it feels like they are coming here because it is 
close to Tivoli, and after doing all the rides, they need to eat some food so they go 
here so… How do you say that without sounding stupid. It is not our guests, it is 
Tivoli’s guests. I want people to come from the other side of Bernstorffsgade, you 
know from outside Nimb, and just come in and be going to this area of town just 
because, to eat at the Brasserie. That’s for me is more important but that’s just… I 
would not say success to be honest, it’s ehh… we have done the job easier at Nimb 
Brasserie. It is a success if you look at it from a leader’s point of view, about saving 
money and ehh… earning them and so on and so on… So we are doing more guests, 
sorry less guests but earning a little bit more money. We are working with less chefs 
than they did before so... that is a success if you look at it that way. But I would not 
say guest-wise, it hasn’t had that upswing, if you know what I mean. So ehh… what 
are you working on?                                               
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Appendiks 2: Interview med Kondo – Souschef, Nimb Brasserie 

IN:  Interviewer 
K:  Kondo 
 

 
IN: Hvad tænker du om at skrive om ledelse i restaurationsbranchen? Er det relevant? Jeg 

er blevet mødt af nogen som også grinede over specialets emne.  

K: Åh. Jeg tror, det er relevant for, for alle andre end de impliceredes vedkommende. Jeg 
tror ikke, jeg tror ikke det er relevant for os at læse om det. Os, som kokke.  

IN: Hvorfor det? 

K:  Fordi at det har en øh, køkkener har en tendens til at klare sig selv eller lukke. Og 
Nimb er ikke på vej til at lukke. Og med min erfaring så vil jeg sige at – jeg tror ikke, at 
man kan læse, ah, det lyder lidt plat, men jeg tror ikke rigtig man kan, jeg tror ikke 
nødvendigvis man kunne drage så meget nytte som køkkenchef ud af at læse dit, dit 
speciale.  

IN: Hvad tænker du i forhold til det billede, der bliver portrætteret af køkkenchefer? Og 
så sådan som det faktisk er at arbejde i et køkken? 

K:     Nå, men jeg tænker at øh, at… langt, et stykke hen ad vejen så er der jo, så er, så er det 
jo rigtig nok. Altså, hvis vi refererer til Noma på kogepunktet, så øh, så er det jo sandt 
alt det, der sker. Men det er jo bleven, bleven klippet så det, så det, så det er 
interessant at se på også. Øh, så man, altså det er jo ikke et falsk billede man får af 
Noma, det er jo et 100 procent sandt billede man får af Noma, men der er rigtig 
mange andre sande ting, som ikke bliver vist. Og øh, jeg synes det er meget 
interessant, at vi arbejder i et øh, i en branche som, som medierne synes er 
underholdende at portrættere. Og jeg tror min holdning er til det at øh, at øh, hvis folk 
tror det om at arbejde i køkkener, så må de også føle sig draget af det i kraft af, at der 
er så mange elever, der søger læreplads hele tiden. Så, så jeg tror ikke at øh, jeg tror 
ikke at det er et skræmmebillede, hvis det er det de prøver på at opnå. Øh, og jeg tror 
ikke, hvis man som gæst på Nimb sidder og spiser et måltid, så tror jeg ikke, at man 
har Noma på kogepunktet, Helvedes Køkken, Ramseys Nightmare, Kniven for struben, 
hvad det ellers hedder, jeg tror ikke man har dem med i tankerne, når man sidder og 
nyder et måltid i Nimb Brasserie. Så jeg tror også at folk kan, kan skelne mellem, hvad 
kan man sige, sandheder, sandhed og det der er fiktion.  

IN:  Hvad vil det sige at være kok? Er det en identitet, eller er det en livsstil, eller er det et 
job? Eller er det noget helt fjerde? 

K:  Det er jo øh, det, det er et personligt spørgsmål, så hvis jeg skal have det spørgsmål 
skal jeg nok have det formuleret som, hvad det betyder for dig at være kok. Øhm, og 
for mig så er det øh, jeg vil ikke… hvis jeg skal sige, at det er en livsstil, så har jeg flere 
livsstilarter end i anførselstegn bare at være kok. Øhm, men man kan jo sagtens 
argumentere for, at det er en livsstil, fordi at jeg går rimelig hårdt op i det altså. Hvis 
man skal sige, den måde som du formulerede spørgsmålet, som hvad vil det sige at 
være kok på Nimb, hvis det er den reference, vi trækker, så er der, så er der både folk 
der er der for deres livsstil, og nogen er der på grund af, at det er et job, og det er 
heldigvis et job, som de brænder for, men de brænder for det, fordi at de kan få en 
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hverdag til at hænge sammen samtidig med. Dermed ikke sagt at det ikke er en livsstil 
for dem. De har bare fundet ud af at kombinere det. Øhm, for eksempel nogen af de 
der frokostdrenge der, som har børn og alt mulig, og kan få en hverdag til at hænge 
sammen, mens de laver det de brænder allermest for. Jeg tror, jeg skal have 
spørgsmålet stillet en gang til? 

IN:  Hvad vil det sige at være kok? 

K:  Jamen, altså det, det er mere end et erhverv. For mig i hvert fald.  

IN:  På hvilken måde? 

K:  Fordi at det er forbundet med så, øh, jeg synes, det er forbundet med mere ansvar 
end, end bare et erhverv.  

IN:  Kan du uddybe det? 

K:  Ja, altså man skal… man skal levere et produkt. Set skal man også, hvis man sælger 
sko, men der er ikke, der er ikke nogen returret. Og videre mere så skal man også 
levere et produkt som, som, altså som som skal dupere folk. Og som skal gøre at folk 
har lyst til at komme tilbage igen. Og så helt realistisk så er der jo også et issue, der 
hedder kroner og ører. Du kan ikke, det er nemt nok at levere produkt, som alle folk 
vil flippe over, men man skal stadig kunne tjene penge på det. Øh… Det synes jeg, at 
der er rasendes interessant.  

IN:  Hvad gør en dygtig kok? Hvad er en dygtig kok lavet af? Hvad for nogen kvaliteter 
besidder han? 

K:  I min bog, så så er en dygtig kok, jeg synes der er ekstrem stor spændvidde inden for, 
inden for det felt. Fordi en dygtig kok kan være sådan en øh, en der i princippet ikke 
laver mad, men kan finde på mad, og som kan tænke smage uden at have det i 
hænderne. Fuck, mand, hvis man kan det. Og det er nemt nok at sige at rygeost og 
røget laks smager godt, og hvis man kører stenbidderrogn oven på, så er det en ret. 
Men, men hvis man kan… hehe… altså tage den her med… med sådan nogen ting som i 
udgangspunkt ikke rigtig bør være lækre og sætte det sammen alligevel, og så er det 
lækkert, det synes jeg, at der er en dygtig kok. En, en rigtig dygtig kok er også en, der 
kan formå at arbejde sammen med, altså der kan, der kan styre to elever og vide at, 
øh, at hans kollega, at de alle fire kan arbejde sammen om at levere… For eksempel 
inde ved os, så er der, så er der en kok på hot section, der skal have kontrol på 
bonnerne, samtidig med at han skal styre en anden kok og en elev, om at de alle 
sammen har deres sauce og grøntsager og hovedemne færdigt på nøjagtigt samme 
tid. Fordi at man er ikke interesseret i at vente på nogen af delene. Alting skal være 
lige varmt på samme tid. Samtidig med at der er en tjener, der siger et eller andet, 
som man skal have inde i baghovedet, mens man stadig skal have et overblik ud af 
restauranten på, hvem der snart er klar til at få mad. Det er fandme også en dygtig 
kok. Han behøves bestemt ikke at være kreativ. Jeg vil faktisk sige, håber næsten ikke 
at han er for kreativ, hvis han kan køre det der. Og jeg synes også at en dygtig kok er 
en der… hehe… der kan, ej, det er måske lidt kombineret med det hele, men jeg synes 
bare, at man må ikke glemme, nok oven på den her finanskrise, man må ikke glemme 
at det, det er fandme business, altså. Det nytter ikke noget hvis du, hvis du kan køre 
det service der som en lille vise, hvis du er nødt til at kassere ti bøffer hver aften, fordi 
at du var i god tid med dem. Og det nytter ikke noget, hvis du er ekstrem kreativ og 
kan lave mad som, som ingen andre kunne drømme om at tænke på, hvis det koster 
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chef-knasten, og ikke kan sælges i den pågældende restaurant. Det er også sådan lidt 
specielt med sådan nogen kreative kokke, fordi at, nok kan de være kreative, men det 
kræver stadigvæk, at du har en butik at være i, hvor du kan være kreativ. Hvis jeg, 
hvis jeg, hvis jeg, altså, det nytter ikke noget at jeg, at min far har lært mig og 
sammensætte japanske smage, for det passer sgu ikke lige ind i konceptet pt. Øhm…  

IN:  Så det er noget med at kunne tilpasse sig det hus man er i? 

K:  Ja, sådan en vis form for alsidighed og samtidig med så nytter, så nytter det heller 
ikke noget, hvis man stikker op for bollemælk og siger ja tak til alting og indpasser sig, 
fordi man er nødt til at have sin niche ikke også. Jeg synes, at der er svært at 
karakterisere en god kok. Hvis man ejer lidt af det der, så er man ikke nødvendigvis 
god. Altså, det nytter jo ikke noget at du kan sådan lidt af det hele. Du er sgu nødt til at 
være skarp på et af punkterne 100 procent, altså.  

IN:  Hvad gør det så for den måde, man er nødt til at sætte et køkken sammen på? Er man 
nødt til at have nogen af alle typer, og skal de placeres et bestemt sted i køkkenet 
og…? 

K:  Jeg vil sige at ja, ja ja, som du selv siger, man er nødt til at have lidt af hvert. Man kan 
også være heldig stillet at ens køkkenchef er fantastisk til at finde på mad, og at man 
så kan eksekvere det uden selv at skulle tænke over maden. Så er man jo godt stillet.  

IN:  Hvad hvad hvad er så, hvad bliver den vigtigste egenskab ved køkkenchefen ud af de 
roller du sådan lige har skitseret her? 

K:  Det er ikke at køre service. I min bog så bør køkkenchefen ikke være engageret i 
service. Han skal være engageret i, at der er højt niveau og sørge for at folk gør det. 
Men jeg synes ikke at det er hans opgave. Jeg synes køkkenchefens opgave er og finde 
på menuer, og det synes jeg, at der er en væsentlig del. Han skal ikke være enevældig 
på den konto. Han skal lytte til hvad andre folk har at sige og andre folks idéer. Så skal 
han sørge for at ansætte nogen, nogen dygtige kokke og så skal han regne den ud. Han 
skal regne ud, hvem der går godt i spænd med hinanden. Det nytter ikke noget at han 
sætter for mange kaliffer sammen eller for mange ja-sigere på det samme hold. Der 
må han i og for sig gerne være enevældig. Og så skal han, hans fornemmeste opgave 
det er sagoneme at beskytte de medarbejdere han har overfor hele omverden. For der 
er mange der er efter de kokke der. Især i et hus som Nimb. ”Vil du lige hjælpe mig 
her. Tager, giver du ikke lige et nap med. Kunne jeg få dig til… Det der det skal ikke 
være sådan.” Så skal han kunne sige: ”Det må du lige cleare med chefen.” Og så skal 
chefen bare sige, hvor skabet står henne. Øhm… hmm, så skal han jo sørge for at lave 
en ordentlig vagtplan. Og han skal sørge for at, at øh he, det er nok den sværeste rolle 
egentlig, men han skal sørge for at please det personale der er. Og det er sådan en 
balancegang, fordi at han skal heller ikke give dem alt for meget, øh, føje dem alt for 
hårdt, fordi at så kan det nemt blive sådan lidt kedeligt, hvis man får alle sine ønsker 
opfyldt nærmest, men han skal sørge for, at der ikke er nogen der, for eksempel man 
skal aldrig have dårlig samvittighed ved at, det synes jeg, man skal aldrig have dårlig 
samvittighed over at komme og bede om fri. Og sige: ”Jeg er ked af det, men jeg er 
nødt til at have fri den dag.” Så er det, så er det køkkenchefens opgave og sørge for, at 
han kan få fri.  

IN:  Hvorfor er det vigtigt at please personale? 
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K:  Fordi at det skal være kontinuerligt rart at gå på arbejde. Det skal ikke være rart at gå 
på arbejde de første par gange, og så bliver det en… og så bliver det det samme. Men 
det er nemt nok at please personalet, synes jeg. Det er at udfordre dem. Man skal ikke 
please personalet ved at sige: ”Det kan du sagtens få. Sådan gør vi det. Det er en aftale. 
Du gør bare, som du synes der er bedst.” Man skal please personalet ved hele tiden at 
udfordre dem. Giv dem ansvar.  

IN:  Så det også bliver et læringspotentiale for…? 

K:  Jeg tror ikke, der er nogen, der er ansat i en butik som kok uden at det er et 
læringsprojekt. Så er man ansat i en kantine.  

IN: Der er rigtig mange, der har talt om det der, at hvis jeg ikke kan lære noget her, så er 
jeg her heller ikke. Hvorfor, hvad er, hvad går det ud på? Altså hvorfor er det så vigtigt 
for jer kokke at lære hele tiden? 

K:  Jeg tror, jeg tror, at det er fordi at, det ved jeg ikke. For mit vedkommende så er det 
nok fordi at jeg synes et eller andet sted, at det vi laver det er elementært. Det er 
rimelig basic at lave mad. Alle folk har lavet det altid siden, siden, altså før man kunne 
lave ild så spiste man bare østernes rå, altså. Så derfor er det vigtigt at blive ved med 
at lære, fordi ellers så bliver man, jeg siger ikke at man skal føle sig truet af, af af af de 
proletarer man laver mad til, men… det bliver bare ensformigt at lave det samme mad 
som alle folk kan lave lige pludselig. Og med de teknikker der findes nu til dags, hvor 
man kan ramme et rødt stykke kød hver eneste gang lige i røven, så er det bare et 
spørgsmål om at skære det på den rigtige led.  

IN:  Betydet det så at kreativitet faktisk kommer til at spille en ret stor rolle for, for 
kokkefaget? Altså det, at læringen er med til at styrke jeres kreativitet, og det bliver 
afgørende for om i holder motivationen som kok?  

K:  Jeg vil igen sige at udfordringen er med til at holde, at man holder motivationen som 
kok. Man skal ikke nødvendigvis lære noget nyt hver eneste gang, man skifter menu. 
Men det er… Der er bare en higen efter at lære nyt. Og det er det der holder 
motivationen højt i min bog. Øh… Det er svært, det du siger med kreativitet, fordi at 
det… jeg synes måske at kreativitet det er sådan et eller andet sted noget der er 
medfødt. Altså man kan ikke lære at være kreativ. Jeg ved ikke om det passer eller om 
det bare er mig, fordi at jeg selv ikke synes jeg er særlig kreativ. Jeg er pissegod til at 
kopiere, men jeg synes ikke nødvendigvis at jeg er særlig kreativ, og kreativitet det er 
sådan lidt, hvad er kreativt? Er det kreativt og ligge en krydderurt på? Eller er det 
kreativt og prøve og sige i stedet for at skære en firkant, så skærer jeg en trekant af 
den her rødbede. Hvor er kreativiteten henne? Er det kreativt at lave 
smagssammensætning eller bruge anderledes service. Kreativitet det er sådan lidt, 
det er lidt, det er lidt et flyvsk ord og bare sætte en label, og bruge det som et stempel, 
som det er kreativt. Fordi at så kan man jo bare sige, okay så serverer jeg det på en øh, 
på et ugeblad i stedet for en tallerken. Så er jeg kreativ. Så er jeg dobbelt så kreativ 
som ham der, der lige har lavet den anretning der. Han fik at vide, at han var kreativ. 
Så kreativitet det er fandme et flyvsk ord at bruge. Sørme et flyvsk ord at bruge. 
Men… Jeg vil hellere, jeg vil hellere sige altså inspiration frem for kreativitet. Det er 
meget federe at blive inspireret af at se mad blive lavet. Eller selv at finde på mad 
eller ikke mindst at smage mad. Altså blive inspireret af det. Jeg tror, at inspiration er 
det der er motivationen og drivkraften bag, at man har lyst til at tage på arbejde i tolv 
timer på dagsbasis. Godt nok, hvad, to tre gange om ugen eller hvad det nu ender med 
at blive men… 
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IN:  Hvad er ledelse? 

K:  Det er vel at sørge for at løse… Det er vel at sø… Det er vel at sørge for at øh, at øh… 
andre folk løser en opgave på den mest hensigtsmæssige måde. Nej. Det ved jeg sgu 
ikke, hvad ledelse er. Jeg kunne have læst det spørgsmål der, længe inden vi tog det 
interview her. 

IN: Hahaha… Hvornår, hvornår føler du at lige der, der oplevede jeg ledelse? 

K:  Den anden dag, der sad jeg til et, øh, til sådan en driftsmøde, hvor man gennemgår de 
ting, man skal lave i løbet af ugen, hvor jeg havde et, et punkt på listen, fordi der var 
nogen gæster der skulle have… Nogen gæster der skulle have frokosttallerkner. Og 
det er der blevet sådan rimelig… Det er vi sådan rimelig trætte af at lave, og det var vi 
sådan set fra dag et af, så det har vi sløjfet og sagt, det er vi ikke interesseret i at lave. 
Hvis I vil have det må I få andre folk til at lave det. Fordi vi er jo sådan nogen små 
primadonnaer. Og så øhm, XXX der styrer det her møde, det er ham, der sidder med al 
booking, så det er ham der ved, hvad der sker i løbet af ugen – der er jeg ikke bleg for 
lige at tage konflikten med ham og sige: ”Hvad hedder det, hvad med de der 
frokostplatter der? Jeg troede ellers der var sådan rimelig klar aftale om, at det lavet 
vi ikke længere?” Så sagde han: ”Jamen, det er det gæsten gerne vil have og så er vi 
nødt til at føje gæsten. Øh, det sker engang imellem og sådan er det.” Hvor jeg følte 
mig sådan fuldstændig, fuldstændig afklædt for gode argumenter. Fordi at jeg havde 
slet ikke taget højde for at, at det er jo gæstens ønske. Det er jo ikke noget… det er jo 
ikke noget, at der er nogen, der sidder og sælger for at irritere mig. Og der blev der, 
der synes jeg, okay der var ikke nogen tvivl om at, at der blev jeg ledt til faktisk at tage 
en helt ny holdning. Det synes jeg måske at jeg oplevede sådan rimeligt hårdt ledelse 
der.  

IN:  Er ledelse en en-vejs-ting? Altså lad os tage udgangspunkt i Roberts rolle i køkkenet. 

K:  Ja. 

IN:  Er det kun Robert, der kan lede, eller kommer der ledelse flere steder fra? 

K:  Nå, ja. Altså i, i min bog så er det Robert, der leder mig. Og ikke så mange andre. Jo, 
Markussen leder mig også. Men for mit vedkommende så er det kun Robert, det er lidt 
arrogant at sige, at det kun er Robert, der leder mig. Hvis der er andre der prøver på 
at lede mig så vil jeg gerne lytte til dem, men så bliver det måske lidt mere på sådan 
en debatbasis. Øh, men i køkkenet, der er det bestemt ikke kun Robert der leder, fordi 
at øh, hvis Robert han leder mig, og jeg leder XXX, og XXX han leder XXX og XXX, XXX. 
Så alle folk oplever ledelse i og for sig fra, det er jo ikke fra alle, det er ikke anarki, 
men der er, øh, det er ikke kun Robert, der leder køkkenet. Robert har, har et klart 
mål, og han sørger for at folk udfører deres arbejde, men det er ikke kun ham, der 
leder.  

IN:  Hvordan leder de andre? 

K:  Hvis jeg skal bryde det sådan lidt ned, så er, så XXX han er ansvarlig for hot section. 
Det vil sige, at det er hans skyld, hvis de der gulerødder, de ikke er skrællet ordentligt 
til trods for, at han ikke har været i nærheden af gulerødderne, fordi det er XXX’s 
opgave. Så derfor er det XXX, der leder XXX. Og jeg går ikke hen til XXX nødvendigvis 
og siger… Selvfølgelig hvis jeg kan se at han er ved at lave noget forkert, så går jeg hen 
og tager ved ham, men ellers så går jeg hen og siger til XXX: ”XXX, det ligner sgu lidt, at 
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XXX er ved at fucke det op derovre. Kan det passe?” Og hvis han ikke når at se det, 
hvis jeg ikke selv når at tage XXX i, ikke at XXX laver fejl, han er pligtopfyldende, men 
hvis han ikke var det for eksempel, hvis han ikke når at tage XXX, og jeg ikke når at 
tage XXX, så er det XXX der får skæld ud på aftenen, hvis det ikke virker. Jeg kunne 
ikke drømme om at gå hen til XXX og sige: ”Hvad har du gang i med de gulerødder 
der? Hvad havde du regnet med? Havde du troet, at jeg ikke ville se det?”  

IN:  Hvorfor, hvorfor er det vigtigt og gå den vej? 

K:  Fordi at det skal ikke hedde sig, at jeg kan gå ind og overrule en beslutning som XXX 
han har taget. Hvis XXX nu har snakket med XXX og sagt: ”De her gulerødder, de er 
perfekte. Dem kører vi.” Så forvirrer du både XXX og XXX på en og samme tid. Og jeg 
synes, jeg synes det er ekstremt vigtigt at, at jeg ikke begynder og, øh, rode med hvad 
et eller andet sted XXX’s, altså lade os kalde det personale, render og laver. Fordi at 
det, i min bog er det bare lettere, hvis der er, øh, færre at give skylden.  

IN:  Hvordan vil du betegne den struktur I får bygget op i køkkenet så? 

K:  Som et demokratisk hierarki.  

IN:  Hvad mener du med det? 

K:  At den kan jo godt gå den anden vej. XXX kan jo sagtens komme og sige til mig, hvis 
øh, hvis der er nogen ting, han gerne vil have anderledes. Og så er jeg jo nødt til at gå 
den anden vej og lytte til, hvad XXX siger. Og slutte med at spørge Robert: ”Skal vi ikke 
gøre det på den her måde?” Det skal heller ikke hedde sig at XXX igen, for at bruge 
ham som eksempel, går hen til XXX, går forbi XXX, går hen til mig, går forbi mig for at 
gå hen til Robert og sige: ”Kan det virkelig passe, at de her gulerødder, de ikke er lavet 
ordentligt?”Lige pludselig bliver det sådan lidt… Jeg er med på, at når jeg siger det på 
den måde så lyder det ekstremt bureaukratisk, og det lyder som om, der er den 
vildeste, den vildeste kommandovej. Det er der i og for sig ikke, fordi at, heldigvis 
oplever jeg sjældent at vi har knas med noget som helst nærmest, men… Vi kommer 
bare til at stå i en travl situation hver eneste eneste aften, og så skal der jo, så skal der, 
XXX være sikker på at han kan stole på XXX og XXX skal være sikker på, at han kan 
stole på XXX. Og XXX skal være sikker på, at hvis han skal have noget at vide, så skal 
han ikke have det at vide af Robert og så mig og så XXX. Så skal det være XXX, han får 
det fra hele tiden. Så de er to mand, der snakker sammen. Og den anden vej rundt. Det 
er ikke sådan noget med, at hvis far siger nej, så kan det være giver mor lov, altså. 
Hvis XXX siger noget, så skal XXX stole på, at det er fordi, at XXX har kontrol på det, 
eller han har fået det clearet med mig eller med Robert. Og det synes jeg, at der er 
rigtig rigtig vigtigt. Det er ikke, jeg synes ikke det er vigtigt fordi at alle folk skal være, 
skal være glade og tilfredse og man ikke må træde hinanden over fødderne og øh, 
altså… Det er, det er ikke vigtigt at, det er ikke vigtigt for mig at øh, at man ikke 
kommer til at støde hinanden. Det er vigtigt for mig at der ikke er noget ventetid på 
det mad, som bliver serveret om aftenen ved at det pludselig bliver et stort 
debatforum. Vi har også tit kørt mad, som jeg ikke var tilfreds med. Det passer ikke, 
ikke tit, men der er… igen det er små elementer, vi snakker om – vi har tit kørt noget 
mad, hvor jeg ved godt, at det kan ikke lade sig gøre at ændre det her nu, nu kører vi 
det, hvor jeg bagefter tager den med XXX og siger: ”Jeg er ikke tilfreds med det der. Vi 
er nødt til at gøre det anderledes.” Og så kan han formidle det videre til XXX. I stedet 
for at man stopper service midt i det hele, går hen til XXX, lige bruger fem minutter på 
at forklare ham, hvor skabet det står henne. Så i min bog, så er det for at, et eller 
andet sted at gøre det nemmere for alle parter.  
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IN:  Så den personalestruktur i ligesom vælger er med til at gøre, at I kan sikre produktet? 

K:  Ja.    

IN:  Til gæsten? 

K:  Ja, sikre produktet og eksekvere det så hurtigt som muligt. For så behagelige er de 
møbler heller ikke at gæsten gider at sidde og vente på deres mad.                 

IN:  Hvem, hvor… øh, nu spiller du jo selv en lederrolle på Nimb. Hvor, hvem har lært dig 
at lede? 

K:  Det har XXX. Det har XXX. Jeg har ikke arbejdet sammen med XXX sådan set, men han 
har givet mig en masse gode råd. Det har XXX ad helvedes til.  

IN:  Hvad har de lært dig? Altså, hvad ligger du selv vægt på i din… i din måde at lede på? 

K:  XXX han har lært mig, at man ikke skal være bange for dem, man arbejder sammen 
med. Til trods at de måske kan have mere erfaring end en selv. Fordi du vil altid være 
bedre til et eller andet end de nogensinde bliver. Så derfor skal man give dem… det er 
det bedste eksempel jeg kan. Det er at XXX har lært mig at sige, hvis der er nogen nye 
folk, som du er lidt rad for, fordi at de måske er ældre end dig eller har et flottere CV 
end du har, så skal du bare give dem en opgave, de ikke kan magte. Som du selv kan 
magte. Og så bruger de en halv time på at fucke det op, og du siger: ”Bare smid det ud. 
Det er o og en skid værd. Du har kostet os 35 kroner. Fem… sekstusinde kroner”, et 
eller andet, det er folk ikke så interesseret i. Det er sjældent, at man hidser sig op 
over, hvad ting og sager koster. Men det de er interesseret i, det er, hvordan du løser 
opgaven bagefter to en halv gange hurtigere. Så føler de sig lidt som nogen klaphatte. 
Det har han lært mig. Og det synes jeg, at der er et vildt godt tricks, og det bruger jeg, 
ikke på dagsbasis, men jeg bruger det ret så ofte. Det er også, jeg synes, jeg synes det 
er øh… ah, det er måske sådan lidt alphahan-agtigt og pisse territoriet af, jeg synes 
bare det er vigtigt, at folk ikke er i tvivl om at på dagen, så ville jeg kunne løse deres 
opgave lige så godt hvis ikke bedre, end de selv kan. Fordi det er i hvert fald noget, jeg 
ville respektere. Jeg ville respektere, hvis jeg stod i en travl situation, at der var en der 
kom hen og sagde: ”Flyt dig, Skipper, det dur du ikke til. Det kan jeg gøre bedre, end 
du kan.” Så ville jeg blive rigtig rigtig træt af mig selv og få vild meget, ah nok mere 
had, men overfor den anden, der kunne det. Øhm, så det har han lært mig. XXX, han 
har lært mig, at tjenerne aldrig har ret. Og hvis at du er troværdig nok, så kan du selv 
redde situationen ved at gå ind til gæsten lige meget hvad tjeneren i og for sig har 
sagt. For du kan altid (ukendt), fordi det er dig, der har lagt sidste hånd på den 
tallerken. Så han har lært mig sådan lidt at, at møde gæster i øjenhøjde. Han er jo selv 
tjener, så han ved, hvad det går ud på. Og XXX, han har lært mig det der med at hvis 
man, hvis man kan se, at man passioneret for et eller andet, og hvis man selv er den 
der… hvis man for eksempel, er den der altid er på arbejde, inden de andre kommer 
og står klar med kaffen, fordi man har så meget overskud – det kan sgu godt være, at 
du ikke har nået et bad, og det kan godt være at du lige nøjagtig er klædt om, men hvis 
de ved at okay, han mønstrer før jeg gør, til gengæld så går han lidt senere end de 
andre, og til gengæld så er det ham der, han laver måske ikke så meget mad, men han 
sørger for at, at man har de varer, man har brug for, og man har ikke for meget og, øh, 
og han har en god idé om, hvad man skal have til p-mad og du ved, det er sådan nogen 
småting der – altså sørge for at dagen ligesom den glider lidt lettere. Så skal der heller 
ikke særlig meget til i en travl situation til at man, at man ikke er i tvivl om, at det er 
ham, der har overblikket.  
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IN:  Altså, det blev sådan meget konkret. Hvis du sådan øh… sådan mere filosofisk eller 
etisk skulle prøve at beskrive, hvad er sådan dit menneskesyn i øh… altså hvad er 
sådan… ja, hvordan opfatter du mennesker i ledelse - agtigt? 

K:  Ej øh, hvad? 

IN:  Hahaha… Det bliver bare, du får det til at fremstå som om, at ledelse handler om en 
øh… en meget karismatisk stærk leder, som går forrest. Kan ledelse være mere end 
det? Kan en leder lede uden sine medarbejdere?   

K:   Det har jeg aldrig tænkt over. Tror jeg ikke. Om en leder kan lede uden sine 
medarbejdere? Jamen så… hvis han er alene. Er det ikke ligesom at være… det ved jeg 
ikke brandmand uden ild. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke noget svar på. Men 
angående om man skal være karismatisk og stærk og sådan nogen ting som leder. Det 
er lidt sjovt, at du bringer det på banen fordi at, sådan betragter jeg i og for sig ikke 
rigtig mig selv. Nogen gange så synes jeg bare lidt, at jeg bare er den dyreste 
kokkeelev, der er i butikken fordi at, at jeg har købt mig selv fri fra at have, have 
noget, hvad kan man sige – jeg har ikke, jeg har ikke en opgave, der hedder det der det 
er din opgave, den skal du løse. Mine opgaver de er sådan ret så flyvske. Det kan være 
alt lige fra at sørge for at folk har deres, øh, har tøj i den rigtige størrelse til at lige 
pludselig sørge for at vi alle sammen er bagud på cold og hot section, så skal jeg 
slukke alle ildebrande der, mens jeg skal sørge for at, sørge for at øh, det ved jeg ikke, 
det er meget alsidigt. Og derfor så er det sjældent at, derfor betragter jeg ikke mig 
selv som værende den der karismatiske leder. Det er jeg heller ikke blevet bedt om at 
være. Det tror jeg heller ikke, at jeg ville være god til at være. Det er jeg ikke god til at 
være.            

IN:  Bliver det en slags… bliver din ledelsesstil så en slags service til køkkenet? Altså at du 
er, forstå mig ret, det er jo en service at have sørget for at der er kaffe…  

K:  Ja, ja, ja, ja. … Jeg tror ikke, at det bliver betragtet sådan. Jo, jeg tror helt sikkert, folk er 
ikke i tvivl om, at det er en service, når jeg laver kaffe, men det er ikke det der er 
pointen. Øhm, pointen er lidt og, hvad kan man sige, pleje folk. Men jeg tror ikke 
nødvendigvis, at det heller er det der, altså min min primære opgave er ikke at 
servicere køkkenet. Min primære opgave er at sørge for at, det der nævnte produkt, 
det bliver leveret. Åh, jeg mistede lige tråden.  

IN:  Never mind. Hvor vigtig er ledelse i et køkken? Kunne det undværes? 

K:  Nej.  

IN:  Hvorfor kan det ikke det? 

K:  Altså det kan det, det øh, det øh…Ledelse i et køkken kan ikke undværes. Ledelse på 
Nimb Brasserie bliver undværet næsten hver gang, der er service. Og dog, så gør det 
ikke. Fordi at der er ikke nogen der er i tvivl om, at XXX han holder sit lort, og at XXX 
har styr på sit lort. De leder for hårdt varm og kolde retter. Og de leder, de leder 
tjenerne hen, hvor de skal være, kan man sige med maden. Så der er altid en eller 
anden form for ledelse. Det er ikke øh, men ja, men ellers, de bliver ikke ledet af 
nogen, når der er service. Det er ikke mig eller Robert, der kommer op og siger: ”Det 
er ikke sådan man gør. Det er sådan man gør.” Eller: ”Nu skal du køre det bord,” eller 
nu bum bum bum bum. Så der, der bliver ledelse undværet i kraft af, at det kører på, 
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altså det er så, øh, drønsmart organiseret, at der er ikke brug for en leder i den 
restaurant. Med mindre end at der er travlt.  

IN:  Men, men den måde I har, er organiseret på kommer af ledelse? Altså er det ikke 
ledelse at have skabt den struktur? 

K:  Jo jo. Det er, altså vi har ikke bedt, vi har ikke bedt øh, fire kokke om at komme på 
arbejde og sige: ”Få det til at virke.” Altså, vi har bedt de fire kokke om at komme på 
arbejde og sige: ”Du gør det, du gør det og du gør det.” Og der er brugt tid på at 
indrette de køkkener der.  

Interview afbrydes af et telefonopkald. 

IN:  Hvilke roller er der i Nimb køkkenet?  

K:  Altså, sådan det hierarkiske skema eller hvad?  

IN:  Jeg har ikke sagt hierarki. 

K:  Nå, men vil du have den mønstret op i sådan en pyramide. I sådan et diagram eller 
hvad? 

IN:  Synes du der er roller? Kan man gøre det? Er der roller og titler og spiller det nogen 
rolle? 

K:   Altså, hvis du skal tage den på fransk så ja, så er der jo en chef de cuisine, som er 
Robert, og to souschefs. Og så er der to chef de parties på hot section, en sauche på 
hot section, og en chef de garniture på hot section. Så det synes jeg bestemt godt man 
kan. Og jeg synes ikke at øh… Problemet, det kommer faktisk først, når der er folk, der 
bliver i tvivl om, hvor man er. Øh, hvilket vi har oplevet lidt. Vi har fået en ny kok ind, 
der hedder XXX, der har masser af erhvervserfaring, som siger han vil gerne, han vil 
gerne tage posten som partichef på… Der er ikke nogen, der kalder det partichef, men 
det er der ikke nogen der er i tvivl om. Faktisk er det blevet nævnt på et møde, at XXX 
er ansvarlig på det ene parti og XXX og XXX er ansvarlige på det andet parti. Øh, og nu 
har vi XXX og i kraft af at han har masser af erfaring og er gammel, eller voksen, så vil 
han gerne ind og være, og være kalif. Øhm, og det var faktisk også der første gang, at 
vi sådan for alvor er blevet øh, oplevede en sejltur på hot section i det her år. Vi har 
oplevet det masser af gange, men vi har aldrig oplevet det, fordi at folk var i tvivl om, 
hvad for roller folk havde. Så der er roller og når man, lige så snart i min bog bryder 
de roller der, så er det at det kan blive farligt. Fordi at man har, man får det helt 
naturligt på rygraden. Der er så uhyre mange komponenter på alle de retter der, så du 
kan ikke have styr på alle sammen. Så når du står og overgriller bøffer, så kan du sige, 
altså jeg har selv stået i den situation, at at jeg har sendt en ret ud over klappen, hvor 
tjeneren kommer og siger: ”Der mangler kartoffelmos, hakket persille og marv.” ”Nå, 
for satan.” Fordi man, fordi jeg var så fokuseret på at bøffen den sad lige i skabet, der 
var kommet sauce på. Det er de to ting jeg plejer at køre på den tallerken. Så jeg havde 
helt glemt, at der også kom mos og marv på, fordi det plejer at komme over fra den 
anden side af. Så der er roller. Og det kan godt være at mine kollegaer siger, at der 
ikke er roller, men i min bog tager de fejl. At, at alle folk så kan løse hinandens 
opgaver, det er en anden side af sagen. Jeg ville sagtens kunne stå, ikke fordi jeg er en 
karl. XXX, XXX ville sagtens kunne køre både hot section og cold section eller alt 
muligt, men det ville lige tage en dags tid at vænne sig til. Og man skal lige holdes i 
hånden på førstedagen. Men man kan sagtens bytte rundt og lynhurtigt lære det.  
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IN:  Hvordan er de der roller blevet fordelt og hvorfor, hvorfor taler I ikke mere åbent om 
dem? Eller det indikerede du bare lige før at…  

K: Altså, vi har talt, vi har været til et personalemøde – vi har afholdt et personalemøde 
og jeg kan huske, at Robert og jeg vi gennemgik dagsorden og vi snakkede om at øh, vi 
ville forklare, at der bliver ikke ansat flere elever, øh, forklare at øh, at øh, det var lige 
da XXX, han var blevet fyret. Så vi forklarede, at han var blevet fyret, og hvorfor han 
var blevet fyret. Og så ville vi forklare at øh, vi inddelte mere ansvar på folk og sagde: 
”XXX og XXX, I styrer på cold section på hvert jeres parti – det var sådan lidt 
superfluous, fordi at der var kun de to. Og at XXX og XXX, I har styr på hot section på 
hver jeres parti på hver jeres hold. Og det kunne godt gå hen og være lidt en øh, en 
pickle ellers fordi at, XXX var vant til at blive styret af XXX, fordi de arbejdede 
sammen, og så forventer han lidt, at så kan det være at øh, du ved, souschefen skulle 
komme ind og tage ansvar eller Robert kom… så derfor var det meget cool, tror jeg for 
hans vedkommende at gå ind og sige: ”Du har den. Din tur.” Og det var helt sikkert 
også rarere for XXX, og det sagde han jo selv på det møde også at, han sagde: ”Da jeg 
var her til at starte på”, da vidste han ikke om det var noget for ham faktisk, fordi at 
han var blevet hylet så hårdt ud af den fordi at, hvor skal jeg gå hen, hvem siger hvad. 
Nu siger den ene noget og bum bum bum. Men nu fik han at vide, fint nok, jeg kan 
stole på XXX, han skal nok holde mig i hånden. Jeg skal bare gøre, som han siger. Øhm, 
så der er blevet talt åbent om det.  

IN:  Hvordan fordeler I så de der roller? Opstår de uformelt fordi I kan se noget potentiale 
for det, eller er det simpelthen en formalitet ved en jobsamtale, at du skal ind og lukke 
det her specifikke hul i vores køkken? Eller hvordan… 

K: Jeg talte med XXX i dag som gerne ville ind og arbejde ved os, og jeg sagde at din 
opgave, du kan selv vælge, om du vil vælge, om du skal være chef de parti på hot 
section eller om du skal tage en post derinde. Så der har jeg været rimelig åben 
overfor ham. Det er slet ikke min opgave at lave jobsamtaler, det var bare det, at det 
er meget sikkert for ham og jeg kunne give udtryk for det, tror jeg. Øh, men form… 
altså det er en formalitet i kraft af, at XXX, han har været kok i 16 sekunder. Så tager 
han den sidste post der er tilbage og tage. Og det er så garniture, hvilket er ekstremt 
nærliggende i kraft af, at det har han lavet de sidste fire fucking år på Kroen, altså. 
Øhm, der arbejdede XXX jo så sammen med XXX på det tidspunkt, næ, han var lige 
blevet fyret. Hvem fanden var det så, han arbejdede sammen med? Det var måske kun 
nok de to så. Altså XXX og XXX på hot section. Det vil sige, at XXX og XXX skulle stå 
sammen, sammen med en elev, hvor eleven så ville tage garniture, ja. Og det er så 
først senere hen, at der er blevet ansat en kok mere, som så er XXX, der var ret så 
insisterende på ikke at stå på garniture. Det får han lov til på fredag.  

IN:  Hvad ville der ske, hvis I ikke havde de der roller? 

K:  Jeg, jeg tror det ville være ekstremt besværligt for tjenerne og regne ud, hvem de 
skulle gå hen til eller snakke med og sige: ”Jeg har en bon”, hvis de ikke ved nøjagtig, 
hvem der siger: ”Ja tak.” Og jeg tror det ville være ekstremt svært, som vi var inde på, 
det der med at der er så mange komponenter på hver tallerken, hvis man ikke ved, at 
det her det har jeg, men man skal gå og være lidt urolig over – har den anden husket 
det der… er han med på at de ikke skal i (ukendt), men at de skal i ovnen i stedet for. 
Ved han godt at øh, bum bum bum. Du, du har simpelthen ikke, vi kører ikke én ret af 
gangen. Nogen gange så har du et bord på otte, der skal have en ret af hver, så man 
kan ikke rumme det i sig. Så det, der ville ske, tror jeg, hvis det var sådan lidt legestue, 
alle var lige, og du må grille lidt her og grille lidt pist og stege lidt fisk og sådan noget, 
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så tror jeg det ville tage ekstremt lang tid at få serveret det mad. Og jeg tror, at man 
ville glemme ekstremt mange ting. Det, det giver mig ro i sindet, at jeg ved, at hvis der 
er en gæst, der siger mine løg var rå, så ved jeg, så er det XXX, der har fucket op. Og 
hvis der er en, der siger: ”Jeg bad om at få min bøf well done, og den siger stadigvæk 
muh,” så ved jeg, så er det XXX, der har fucket op. Det er ikke, det er ikke for at ligge 
fokus på, hvad der er forkert, det er slet ikke det jeg mener, fordi at det er heldigvis 
ekstremt sjældent, at der er hverken rå løg eller bøffen er sjælden… men det glider 
lettere, når man bare skal have styr på sit eget lort, og ikke skal bekymre sig om, om 
de andre når det. Nogen gange så kører vi også lidt et øh, det gør jeg i hvert fald, de 
dage hvor jeg står på garniture, der synes jeg jo lidt, at det er en konkurrence. Jeg vil 
jo gerne være før færdig, lige lidt før de andre. Og det kan man kun, hvis man har styr 
på sit shit. Og hvis man kører det på den måde, så går det altså hurtigt at servere 
noget mad. Men alfa omega det er at, om det så er rigtig eller forkert, så er det bare, at 
der er en der har det sidste ord at skulle have sagt på det hot section der. De er tre 
faglærte kokke, hvis mening alle sammen vægter lige meget, men det er vigtigt, at der 
er en der har det sidste ord at skulle have sagt.  

IN:  Gælder det kun i service-situationen eller også i non-service situationen? 

K:  Det gælder også i non-service-situationer. Og det er fordi at ellers så er der lige 

pludselig tre meninger om, hvordan en gulerod, den skal skrælles. Og det må der 

gerne være, og alle tre meninger må i og for sig gerne være lige gode, bare at XXX han 

får lov til at trumfe igennem. Nu er der altså kun en opskrift på en skrællet gulerod.         
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Appendiks 4: Interview med Andreas – Partichef, Nimb Brasserie 

In:  Interviewer 
An:  Andreas 
 

 
In:  Du må gerne starte med dit CV. Din alder, og hvad du tidligere har haft af ansættelser 

og hvor læge du har været på Nimb. 

An:  Okay, altså helt tilbage fra start eller hvad?   

In:  Ja. 

An:  Med elevtid også? Okay, jeg startede på, jeg har været på, jeg startede på et sted der 
hed XXX, en lille café, hvor det var mig og en anden elev der kørte det. Øhm… også 
blev det for… for kedeligt fordi der var ligesom, der var ikke nogen til at lede os, så vi 
var ligesom for unge til at synes, at det bare var sjovt og bare blive ved med det. Og så 
røg jeg på XXX i [ukendt], hvor jeg så blev udlært fra. Hvor jeg så også var ude i 
lukketiden. Hvor jeg har været på XXX i Hellerup og i… i London, øhm, hvor 80% det 
var franskmænd. Det var en meget anderledes form og måde og ligesom at arbejde på 
og være på. Og så blev jeg udlært i 2007, og så tog jeg til Shanghai i tre måneder for at 
arbejde. Det var også sådan helt vildt anderledes men så, så hjem fra Shanghai, til 
Dubai i to uger, hjem, helt hjem, også på XXX, der åbnede i 2008. Så var jeg der i… til… 
2009, øh, hvor jeg tog til Jylland og arbejdede på en kro på den lille ø der hedder Tunø 
i fem måneder. Suppesteg og is og sådan noget. 300 kuverter om dagen. Det var helt 
vildt. Øhm, og så fik jeg nok af det. 

In:  Sjovt nok… 

An: Ja. Da sæsonen så ligesom døde så var det ikke så spændende mere, og så tog jeg hjem 
og arbejdede på XXX og det har jeg så gjort indtil sidste år august. Og så øh… så har 
jeg været på Nimb siden september. Ja, siden september, 1 september cirka… 

In:  Okay.  

An:                    …har jeg været på Nimb.  

In:  Så det giver en fire fem måneder eller sådan noget?  

An:  Ja. 

In:  Nå med hvad tænker du sådan om… 

An:  Og jeg er 26.  

In:  26. Så har du også nået meget, har du ikke det? 

An:  Jeg har heller ikke lavet så meget anden end at arbejde.  

In:  Hvad tænker du sådan om specialets emne? Altså det der ledelse 
restaurationsbranchen. 

An:  Jeg synes, det er et kæmpe, øhm, super vigtigt emne, i form af at der er meget sådan. 
Jeg tror der er meget lidt fokus på det at være leder. Fordi at… for eksempel sådan en 
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som Robert han… han øh… jeg tror, jeg ved, at han er en dygtig kok og øh, men til 
gengæld så er han… mangler han noget på ledersiden, fordi at det kræver mange års 
erfaring og det kræver meget sådan at, det kræver også nogen kurser, og det kræver 
at man kan sætte sig ind i – om man har et socialt gen og alt det her. Men det øh, det 
er noget der virkelig mangler fokus på. Det med at tage ledelsen og så tænke over 
hvad det er man gør, når man gør det… Det er noget jeg har tænkt meget over, når jeg 
skal ind i grillen, sådan virkelig… jeg har brugt meget tid på at tænke over, at hvordan 
skal man motivere? Det er det allervigtigste sådan nogen steder her, der er så stort. 
Det er selvfølgelig også vigtigt at man kan få noget respekt men det vigtigste er, at 
man sådan kan hive folk op af den grøft der. 

In:  Hvad har du så tænkt dig? 

An:  Altså jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg vil blive ved med at være mig. Jeg synes, at jeg 
har en meget god energi omkring mig, men, men det bliver også noget andet, for nu 
skal jeg ligesom ikke bare være ham, der går rundt og har det sjovt. Nu skal jeg også 
være ham som, det her det er ikke i orden og det her… det er selvfølgelig også en ny … 
som jeg har haft lidt erfaring med før på XXX, hvor jeg havde en kok og en elev. Men 
det er noget andet når man ligesom er… jeg tror også der er et stort pres. Men øhm… 

In:  Hvad er ledelse? 

An:  Ledelse for mig det er for eksempel at… da jeg var i Dubai, da jeg var der i to uger, der 
var ledelse for mig ham der var souschef der. Det var en som var udsendt fra en 
restaurant i Paris – det var, at når man kom, så var han i gang. Og han var den vildeste 
og han forstod også sådan at hive folk med. Det der med at han sådan kunne skabe 
sådan en helt vild stemning, når man kom på arbejde. Så var han færdig med en 
masse ting og… altså det er en der går forrest for mig. Og virkelig, øh, virkelig viser og 
tager teten og øh, der ikke er bange for noget, der bare sådan – når man står og kigger 
på, at han arbejder, så er det bare wow. Det synes jeg øh… det synes jeg også mange 
ledere de glemmer, at de stadig har det der, at de stadig skal ligesom sådan vise, at de 
kan.  

In:  Altså sådan produktmæssigt? 

An:  Ja. Produktmæssigt og selvfølgelig… men ledelse er ligeså meget som øh, for eksempel 
at øh, at de skaber en god stemning ik’, at de sørger for, at der er… ja… det synes jeg er 
lidt synd for Robert, for han er en pisseflink fyr men han, han tager ligesom ikke det 
med, at han har den der personlighed. Han er blevet bedre til det, det er også det fede 
ved at være her nu her, fra der ligesom er kommet et bedre hold. Man kan mærke 
sådan, at han får mere ro i sig selv og… hele tiden får han mere sådan… han kan bedre 
joke lidt og han er stadig den der helt stramme øh… sådan, der skal ikke snakkes for 
meget og… der skal være lidt stille og… Jeg synes det er en god leder, det er sådan en 
der kan træde forrest og skabe noget stemning og samtidig ikke være bange for at 
tage fat og… 

In: Hvad er så dårlig ledelse?                         

An:  Dårlig ledelse, det er når man uddelegerer alle sine opgaver, altså… uddelegerer alle 
sine opgaver og øh… man kommer på arbejde, og så går man lidt rundt og man, man 
sådan hidser sig op unødigt. Men der er mange måder ligesom at give en besked 
videre. Men dårlig ledelse det er også det der med at… altså jeg synes på XXX 
[restaurant] der var en der hed XXX han havde meget sådan… super god… han var 
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sådan, han kunne trække vejret, sådan hele tiden, sådan lidt Stockholm-syndrom-
agtigt til sidst nogen gange, fordi man sådan… Så var han vildt sur eller så var, så var 
det vildt godt det hele ik’. Man skal finde den der balance. Man kan ikke bare, øh… det 
ene tidspunkt være super morsom og joke og så det andet tidspunkt øh, slå over i det 
her helt vildt øh, firkantede. Det synes jeg i hvert fald ikke. Der skal være sådan… der 
skal være en blødere balance. 

In:  Så hvad forventer du af en leder? Det har du lidt sagt… 

An:  Ja. 

In:  Hvordan øh, altså ja, hvad forventer du af Robert? 

An:  Jeg forventer af Robert at han, at det er ham som ved alting, når man spørger. Det er 
selvfølgelig måske lidt unfair fordi jeg… altså han kan jo ikke vide alting men han, jeg 
forventer ligesom det er ham, der kan gå ind og redde enhver service. Ligesom sådan 
sætte sig igennem, og sige: ”Sådan her gør vi.” Det er sådan, men mange gange så er 
det sådan lidt mere løst, sådan lidt mere: ”Ja, men det kan I finde ud af.” Og det er 
sådan… Der er selvfølgelig nogen opskrifter, man skal følge, men det er mange gange, 
så er det også sådan noget: ”Ja, men det så sådan her, sådan…”. Og så går han bare 
nogen gange ik’. Så det er sådan lidt… Jeg har… Vi havde et personalemøde for et par, 
for to måneder siden, hvor jeg sagde det med, at der skulle være mere sådan 
konsekvens. Han har meget svært ved sådan ligesom at sige: ”Det her, det er fandme 
ikke godt nok – det må I lave om”, eller ”Det er ikke i orden”. Det ville være… det er 
også en god leder for mig. Det er en, der kan sige sådan, der er en konsekvens af det 
her og det er, at der bliver taget af jeres drikkepenge eller… Vi ved jo godt, hvad vi 
laver. Vi er jo ikke amatører. Så det er jo øh… Det kunne være en hvilken som helst 
konsekvens men altså… vi ved jo godt, hvad vi laver, og vi ved jo godt, når vi har lavet 
nogen fejl. Det er jo ikke sådan: ”Nå ja, det er rigtigt, sådan plejer den ikke at se ud,” 
eller … mer’ sådan… der skulle være mere konsekvens, også når man er så mange 
ansatte og… for ellers så bliver der sådan… Hvis der er en der bare sådan daller lidt 
rundt så så så, nå ja, men så gør vi det også.  

In:  Ja. Oplever du nogen gange, at du er nødt til at tage en lederrolle i køkkenet? 

An:  Ja, på nogen ting.  

In:  Hvordan det? 

An:  Det ved jeg ikke. Sådan noget med at … og ligesom tage nogen beslutninger omkring 
nogen projekter og øh… Få øh, få fat i eleverne, men det er nu er der selvfølelig også 
blevet lavet nogen roller på partierne. Det er jo ikke noget, men der er blevet lavet 
nogen team leaders på hvert parti, som har ligesom noget ansvar. Men sådan noget 
med at… Jeg kan vildt godt lide at hjælpe på andre partier, men det synes jeg også 
sådan lidt er en souschef/køkkenchef rolle. At når XXX hun sejler så øh, så er der altså 
en der springer ind med det samme. Og ved og bare kigger på bonnen og så går i gang 
og sådan noget. Men det er fordi, jeg godt kan lide, at det kører. Og jo hurtigere det 
kører, jo hurtigere kan vi komme hjem og komme på arbejde. Jeg kan godt lide at 
være her, det er slet ikke det, men jeg kan også rigtig godt lide at gå hjem. Jeg kan ikke 
se noget formål med at være her sådan længere tid end sådan det er nødvendigt af 
gangen. Men øh… ja nogen gange så, så er det sådan lidt, ja, så tager man lige styring 
på det her selskab, og så kører man det og øh… Det er måske også det, at det er meget 
forskelligt.  
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In:  Er der plads til det? Fungerer det? 

An:  Det synes jeg. Jeg synes ikke, at jeg har ramt nogen mur endnu på den… altså sådan 
noget med at tage styring på bestillinger og øh… Det er meget sådan noget oprydning, 
og alle de her projekter som egentlig, hvor jeg synes der egentlig burde være nogen 
ledere der sagde: ”Nu tager vi lige en time, og så gør vi det her”. Det er mere sådan: 
”Ja, men ja, det bliver nok gjort,” eller… Det gør det jo også på et eller andet tidspunkt 
men… Der mangler det der, øh, konsekvens. Tit og ofte.  

In:  Øh… Har du sådan en rollemodel? Nu skal du jo selv til at lede. Hvor får du din 
inspiration til det henne? 

An:  Det ved jeg faktisk ikke rigtig. Jeg synes, jeg har arbejdet med vildt mange ledere 
som… de har alle sammen været helt forskellige. Men øhm, for eksempel min 
køkkenchef på ZZZ [restaurant], XXX, han er exceptionelt dygtig og øh, virkelig 
produktiv og øh, men også den her… Han har også noget personlighed og noget 
humor og øh, han havde sådan meget sådan rigtig rigtig… Han er den dygtigste, jeg 
har arbejdet under, men han havde sådan en god balance mellem det der, nu 
koncentrerer vi os lige og nu… altså sådan nu… Han kunne mærke, hvornår der 
ligesom var plads til og rykke lidt på tingene og øh. Samtidig var han også bare ham, 
der gik forrest, ik’. Han kunne løse alle problemer, og der var ikke noget som, hvis 
man havde noget, så gik man bare til ham, og så var det… jeg kunne godt tænke mig at 
være ligesom ham der… Det er også det, jeg føler nu, at folk de kommer til mig og 
spørger, i stedet for at gå til Robert eller Kondo meget tit, når der er et eller andet de 
mangler, eller sådan noget der. Men øh, jeg ved det ikke rigtig. Jeg tror, det er svært, 
og jeg synes, at det gik ret godt på ZZZ, men det var også noget andet. På et tidspunkt 
så blev det svært, fordi så kunne jeg mærke, at der var en elev, der sagde op, men han 
skulle stadig være der, og så er det endnu sværere at motivere. Det kræver helt vildt 
meget energi, men øhm, jeg ved det ikke. Jeg tror bare jeg vil… Det er heldigvis ikke 
sådan super højt niveau, men til gengæld så er det jo god mad. Så jeg tror bare det 
gælder om at være sådan… ikke være bange… virkelig ikke være bange for at træde 
igennem. Så stadig, ja, jeg ved det ikke. Det er svært. Det kommer også an på de folk… 
Der er nogen, som sådan ligesom styrer sig selv. Ham jeg står på parti med, Jens, han 
kan jo godt selv ligesom finde ud af og holde sig i gang, sådan det meste af dagen. Så 
der er nogen man ikke behøves at være den her helt vildt autoritære leder overfor. 
Der er selvfølgelig nogen tidspunkter, hvor man skal træde igennem og sige: ”Nu, nu 
stopper vi”. Men, det ved jeg ikke, jeg tror, det er svært at sige, hvad for en leder… Jeg 
vil selvfølgelig gerne være ham alle kan lide, men øh, det er jo ikke altid det lykkes. 
Øhm, men øh ja.  

In:  Det er heller ikke altid, det går hånd i hånd med lederjobbet. 

An:  Nej, det er det. 

In: Nå, hvorfor valgte du egentlig at blive kok? 

An:  Det var rent tilfælde. Jeg arbejdede på XXX. Jeg arbejdede der i mange år. Først i 
boderne og så røg jeg op, de skulle bruge en opvasker og så blev jeg tjener, eller 
afrydder, og så blev jeg tjener, fordi jeg tilfældigvis tog imod en bestilling og så, og 
sådan en grill med laks og bagekartofler og alt muligt tosset, og så stod jeg der også 
tænkte jeg nå ja. Jeg skulle lave et eller andet, og så startede jeg på kokkeskole, og så 
startede jeg i lære og så, det første år var sådan lidt puh ja, det var da meget sjovt, det 
var ikke særlig lærerigt, men så røg jeg på XXX. Det var vildt, det var nogen vilde år. 
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Det har også givet en god ballast at være sådan et sted. Men ja, det er rent tilfælde. Så 
det er meget fedt.  

In:  Hvilken del af jobbet er det, at du godt kan lide?            

An:  Jeg kan godt lide alle menneskerne. Jeg kan godt lide… men jeg kan allermest lide det 
her med at producere noget, så se det bliver færdigt. Det kan jeg godt lide. Og hver 
dag så, så ser man, så går man til eksamen og får karakteren med det samme. Man kan 
ligesom se hele processen på noget og… og jeg synes, det er super spændende, det der 
med og tage noget og så prøve nogen ting og ja… Og service. Jeg elsker at køre service. 
Det med bonnerne og der er sådan, det er meget sådan adrenalin og det hele… Nu er 
der ikke så travlt lige nu, men i går der havde vi alligevel 100 gæster, så sådan hele 
tiden koordinere og sætte over og sådan få styr på folk og… Jeg kan godt lide det der 
med og det organisatoriske – kan man sige det? Organisationen i det at lave mad, og 
få det ud. Det synes jeg er vildt sjovt. Jeg kan virkelig godt lide at organisere og sådan 
få det til at spille.  

In:  Bliver I aldrig præstationsangste under service? Altså I kan jo kigge over på gæsten, 
som kan vrænge på næsen eller… 

An:  Jo. To gange har jeg prøvet det. XXX fra ZZZ var herinde og spise med sin kæreste 
sidste år på Nimb, hvor jeg kunne mærke, at jeg begyndte at svede og, XXX, eleven 
hun så det også, hun var sådan helt: ”Hvad sker der?”. Jeg er ikke ellers nervøs, men 
jeg stod sådan her, og det var sådan helt: ”Åh, shit”. Man vil jo gerne have, at han skal 
synes, at det er godt. Og så i mandags da en rigtig god veninde hun kom hjem fra 
Schweiz. Da havde jeg lavet noget mad. Der fik jeg også sådan en svedtur. Det kommer 
an på, hvem det er. Jeg er altid nervøs, når jeg er ude at køre selskaber. Så er det mig 
selv jo. Det er mit navn og, men ellers ikke sådan rigtig. Det rører mig ikke sådan at 
køre service til 100 kuverter. Jeg er super nervøs for at det kan gå galt, men det er 
ikke sådan noget, der stopper mig eller… 

In:  Det er mere sådan en del af jobbet? 

An:  Ja. Jeg er ikke bange for ikke at kunne præstere. Jeg ved, hvad jeg kan, hvor jeg har 
været, og hvad jeg har med. Så det er jeg ikke bange for. Jeg er bange for, at der er et 
eller andet, man ikke kan styre. Der er altid, man har altid to mand med sig, og det er 
jo ikke fordi, de er dårlige, man kan aldrig… Altså selvfølgelig kan man regne med 
dem, men der kan altid ske en eller anden fejl, og så så har eleven glemt at sætte 
noget over og så kan hele den der timing, der er i at lave mad, som jeg synes der er 
helt vildt fed, det kan gøre sådan at, nå, så passer det ikke sammen alligevel og så, så 
ja. 

In: Så er det forfra? 

An:  Ja.  

In:  Hvad karakteriserer at være en kok? Hvad er det for en identitet at være kok? 

An:  Det ved jeg ikke, for jeg har mødt mange forskellige. Det er… 

In:  Hvad er det for dig? 

An:  Det er meget det der eksplosive. Det der også det der med at røre ved ting. Jeg kan 
meget lidt, jeg er rigtig god til at, jeg kan ikke sætte mig ned og læse en manual og så 
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gøre det. Jeg kan bedre sådan se en tegning også, nå men, så skal det nok være sådan 
her. Jeg er meget mere sådan hænderne på og så prøver vi. Sådan noget, ja, man 
prøver sig frem og… Det er ikke fordi, jeg er dårlig i skolen, det er bare, jeg kan bare 
meget bedre li’ det der med at røre ved tingene og sådan ligesom fornemme, hvor 
man skal hen ad. Og meget af det jeg laver her, det er jo på gefül og… Det er også det 
jeg synes, der er super smukt, at man på en eller anden måde ikke altid har en 
opskrift og så følger den, men sådan at man kan (ukendt) lidt rundt med tingene, 
fordi at man ligesom ve,d hvad man har med at gøre, og man har prøvet det før.  

In:  Er der plads til det i en biks som Nimb? 

An:  Hvis man kan finde ud af det, ja. Det, altså, det synes jeg går rigtig godt. Altså, der er 
selvfølgelig nogen ting, man ikke sådan kan, men indtil videre så synes jeg (ukendt). 
Når nu Kondo og Robert og de andre ikke hører det, så har jeg da jammet meget rundt 
med tingene. Og indtil videre har jeg ikke fået noget shit for det. Så jeg går ud fra, at 
det kører. Øhm… 

In:  Byder du nogensinde ind, sådan kreativt på, øh, på menuer? 

An:  Ja, der lige i starten, der synes jeg det var svært, også fordi Robert han er meget, han 
var meget ny også der. Det der med at han udvikler sig. Man kunne mærke sådan, at 
hvis man sagde noget, så synes han ikke rigtig. Altså for eksempel til den nye grill har 
jeg været ude at finde noget nyt kød, og øh vi skal snakke menu på et tidspunkt. Jeg 
prøver sådan at, hvis der er noget, jeg synes, der mangler, så prøver jeg, så kommer 
jeg med det.  

In:  Hvordan bliver det så modtaget? 

An:  Så tænker de over det, og så prøver vi at lave det og så øh – det synes jeg er meget 
fedt. Altså Kondo, han er meget op for det her, at hvis det er, at vi har en idé, så skal vi 
prøve det. Det eneste der sådan rigtig blev ændret, det var, at jeg lavede bløde løg til 
bøffen, fordi at det så nøgent ud, og det var sådan ligesom det, ik’. Men altså… Det er 
meget det der med, at så gør vi det, og så prøver vi det, og så hvis Robert synes om 
det, eller vi ændrer noget, så gør vi det sådan. Jeg er, jeg er meget for, at han sådan 
ligesom skal sige, hvad han vil have. Fordi lige i starten der kunne jeg mærke sådan, at 
hvis man lavede noget, hvis han ikke helt synes det, man kunne godt fornemme det. 
Men han sagde det ligesom ikke. Så var det sådan, nå ja. Så døde det lidt ud, og så er 
det kommet lidt igen. Men man kan mærke, at han er blevet mere sådan mere i et 
med… Han har fået lidt mere ro.  

In:  Ja. Hvordan oplever du, at kokke bliver opfattet uden… Altså sådan af outsidere. Når 
du siger du er kok, hvad får du så for en respons? 

An:  Jamen, så er det der med at drikke meget. Det er meget fordi, der er lavet den der… 
Jeg ved ikke, hvor det kommer fra det der… det må være Tivoli. Alle de andre kokke i 
Tivoli, ikke allesammen, men Tivoli og det her Bakken, og gamle skrøner om at folk i 
branchen, de drikker meget. Det er jo… Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig rigtig gjort det 
der. På ZZZ der var vi på arbejde seks dage om ugen, og så var det ligesom ikke 
sådan… Det ligger meget fjernt for mig, det der med at drikke øl hver aften. Så det… 
Det er den skrøne – øl og kokain. Det er det man sådan ligesom hører, når man siger, 
at man er kok. Ikke at de siger, at man selv tager det, men: ”Nå, men…”, og de kender 
en, og han var altid fuld og… Men det, det er ikke professionelt, overhovedet. Man kan 
ikke gå på kontor heller hver dag og være stiv hver aften. Det det øh… Jeg forstår ikke 



 Når hierarki og delt ledelse mødes 
 Et casestudie af et gourmetkøkken 

_____________________________________ 
Agnethe Pontoppidan Frantsen 
Cand.merc.(kom.), 2011 

 Side 92 af 121 

øhm… Men der er mange, der lever sådan. Der er mange, der har en rigtig skæv 
livsstil i det her, fordi det er så nemt og let tilgængeligt. Øl og sprut og… 

In:  Hvordan synes du om den måde, sådan, I bliver repræsenteret i medierne med 
Gordon Ramsey og Hell’s Kitchen og alle de der? 

An:  Jeg synes, det er ret sjovt. Det er jo også hypet helt vildt de der programmer. Øhm, 
men jeg synes, der er blevet… Der er meget lidt, der er, øh, der er for lidt fokus på de 
danske talenter på en eller anden måde. Der er for lidt fokus på, hvor stort 
København i virkeligheden er i branchen eller i verden med rent madmæssigt. Der 
burde være… Hele det her Bocuse d’or. Det var meget lidt dækning han fik i forhold 
til, at han har altså vundet noget, der svarer til verdensmesterskabet i fodbold. Det er 
helt vildt jo. Han har selvfølgelig fået noget respons på det men, der burde bare, jeg 
synes bare der… Man glemmer hvor stort København er på madkortet. Det er helt 
vildt, hvordan folk de rejser hertil og kvaliteten, og hvis man har været ude at spise… 
De gange jeg har været nede og besøge hende i Schweiz, det mad vi har fået det har 
været okay, men i forhold til det, man gav, det ville være helt vildt, hvad man kunne få 
for de penge i København. Niveauet er så højt, fordi konkurrencen er så ekstrem høj 
hele tiden, jo. Det er også det, der er sjovt ved det selvfølgelig. Der er noget… Det er 
altid sjovere, når der er konkurrence. Så skal man yde mere. Men øh ja, jeg synes ikke 
at der er… Der bliver mere og mere fokus på det, men så tager det også den her 
drejning over i sådan noget husmor øh, hvor det bliver sådan lidt mere hyggeligt med 
AnneMad og Adam og James Price. Men øh, jeg synes, de er skide sjove de her 
programmer med Gordon Ramsay. Og jeg synes, der var en dokumentar med Rene 
Redzeppi – det synes jeg var pisse godt. Selv om det var grænseoverskridende de ting 
– men det er jo sådan, det er. Jeg synes, det var endnu sjovere, da der blev afbestilt 
borde, og så blev de så booket igen, ik’ – men jeg synes det er vildt godt at se den der 
vinkel. For folk der ikke er i branchen og det også mærkeligt at se, at han er så 
engageret i det, men det er jo det vildeste altså… Det er jo så vildt.  

In:  Har du, har du… sådan ud af alt det der – har du så en rollemodel i branchen? 

An:  Altså en jeg ser op til? 

In:  Ja. 

An: Ja, ham XXX, min gamle køkkenchef. Han er en stor inspiration. Virkelig virkelig 
virkelig dygtig. 

In:  Både som kok og som leder? 

An:  Ja ja, lige præcis. Ja, sådan en øh… Han er også typen, når man er til, når vi havde 
personalefest, så var han heller ikke den der helt, der bare sejlede rundt, men han var 
sådan meget styret. Og meget sådan kontrolleret i sin måde at være på, og så bare ja. 
Han var virkelig dygtig. Det var en stor inspiration.  

In:  Nu springer jeg helt vildt i det. Hvad for noget roller er der i køkkenet?  

An:  Altså her? 

In:  Ja. 

An:  Åh ha. Det ved jeg… Der er jo selvfølgelig Robert, som den her lidt hengemte type på 
en eller anden måde. Fordi han ikke er der den frembusende. Jeg tror ikke, at han har 
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sådan en person der, jeg tror han er sådan mere afslappet og rolig. Og så er der 
Kondo, som er sådan lidt, han går også lidt rundt og… Han snakker lidt en gang 
imellem og er ligesom ham, der sørger for at nogen ting bliver gjort og… Men han er 
heller ikke sådan… Så måske mig, som larmer meget. Og sådan så øh... Men jeg håber 
da at øh, der er sådan godt humør. Det virker sådan, når jeg… Jeg elsker at snakke, når 
jeg er på arbejde. Fordi man kan snakke om nogen andre ting, og det kan være lidt 
mere løst, og det behøver ikke at være så emnebestemt. Øhm, men der er meget, jeg 
synes der er meget, sådan øh… I forhold til hvad jeg ellers har arbejdet med så er det 
meget forskellige mennesker. På ZZZ, der fandt man aldrig rigtig ud af, hvad det var 
for nogen personer der var, fordi det var service og mad og sådan. Der er mange 
sådan… Der er for eksempel XXX i frokosten, ik’, som er den her altid glade positive 
lige meget, hvad man byder ham og altså ja. Og så er der, så er det sådan en som XXX, 
som også er den her helt vildt glade men samtidig også meget sådan meget bestemte. 
Sådan lige pludselig så sker der noget med ham, ik’. Så bliver han helt vild sådan ja… 

In:  Men oplever du sådan… Altså jeg tænker det meget sådan i forhold til hierarki. Jeg 
synes der er et hierarki til stede, men jeg ved ikke… 

An:  Ja, det er rigtig nok.  

In:  Synes du også der er det? 

An:  Ja.  

In:  Hvordan føles det? Altså hvordan er det synligt hierarkiet? 

An:  Det er synligt, fordi der er blevet uddelt nogen roller. Og det er også synligt i ligesom, 
hvem der ligesom kan noget, synes jeg. Selvfølgelig så kan man… håndhæve eller man 
kan skabe noget hierarki ved at de her lederstillinger. For eksempel som Robert, 
Kondo og så mig og så… Men jeg kan godt lide at tage, den der og så få styr på nogen 
ting, for jeg hader, når der ikke er styr på det og… øhm, men hierarkiet det går også 
sådan, de to bestemte ledere og så er det sådan ligesom, hvem der tager, der træder 
ind og tager styringen på det. Jeg synes, det er meget sådan… Jeg synes, ligesom da du 
spurgte om det med leder, jeg meget sådan, jeg tager ansvar for nogen ting og sørger 
for, at Banquetten de rydder op, og ikke er bange for at sige, når folk de skal tage 
noget opvask, fordi at det skal jo virke. Så det er, det er jo ligesom, hvem der selv 
træder ind, og har det i sig. Jeg vil sige Jens, han er jo… han er jo ikke sådan… han er 
en pissedygtig kok. Han er bare ikke så interesseret i det her ledelse. Han er mere 
sådan, han vil bare lave noget med og så øh, han kan selvfølgelig god lide at tage 
nogen beslutninger men så, han vil egentlig hellere… Han virker som om han hellere 
vil gå lidt rundt og lave lidt mad og… Han er også helt nyudlært selvfølgelig.  

In:  Hvad… Er der sådan nogen regler, der gælder i hierarkiet? 

An:  Det ved jeg ikke. Jeg kører ikke så meget med de der regler, hvis der er det. 

In:  Haha. 

An:  Selvfølgelig så gør jeg hvad Robert og Kondo siger, men jeg er også, hvis der er noget, 
jeg er uenig i, så synes jeg ikke man skal... Selvfølgelig skal man gøre, hvad der bliver 
sagt, men der kommer også en grænse, hvor man ligesom tænker: ”Okay det er der 
ikke helt hold i.” Jeg har ikke noget imod, jeg er ikke bange for at spørge: ”Hvorfor?” 
Nogen gange hvis der er noget, jeg ikke forstår. Heller ikke hvis der er noget jeg er 
utilfreds med, eller hvis der er noget, jeg synes, der er idiotisk, så siger jeg det, for 
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ellers så har jeg lært at man, at man brænder inde med det ligesom, hvis man ikke… 
Det tror jeg er vigtigt i sådan et system som her, især i så stort et hus, alt det der med 
konsekvens og komme ud med tingene. Det er ligesom, at sige det når, når øh, når jeg 
synes at øh der er noget, der ikke hænger sammen. Det synes jeg, det synes jeg, at der 
er mange, der ligesom glemmer. Ellers så står de bare, og så snakker man indbyrdes 
kokke fordi at så… Det er jo de største sladdertanter ikke. Det er os. I stedet for at 
ligesom at sige til Kondo eller Robert, at det synes jeg fandme ikke er i orden det der, 
eller det er dumt. Det kræver selvfølgelig også, at man har noget i ryggen. At man ikke 
bare kommer første dag og så brokker sig.                                   

In:  Men sådan egentlige regler, det synes du ikke, at der er? 

An:  Næ, jo der er selvfølgelig sådan nogen basisregler, som man skal ikke have sko på i 
køkkenet, men ellers så nej. Jeg synes ikke, jeg har mærket sådan at, sådan er vi – når 
Robert, han slukker musikken, så er der en regel, og så holder vi lige lidt lav profil, ik’. 
Men ikke sådan helt vildt.  

In:  Okay. Det sidste – hvorfor har I succes på Nimb? 

An:   Det er det her nordiske koncept. Jeg tror bare at Robert han har haft noget med fra 
Noma, helt sikkert, og det kan man jo tydeligt se. Øhm, og så er der kommet nogen 
bedre folk. Der er kommet mere sådan – der er kommet nogen folk ind som har noget 
højere, eller mer’ interesse i at lave god mad frem for bare at komme på arbejde. Og 
man kan tydeligt sådan mærke at, også gennem de her måneder jeg har været her, 
mens der sådan er kommet mere styr på holdene og der er kommet sådan mer’… der 
er nogen rigtige dygtige folk ansat nu også i forhold til for et år siden hvor det jo var 
helt forrykt og der var ingen, der ligesom øhm…  Og så tror jeg helt klart det her 
nordiske rene køkken, let tilgængelige, hvor det ikke er sådan vildt kompliceret. Der 
er selvfølgelig nogen skøre og skæve smage men øh, men det er at tage de her ting, 
som folk kan relatere til og det tror jeg er en kæmpe succes. Det er derfor, det er det 
her rene nordiske mad som jo er oppe i tiden. Sverige, Danmark, Norge, ik’ – verdens 
tre bedste kokke.  

In:  Ja. Det er helt vildt. 

An:  Ja.  

In:  Men altså, hvor vigtigt er det, at det er det rigtige team, der er sat? 

An:  Det er helt vildt vigtigt. Man kan se på Robert også, at det er ligesom det, der også 
bærer det nu. At det er et godt sammentømret team. Det er ligesom sådan, så behøves 
man ikke diskutere sådan vildt meget, fordi man ved, hvor man har hinanden. Og man 
ved ligesom, hvad hver person kommer med. Det er ikke sådan at hver måned, så 
kommer der en ny, og så skal man sætte ham ind i det og vise ham det og… Han 
kender ikke systemerne, og han ved ikke, hvordan vi er. Lige nu der har vi nogen folk, 
som har arbejdet sammen i 4-5 måneder, ik’, og det er, det er altafgørende for en 
restaurant.  

In:  Men altså, det er jo ikke særlig lang tid, hvis man kigger til andre brancher? Men det 
er jo lang tid i kokkebranchen. 

An:  Nej nej, men det er jo… Ja ja, men de timer vi tilbringer sammen, de er jo meget sådan 

intense. Nej nej, overhovedet ikke. Det ville jo nok tage lidt længere tid ude i den 
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virkelige verden men… Men for os når vi er sammen, så er det jo meget sådan hele 

tiden sker der noget og hele tiden så, især de sidste måneder her op til januar, det har 

været helt – det er jo de vildeste sammenrystninger, eller hvad skal man sige, der 

sker, når man laver det her. Fordi hvis det ikke virker første dag, så kommer det ikke 

til at virke. Der er sådan en naturlig øh, man kan mærke det. Det synes jeg i hvert fald. 

Jeg kan mærke lige så snart, der er en person, der kommer ind, der kan man mærke, 

at der er et eller andet, der ikke fungerer. Eller også så spiller det bare fra starten af. 

Øh, det altafgørende det er at, at selvfølgelig at man har nogen dygtige folk, men det 

der er ligesom næsten mere vigtigt, det er, at man har nogen folk som kan sammen. 

For lige så snart at der er to, der ikke bryder sig om hinanden, så sker der en, en øh, 

hvad hedder sådan en, en forskydning af interesser. For så synes man, at han er en 

idiot lige meget, hvad han gør.       
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Appendiks 5: Interview med Jens – Kok, Nimb Brasserie 

IN:  Interviewer 
J:  Jens 
 

 
IN:  Kan du ikke starte med dit CV. Din alder, og dine tidligere ansættelser, og hvor lang 

tid du har været på Nimb?  

J:  Jo øh… Jeg startede i lære hos ZZZ. Det er nok bedst at sige, hvor gammel jeg er til at 
starte med. Jeg er 22 år og jeg bliver 23 i år. Jeg startede i lære hos ZZZ og jeg har… så 
var jeg der i cirka tre måneder, og så fik jeg en rigtig dårlig oplevelse. De var, det har 
jeg så også hørt sidenhen, at de nok er nogen af de mest forfærdelige mennesker du 
overhovedet kan arbejde for. Og så sagde jeg op, og troede ikke jeg skulle være kok 
igen. Men så havde jeg en husleje, jeg skulle betale. Jeg var rimelig broke. Og så får jeg 
et opkald fra en kammerat, der siger, at de mangler en elev på ZZZ i Århus, sådan en 
italiensk restaurant. Og så tænker jeg, at så gør jeg det, og så har jeg, så kan jeg bare 
sige op inden for tre måneder, og så er det ikke noget problem. Og så har jeg… Og så 
kom jeg derind, og så fandt jeg ud af, at man godt kunne være kok uden at, eller 
kokkeelev uden at blive fuldstændig halshugget hver dag. Det var… Så blev jeg 
derinde i… Så blev jeg der knap et år eller sådan noget. Og så øh… fandt jeg ud af at jeg 
godt ville lave lidt mere avanceret mad, end det vi lavede derinde. Så hoppede jeg 
videre igen til ZZZ, hvor jeg var i næsten to år. Også i Århus. Og så efter det så rejste 
jeg til ZZZ på grund af min kæreste gerne, hun skulle studere i København, og jeg ville 
også gerne selv til København. Så startede jeg på ZZZ. Så var jeg deroppe i, hvad 
hedder det, sæsonen over, sommeren over. Så tog jeg så indtil, hvad hedder det, ZZZ, 
hvor jeg var i tre måneder og så afsluttede jeg der. Så jeg har været i lære lidt 
forskellige steder.  

IN:  Ja, det må man sige. 

J:  Øhm… og så efter det så øh har jeg faktisk arbejdet her, lige siden jeg blev udlært.  

IN:  Og hvad er det? 

J:  Det er et år. 

IN:  Et år? 

J:  Ja, cirka. 

IN:  Så du har været med da Robert blev ansat? 

J:  Ja. Jeg har ikke været her før Robert, han blev ansat.  

IN:  Øh, hvorfor valgte du overhovedet at gå ind i branchen? 

J:  Øh, jeg havde faktisk rigtig gode karakterer fra min folkeskole, men øh jeg var ikke 
særlig god til øh, jeg kunne ikke overskue at skulle gå mere i skole, da jeg var færdig. 
Og så var jeg opvasker. Så fik jeg lov til, det er sådan en meget klassisk historie, så fik 
jeg lov til at arbejde lidt på den anden side, og så fik jeg bare blod på tanden, fordi at 
det ville jeg gerne. Jeg synes, det var fedt. Og så kunne jeg godt lide arbejdstiderne. 
Arbejde meget og meget fri. Arbejde om aftenen i stedet for at skulle alt for tidligt op. 
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Så det var egentlig derfor, jeg tror, jeg startede med at gå i lære som kok. Det var 
egentlig ikke fordi, jeg havde sådan den kæmpe madinteresse, men den voksede så 
helt vildt senere. 

IN:  Så den har du nu? 

J:  Den har jeg nu i hvert fald. Så det var… Men det var ikke derfor, jeg startede. Det tror 
jeg mest var fordi, jeg synes bare det var fedt at komme ud og føle, at man havde 
noget at stå op til. Altså, at du ikke gjorde det for din egen skyld, men der var nogen, 
der forventede, altså, at du kom, for hvis du ikke kom så brændte det på ikke. Så det 
synes jeg var fedt. Nu kunne jeg godt tænke mig noget mere den anden vej igen lige 
pludselig, ik’.  

IN:  Hvad er det du godt kan lide ved at være kok? 

J:  Jeg kan godt lide at det der… Jeg kan godt lide, at ting bliver gjort i modsætning til, 
hvis du er… hvis du læser eller hvis du er i et hold eller en gruppe på skole eller 
uddannelse, hvor alting det sådan skal snakkes ihjel. Eller du skal debattere. Her der 
er det meget sådan, at du kan komme med din mening og så kan, hvad skal man sige, 
så kan den overordnede tage stilling til, om han synes, det er en god idé eller en dårlig 
idé. Og så øh, så er det bare… så bliver det gjort. Så bliver der sagt: ”Ja tak, nej tak”, og 
så er det bare af sted. Så der er ikke så meget, der er ikke så meget snak. Altså på den 
måde at tingene bliver talt ihjel. Det kan selvfølgelig også være en rigtig negativ ting, 
hvis den overordnede tager den forkerte beslutning. Så på den måde er det 
selvfølgelig også en dårlig ting, men det er fedt, at det går stærkt med beslutninger. At 
du kan se det om aftenen. Du har ikke et resultat, der ligger et halvt år ude i 
fremtiden. Du får virkelig hurtigt en melding tilbage på de ting, du laver. Det synes jeg 
er rigtig fedt. Det kan jeg godt lide ved at være kok i hvert fald.  

IN:  Hvad vil det sige at være kok? Er det en livsstil eller en særlig identitet, eller er det et 
job eller…? 

J:  Ja, jeg tror, det er en livsstil. Det bliver det nødt til at være. Du er jo håndværker, men 
du føler dig ikke som en håndværker. Altså, du føler dig ikke som en murer eller en 
tømrer eller – det synes jeg i hvert fald ikke, at jeg gør. Man føler sig… 

IN:  Hvad er forskellen? 

J: Man føler sig hævet på en eller anden måde. Fordi man føler man er mere end det, 
fordi man går igennem mere, end hvad de gør. Du bliver aldrig færdig på samme 
måde. Sådan, som murer så kan man sige, så ved du, hvordan du skal mure et eller 
andet op, ik’, og så bliver det ikke så meget anderledes. Det er i hvert fald den 
forestilling jeg har. Det kan også være at det er bare – her bliver du aldrig rigtig 
færdig. Og så plus at du kan blive ved med at dygtiggøre dig. Sådan så du kan blive 
virkelig dygtig, ik’ og ja… må jeg få spørgsmålet igen? 

IN:  Ja. Hvad ligger der i det der med at en kok, at det er en livsstil? 

J:  Det er også sådan noget med den måde, du lever dit liv på, ik’. Fordi at dine 
arbejdstider som regel også er ret skæve. Der er selvfølgelig også mange andre der 
har jobs, hvor arbejdstiderne er skæve, men her der er det virkelig sådan meget 
skæve, ik’. Så når du kommer hjem, så er det tit, jamen så kan du enten vælge – går jeg 
hjem og går i seng, fordi du går ikke hjem, og så begynder du på at vaske tøj eller 
vaske op og, og øh gøre rent og købe ind. Det gør du jo ikke, når du har fri, fordi du 
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har arbejdet i så mange timer, så det kan du ikke overskue, og så plus at det er bare et 
forkert tidspunkt af døgnet til at gøre den slags ting. Så det bliver tit, enten så går du 
ud, og så har du et rimelig højt socialt samvær med dine kollegaer, eller også så går du 
hjem og går i seng. Jeg tror lidt det er de to ting, der er at vælge imellem, når man har 
fri. Og det gør også, at det bliver lidt en speciel livsstil lige pludselig, fordi du er meget 
sammen med dine kollegaer på et helt andet plan end du er i rigtig mange andre 
brancher, tror jeg.  

IN:  Hvordan oplever du, at kokke bliver set på? Når du sådan siger du er kok, hvad får du 
så af respons?                   

J:  Det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt, synes jeg. Det kommer an på, om 
folk de har en interesse for mad og vin. Hvis de har en interesse for mad og vin, så kan 
man godt blive modtaget som en… sådan som en… hvad hedder det… så kan folk godt 
være interesseret i det, du laver. Men hvis det er folk uden interesse for vin, som 
måske har en højere uddannelse, så kan de måske godt have lidt tilbøjelighed til at, 
sådan ligesom jeg måske ser på andre håndværkere, ik’. Så ser de det bare som en 
håndværker. Og ikke så meget som en, der skaber eller er kreativ eller tænker over 
tingene lidt dybere. Men måske bare sådan lidt… Så det er meget forskelligt… 

IN: Hvem der lige er publikum? 

J:  Hvem der lige er publikum på det, ja.   

IN:  Oplever du sådan at kokke har en eller anden særlig status i samfundet? Du sagde det 
der med, at egentlig er I jo bare håndværkere, men i er også… der er også noget andet 
i det. 

J:  Ja, altså, det er jo det jeg mener med at… ja det er vi fordi du har… Det der er sjovt ved 
det, det er jo at du har et eller andet sted, hvad skal man sige, mange af de, mange af 
de vaner og interesser som dem, der er allerhøjest i samfundet har, ik’. De 
allerdyreste vine og de aller allerdyreste råvarer ik’, som normale mennesker aldrig 
får fingrene i, og det står du og arbejder med hver dag. Så derfor har jeg det, tror jeg, 
folk synes det er spændende ik’. Og du ved noget om det. Så derfor tror jeg, at du har 
en øh, så du har en højere status ja, men du har… jo du har en højere status end en 
håndværker, en almindelig håndværker har, men den er heller ikke højere end det.  

IN:  Nej. 

J:  Jeg synes ikke det, jeg betragter det som meget højere. Men det er også sådan lidt et 
modefag, ik’. Nu har vi lige vundet Bocousen her i Danmark og verdens bedste 
restaurant ik’. Så er det også, så er der selvfølgelig meget mere fokus på det. Så… 

IN:  Hvordan føles det? At der er fokus på ens erhverv på den måde? 

J:  Jeg synes, det er rigtig fedt. Det gør, at der sker rigtig inden for det, ik’. Og der er 
mange der rejser hertil med nye ting. Og vi får rigtig mange staciers fra hele verden i 
Danmark nu her. Og det er aldrig sket før i Danmark, at der var nogen, der ville rejse 
til Danmark for at lave mad. Det har altid været omvendt. Vi er taget til Frankrig og… 
Det synes jeg er rigtig fedt. Og så er det fedt, at vi får et fokus på rigtig mange af de 
råvarer, som der er i Danmark, men som bare ikke er brugt før nu, fordi man ikke har 
kigget indad, men kun er blevet ved med at kigge udad. Det synes jeg er rigtig fedt. 
Men skal også bare passe på selvfølgelig, at det hele ikke bliver sådan ren navlepilleri 
men øh, det er fedt synes jeg, med noget fokus.  
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IN:  En god nordisk bølge. 

J:  Ja. 

IN:  Hvad for en rolle spiller passion i jobbet? 

J:  Øh, det kan spille alt. Det kan også spille ingenting. Du kan, du kan også godt være kok 
og så står i en deli og lave øh sandwiches og burgere uden at have noget passion, hvor 
det bare er et otte til fire. Så det er fuldstændig op til dig selv, vil jeg sige, hvor meget 
passion du har for det. Hvor meget du gør for det. Det kan være begge dele. Altså, ikke 
at du bliver en dårligere kok, jo, det er du jo selvfølgelig rent fagmæssigt, men til det 
du laver. Hvis du er ansat til at lave, øh, lasagne til en børnehave hver dag, eller om du 
er ansat til at lave gourmet, det handler om passion, hvis du spørger mig. For du får 
ikke mere i løn for det. Det er ren interesse.  

IN:  Hvor ligger du henne der? 

J:  Jeg ligger et sted i midten, for jeg står jo ikke og laver Michelin-mad, og jeg laver 
selvfølgelig heller ikke børnehavemad, men jeg tror ikke, at jeg er villig til at ofre det 
det koster at skulle stå og lave Michelin. Det er det ikke. 

IN:  Hvad koster det? 

J:  Hvis du spørger mig, så tror jeg det koster, det koster simpelthen for meget tid. Det 
koster for mange timer i forhold til udbytte. Og så øh… ja, det er nok det, det er for 
mig, at det tager simpelthen for mange… Jeg kan godt lide at lave mad, men jeg har 
det sådan, jeg kan bedre lide faktisk at lave sådan hel reel ærlig mad, hvor det hele 
ikke er pakket ind i geléer og skum og underlig smag. Jeg kan godt lide at lave bare 
sådan mad, der smager godt og ser godt ud. (ukendt) men bare ærligt på en eller 
anden måde. Det kan jeg godt lide.  

IN:  Gør du det her på Nimb? 

J:  Ikke altid nej. Det gør jeg ikke. Nogen gange. Nogen retter synes jeg er meget reelle og 
ærlige. Men andre retter, men det er jo også – det er jo ikke mig, der laver 
menukortet. Jeg er jo ikke chef, så du laver selvfølgelig bare det, der kommer tættest 
på som du nu skal indfinde dig med, ik’.  

IN:  Hvad betyder det, det der med at man, at du ikke laver retterne, men det er dig der 
skal stå og udføre dem hver dag? Er det ikke… underligt?  

J:  Jo, et eller andet sted så er det en anden mands tanker du skal, du står og anretter, ik’. 
Så derfor bliver det heller aldrig helt ligesom den person gerne vil have det jo, fordi 
det er umuligt. Men, jo, det er lidt en underligt. Det er en lidt underlig ting at gøre. Jeg 
ved ikke hvor meget mere mærkeligt det er, end at skulle være håndværker igen og 
lave det efter en arkitekts plan. Det gælder bare om at komme så tæt på som muligt. 
Men jo, jeg synes det er fedt, fordi du lærer også noget af det. Du gør alle de ting som, 
som du ved du kan. Men du bliver måske udfordret lidt mere og laver nogen ting på 
nogen andre måder. Så det er både rigtig fedt, at du gør det. Du tvinger dig selv til at 
bruge nogen teknikker, som du måske ikke ville have brugt ellers, og du lærer nogen 
ting af det. Samtidig så er det selvfølgelig også rart at lave, øh, noget som man bare 
ved, som man synes man elsker, og som man bare ved smager godt hver gang, ik’. Så 
det er jo sådan lidt dobbelt. Så det er jo… Altså you win some, you lose some på det 
der. Så det synes jeg egentlig er okay.  
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IN:  Hvad er ledelse? 

J:  Hvad er ledelse? 

IN:  Ja. 

J:  Der er… Der er to måder, som jeg ser det, at være leder på. Øh… Hvis du sådan sætter 
det meget kort op og sætter sådan en streg på, hvad du gerne vil have, at en leder skal 
være, og så hvad en god leder er, så hvad en god leder for dig selv er – om de så er de 
samme ting. Det er jeg ikke sikker på, man sådan kan, fordi at, øh, vi er delt op meget 
sådan faktuelt med at en god leder, han skal være en dygtig kok, han skal møde til 
tiden, han skal vise ansvar og øh… men en god leder er jo også en der viser interesse i 
dig. Og viser interesse i firmaet og går forrest og holder hånden over sine ansatte og 
beskytter dem hvis, hvis der, hvis de får hug udefra. Men samtidig også, øh, samtidig 
også, hvad skal man sige, øh, kan finde ud af at give dig en skideballe på en ordentlig 
måde. Hvis du ikke gør tingene ordentligt. Så øh… en god leder… jeg synes den er 
svær at definere i hvert fald, hvad god ledelse er. God ledelse for mig tror jeg, det er… 
jeg tror kompetence… jeg tror, hvad skal man sige, lederegenskaber, som i jeg-kan-
finde-ud-af-at-lede-et-team overskygger det at være en dygtig kok for mig. Og det er 
det, jeg synes, der tit er galt med den her branche, det er at den tit, der vælger man 
den bedste kok, den bedste altså rent fagligt vælger den bedste, den dygtigste kok, 
men han er måske ikke den bedste leder. Og det er tit det, der går galt, ik’, rigtig 
mange steder, fordi han får måske ikke det bedste ud af sine folk. Det kan godt være 
han er hammerdygtig til det, men han får måske ikke det bedste ud af sine folk, og så 
øh, og så bliver folk måske bange for og lave mad for ham og turde, tør ikke at 
præstere og bare gøre det som som pleaser ham og det er måske ikke det du egentlig 
får det bedste resultat af i sidste ende. Så jeg vil sige en god leder i mine øjne det er 
mere leder og mindre faglig. Selvfølgelig hvis du kan, hvis du kan få begge dele, så er 
det selvfølgelig super. Og hvis jeg skal vælge mellem de to ting, så vil jeg hellere have 
en dygtig leder end en, en faglig dygtig kok.  

IN:  Og lederen kan motivere og samle teamet og…? 

J:  Ja, præcis. Og motivere og samle team og finde ud af at lave en hverdag, som er 
behagelig for alle. Hvor alle føler at de har, hvor der er plads til dem, og de er noget 
værd. Og øh… ja. Man gider og øh, altså… Man gider at møde en halv time før, og man 
også godt gider at blive der en halv time længere for ham her, fordi du ved at han gør 
meget for dig, og så vil du også godt gøre meget for ham. Og en som interesserer sig 
for det han laver og gider at gøre noget for det.      

IN:               Hvad kan en leder gøre for dig? 

J: Leder – for mig?  

IN:  Altså skal han lave en kop kaffe til dig, eller skal han skrælle dine gulerødder, eller… 

J:  Nej, det skal han ikke. 

IN: …skal han rose din, dit arbejde eller hvad skal han gøre? 

J: Ja, han skal vise interesse i mit arbejde. Han behøves ikke at rose det. Bare i hvert fald 
vise interesse i det og så give kritik på det. Det behøves ikke at være godt, hvis det 
ikke er godt. Men øh, en god leder for mig, skal vise interesse i mit arbejde også, og så 
øh, for der er ikke noget værre end at føle sig… der er ikke noget værre i verden, tror 
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jeg, end at føle sig ubrugelig. Det må være den værste følelse, altså. Man ja, vise 
interesse i mit arbejde og øh… vise interesse i firmaet og så holde overblik. Og ikke 
panikke, altså vise selvsikkerhed, udstråle selvsikkerhed, selvom man måske ikke er 
det. Så bare udstråle det for dine, for dine medarbejdere. Fordi hvis du bliver usikker 
som leder så, så bliver det hele, så går det bare nedad. Så du skal vise sikkerhed hele 
vejen igennem, tør tage ansvar og ikke skubbe det. Øhm, ja, tage ansvar og vise 
interesse i dine medarbejdere og lyt til dine medarbejdere. Hvis du kan se, at de har 
en dårlig dag, så gå hen og spørg dem hvorfor de har en dårlig dag eller… sådan nogen 
ting.  

IN:  Er der nok af det i branchen? 

J:  Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Fordi som sagt så er det tit, at man vælger den 
bedste kok frem for den bedste leder. Så derfor er det helt automatisk, så er det 
sådan, det er. Men det er måske også derfor det nogen gange er, øh, kan gå sådan som 
det gør. Altså gå stærkt, ik’, fordi at, øh, der ikke er tid altså, at man ikke vælger at 
arbejde på den måde, det er der bare ikke tradition for at gøre i branchen. Men jeg 
tror, at hvis du skal hive dit niveau op, så tror jeg du behøves at tænke på den måde.  

IN:  Hvad ville der skulle til og… 

J: Ja så… 

IN: … og få det fokus? 

J:  For mig altså… Jeg ville starte, så ville jeg hellere lave min arbejdsdag en halv time 
længere hver dag og så mødes for eksempel alle sammen samlet hver morgen. Vi 
spiser morgenmad sammen, og så kan man ligesom få vendt dagens ting, og hvordan 
man lige har det, eller hvordan man går og føler og sådan ligesom at få uddelt mice en 
place. Og det har jeg prøvet før i hvert fald på en arbejdsplads. Det synes jeg 
fungerede super godt. Det var rigtig fedt, at man gjorde det. Så man har det det fra om 
morgenen, så man ligesom sidder sammen og spiser sammen og så øh… Så kræver 
det bare, at man måske vælger at give sin leder et kursus, jeg ved ikke om det skal 
være et kursus, men hvert fald, ja en øh, en en en måske en lederuddannelse for, 
hvordan man leder, altså. Fordi det er der ikke nogen af dem, der har. Mange af dem, 
de bliver jo bare taget fra at være, altså, fra at være håndværker til at skal være leder, 
og det er bare ikke det samme at sidde og skulle lave vagtplaner og… og fordele altså 
alt sådan noget der. Det er bare ikke det samme. Det er der bare ikke rigtig nogen øh… 
Jeg tror, det er svært. Jeg tror, det er mere uddannelse inden for det i hvert fald. 
(ukendt). Jeg ved ikke, om man kunne have sådan et ekstra… det ved jeg ikke, en del 
af skolen, hvor du sådan gav en ekstra videreuddannelse til køkkenchef eller… så du 
lige fik lidt mere ledelse med.  

IN:  Også… I er meget unge også, når I lige pludselig skal stå med det ansvar. 

J:  Ja ja, præcis. Altså en 40-årig kok er en gammel mand, ik’.  

IN:  Ja. 

J:  Øh… Det er et sjældent syn. 

IN:  Ja, det er det faktisk. Hvornår er det så dårlig ledelse? 
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J:  Dårlig ledelse, det er øh, folk der har dobbeltmoral. De siger et, gør noget andet. Det 
synes jeg er utrolig… Så mister jeg rigtig hurtig respekt for folk. Hvis du står og siger 
eller prædiker en eller anden ting, og så ikke selv gør det, så mister det rigtig meget 
værdi for mig. Hvis du øh… Hvis du ikke kan finde ud af at vise interesse i dine 
medarbejdere overhovedet. Altså, hvis du er ligeglad med dine, øh, med firmaet, med 
de ansatte, alting, så kan du heller ikke forvente at andre folk, at dine medarbejdere 
kan vise interesse for det. For hvis du er ligeglad, så er alle andre også ligeglade. Så 
øh, det er i hvert fald rigtig dårlig ledelse for mig. Og øh, og være personlig, altså, gå 
hen at være personlig hård ved folk, altså det, det kan jeg heller ikke lide, altså. Du må 
godt sige at, du må godt kritisere mit arbejde og godt kritisere alt muligt og altså 
sådan noget, men du skal ikke gå hen at være, altså kalde folk for idioter og være 
nedladende. Altid, aldrig vær nedladende overfor… Du må godt sige, at de ikke har 
opført sig ordentligt og alt muligt andet, men du skal ikke være nedladende. Det gider 
jeg ikke at høre på. Det kan jeg ikke holde ud.  

IN:  Det er vist de færreste, der kan det. 

J:  Ja, men det er det bare ikke helt i det her.  

IN:  Hvad går det ud på? Altså hvordan er balancen mellem god og dårlig ledelse i 
branchen? 

J:  Jamen, det er bare mere det der med, at det er der ikke så mange ledere der er, men 
det synes jeg bare, der er rigtig mange der er i den her branche. Der er rigtig mange 
der er nedladende – du er også bare… et eller andet, at du drikker… Eller at du idiot 
og du er en spasser og kan du ikke… Altså sådan nogen, det kommer bare rimelig 
meget. Det kan du aldrig forestille dig at en chef på TV 2 ville kalde dig for en spasser 
og en fed idiot. Det ville jo ikke ske. 

IN:  Nej.  

J:  Men det kan jo sagtens ske her. Du kan godt få en trussel om, at du bliver fyret i løbet 
af en aften, fordi du ikke lige har kørt service så godt. Det gør du bare ikke på andre 
arbejdspladser. Det er jo ikke sådan, at ej, nu fik du ikke lige afleveret det du skulle 
aflevere i dag, men det gør du i morgen, altså, så er det ikke sådan, at det hagler ned 
med lort over dig. Men det gør det bare her.  

IN:  Hvor kommer det fra og hvorfor er det mere accepteret for jer end det er for andre 
brancher? 

J:  Jeg tror det kommer i og med, at du skal præstere. Du kan ikke nå at rette op på det. 
Du kan ikke nå at rette op på det jo. Og så sige: ”Jamen, så gør vi det bare lige om i 
morgen eller senere”. Det skal laves om på nu, og så bliver folk pressede. Måske lidt 
mere presset end der helt er godt nogen gange, ik’. Og så når – altså ligesom 
mennesker der er pressede, folk der ikke får noget at spise, ikke får nok søvn, ik’, og 
så kører du i bil og så har du en unge der skriger bagved, og så kan folk jo også godt 
gå amok, ik’. Og det er lidt det samme her, ik’. At du har lidt nogen tjenere der står og 
hiver i dig og spørger hvor det her bliver af, og du kan sige at det ikke er klar og ham 
der, der står og laver det han er… han fucker op, ik’. Så så så tricker det bare, og så 
kan folk ikke styre det. Og derfor tror jeg, det er derfor det sker, men jeg siger ikke at 
det er OK, men det er derfor det sker, tror jeg. Og så er det det der med at du har folk 
som simpelthen ikke er uddannede ledere. Som, som altså, som derfor ikke kan… 
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kunne have håndteret det bedre. Men ikke gør det, men bare reagerer ligesom 
normale mennesker ville reagere i en presset situation, ik’.  

IN:  Ja. 

J:  Så. 

IN:  Synes du selv, at du er nødt til at gå ind og tage et ledelsesansvar nogen gange?  

J:  Ja, men kun overfor mine egne ting. Ikke overfor, ikke overfor firmaet som sådan. Kun 
overfor de ting jeg selv producerer. Altså hvis jeg synes at, et eller andet Robert han 
har lavet, som jeg ikke er enig med ham i, så bliver jeg nødt til at sige til ham, at jeg 
synes ikke det er i orden. Jeg synes ikke det er en god nok kvalitet, og jeg synes, vi skal 
gøre det på den og den måde. Så jeg ved ikke om det er at tage et ledelsesansvar, men 
i hvert fald at tage et ansvar overfor de ting jeg laver. Det har nok ikke så meget med 
at lede at gøre som sådan, men det er måske mere bare med at tage et ansvar overfor 
de ting jeg laver. Det synes jeg godt man kan. Det er jo ikke sådan at du kan ligge al 
ansvar fra dig. Så på den måde jo, og så øh, overfor nye, selvfølgelig hvis der kommer 
nye, så er du nødt til at tage dig af dem selvfølgelig. Med at vise dem rundt og vise 
dem hvordan tingene de foregår på Nimb.  

IN:  Er der plads til det? Er der plads til at du også kan gå ind og gøre sådan noget? 

J:  Nu er det igen meget sæsonbetonet, ik’. Så lige nu er der plads til det, men det er der 
ikke, til sommer så er der ikke plads til det. Det er der ikke. 

IN:  Så er der for travlt? 

J:  Så er der for travlt. 

IN: Okay. 

J:  Der skal simpelthen produceres for meget til, at du kan tage hånd om sådan en.  

IN:  Når jeg sådan sidder og kigger på den måde I er organiseret på, så synes jeg, at der er 
enormt mange der skal ind og tage et ledelsesansvar.  

J:  Det er der også, hvad skal man sige… ja, ja. 

IN:  Altså, oplever du også det der delt ledelse? Altså jeg synes også… hvordan oplever I at 
I er nødt til at gå ind og tage et ledelsesansvar når souschefen og køkkenchefen 
faktisk står lige ved siden af?  

J:  Jamen, det har jeg det fint med. Det har jeg det helt fint med. Men jeg tror måske, jeg 
synes måske der skulle være klarere linjer for øh… for hvad der er hvis opgaver, ik’. 
Det kan godt være nogen gange sådan lidt blurry, sådan hvad der lige er øh, hvad der 
lige er ens arbejdsopgaver, for øh, som chef på restaurant Nimb. Ja. Jeg synes godt, at 
det kunne være defineret bedre.  

IN:  Er der forskel på hvordan der bliver ledt under service, også når I står hernede i 
kælderen og bakker op? 

J:  Altså, ja, det er der fordi… Det er der helt klart. Service, så er det ikke nok – der er det 
både hvordan du, det mad du laver, og hvordan du, og hvordan du kører det. Det er 
det ikke nede i kælderen. Nede i kælderen der er det kun, hvordan du laver det. Så har 
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du ikke den faktor, hvordan det bliver… hvordan det bliver kørt sammen med noget 
andet. Altså ja, det er helt klart. Det er noget helt andet. Så plus det er også meget 
mere under pres under service end det er under, under opbakning, ik’, som regel. Og 
hvis du er presset under opbakning så er det jo heller ikke sådan at, så har du ikke 
brug for at snakke sammen med andre. Så laver du bare det, du ved du skal nå, ik’. Der 
har du meget mere brug for at kommunikere under, under din mice en – eller under 
service fordi der har du brug for både at snakke med garnituren, og ham der har 
kødet, og ham der steger fisken, fordi det hele skal ramme sammen på samme tid, ik’. 
Det skal det jo ikke når der bak… når du kun skal nå at være færdig til service. Så ja, 
det er der stor forskel på, hvordan der bliver ledt under service og under opbakning.  

IN:  Er det to forskellige stemninger også? 

J:  Ja. Meget. Det er lidt ligesom… det ved jeg ikke. Jeg tror det er lidt ligesom at gøre klar 
til at skulle bokse en boksekamp, hvor du står og opvarmer, og du kan stå og slå nok 
så mange gange ind i en pude, men når du så kommer ind i ringen, så er det altså 
noget andet. Så er der bare så mange, ligesom, faktorer der spiller ind. Så jo det er 
ligesom, sådan hver aften så træder du op til, at nu skal du sådan…. Man går også 
sådan, så får man spist og man sætter sig ned og man gør klar sådan, og så ved man, at 
nu skal man ind og køre de her mennesker. Det er sådan en, det er en helt speciel 
følelse.  

IN:  Kan du lide det? 

J:  Ja, jeg kan rigtig godt lide det. Jeg tror, man bliver sådan lidt afhængig af det. Det der 
sus man får. Jamen, jeg kan godt lide det hvis der, der er, der er go på at man er klar. 
Så er det det fedeste i verden at træde ind til service. Hvis du ikke er klar, så er det det 
værste og træde indtil service. Så vil du hellere gå hjem, du vil hellere være 100 
kilometer væk. Der er ikke noget mere forfærdeligt end at gå op til en service og vide, 
at du ikke er klar til det. Fordi så får du røv hele aftenen. Og det ved du. Så der er ikke 
noget værre end det. Der er heller ikke noget federe at gå indtil service, hvor du bare 
ved, at du er fuldstændig skarp og klar, og at de bare kan komme an, for du er klar. 
Det er til gengæld også helt fantastisk.  

IN:  Et rush. 

J:  Ja, det er det. 

IN:  Hvordan oplever du det der med at der er titler i køkkenet? Altså, der er en der er 
køkkenchef og der er en der er souschef og så er der kokkeeleven og… 

J:  Det har jeg ikke noget problem med.  

IN:  Er det nødvendigt? 

J:  Ja, det er det. Øh, fordi der er nødt til at være en der tager et øh, tager en ansvar. Øh… 
Det gør der i sådan et fag her, fordi du har simpelthen ikke lang tid nok til at 
bestemme dig. Sådan er det jo i alle virksomheder, så bliver der nødt til at være en 
titel jo. Ellers så er der ikke noget, der bliver gjort. Selvfølgelig skal der være titler. Jeg 
ved ikke, jeg tror måske at… souschef-delen hvis du spørger mig, den er nødt til at 
være defineret noget hårdere. For hvad der skal gøres som souschef, ik’. Fordi at de 
tager mange af køkkenchefens ting som, hvor køkkenchefen han måske laver lidt for 
meget mice en place, og så laver de lidt for meget hans ting. Og jeg synes, at han burde 
lave lidt mere… Robert burde simpelthen lave mere af praktiske ting. Stå for, sørge 
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for at der nu er de her, at der bliver ringet efter de her ting, og at de her maskiner de 
bliver lavet og at alt det der, altså alt hvad der har med køkkenet at gøre. At tallene er 
rigtige og Inco passer og alt sådan noget det er væk, så souscheferne de bare kan 
koncentrere sig om at… og lave det en souschef burde lave i min verden. Altså jeg 
synes jo at souschefen måske enten burde have et parti, at have noget at stå for. Det 
er det jeg måske nogen gange synes er problemet med vores souschefer, det er at de 
ikke har nogen, at de ikke har noget parti. Det vil sige, at de ikke har noget at tage 
ansvar for udover, at de skal tage ansvar for at det hele, det kører. Det er selvfølgelig 
også et stort nok ansvar, men det synes jeg jo burde være køkkenchefens ansvar, at 
det hele det kørte. Og så burde souschefens ansvar, det burde simpelthen bare være 
at gå ind og fylde huller. Altså gå ind og hjælpe der, hvor der er, der hvor der er, hvor 
der man… hvor der er brug for det. Enten det eller også skulle de have et parti 
simpelthen. Have noget at stå for. Men det kan du bare ikke rigtig her, fordi partierne 
de er delt så meget op at souschefen ikke rigtig kan have et parti, fordi så har han ikke 
nogen idé om, hvad der sker på cold section. Og så bliver det ligesom overladt til sig 
selv. Så jeg synes egentlig at souschefen bare burde, at lave mindre, altså mindre 
sådan noget… sådan noget nusseri og mere, øh, praktisk arbejde. De burde være mere 
ude.  

IN:  Altså tættere på madproduktet.  

J:  Tættere på mad og produktet. Røre mere ved tingene, ik’. Og gå ind og fylde huller ud. 
Køre mere service. Ja. 

IN:  Ja.  

J:  Det synes jeg, der burde være mere af, sådan, og mindre den anden vej. Så ville det 
være bedre, tror jeg. 

IN:  Bedre organiseret? 

J:  Ja, bedre organiseret. 

IN:  Synes du at alle de her titler er placeret i et hierarki? 

J:  Ja, det er de jo. Altså, der er jo meget enkelt, altså… hvis øh, XXX eller hvis Robert siger 
noget til Kondo, så gør Kondo det sådan, og hvis Kondo siger, at jeg skal gøre sådan, 
jamen så gør jeg det sådan. Og hvis jeg siger, at eleven han skal gøre det, jamen så gør 
han det. Det er meget, det er meget hierarkisk. Det er meget enkelt.  

IN:  Men kan det kun gå nedad? Kan eleven eller kokken også godt få lov at gå op i toppen 
og ligesom påpege nogen ting? 

J:  Du kan sagtens, du kan sagtens sige din mening. Altså hvis Kondo siger: ”Jeg forstår 
ikke hvorfor du skræller dem på den her måde. Du skal skrælle dem på den her 
måde.”, så kan jeg så sige: ”Jo men, jeg skræller dem på den her måde fordi…” og så 
kan jeg fortælle ham hvorfor, og så kan han sige: ”Det er okay”, eller også så kan han 
sige: ”Det er okay. Men du skal gøre det på min måde”.  Altså, du kan godt få lov til at 
stille spørgsmålstegn til det, men hvis han sådan ligesom siger: ”Det er jeg ligeglad 
med”, eller: ”Det, det er ikke sådan jeg vil have det. Jeg vil have det sådan der.” Så er 
der ikke noget, så er den ikke længere. Så kan du ikke køre den… så slutter den bare 
der. Og så gør du det sådan.  
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IN:  Men er det er negativt hierarki, eller er det et positivt hierarki? Altså hjælper det 
huset eller…? 

J:  Jamen, det er jo det der er svært, ik’, fordi det var derfor, jeg gik ind i branchen. Eller 
derfor jeg synes, det er fedt at være i branchen. Det er jo fordi, der bliver gjort, eller 
det går hurtigt, ik’. Og der hurtigt bliver taget rigtig mange beslutninger. Så øh… 
Jamen, jeg har det meget ambivalent med lige præcis det spørgsmål der. Fordi at jeg 
kan rigtig godt lide, at det går rigtig stærkt, og at der bliver taget nogen beslutninger, 
og at der ikke er så meget, der skal snakkes ihjel.  

IN:  Og det hjælper hierarkiet med? 

J:  Ja, det hjælper hierarkiet rigtig meget med fordi at, det er jo klart at, hvis der hele 
tiden er en der har det sidste ord at skulle have sagt, eller at det ikke er til diskussion, 
så stopper diskussionen jo rimelig hurtigt, og så bliver det jo ikke snakket ihjel, kan 
man sige. Så bliver det bare sådan, det bliver. Så derfor, hierarkiet gør jo at, i hvert 
fald fordi det er så stramt, ik’, så gør det, at det aldrig bliver snakket, det bliver aldrig 
sådan… Du har heller ikke oplevet os stå og have haft nogen dybe samtaler, tror jeg, 
mens du har været nede i køkkenet. Sådan noget, hvordan øh, hvordan noget skal 
laves. Det bliver bare sådan her, og så gør vi sådan her og så er det sådan. Men jeg tror 
selvfølgelig, jo hvis du… Problemet er, eller ikke problemet – det er fordi at du har et 
produkt du skal op og aflevere nogen få timer senere, ik’. Hvis du havde noget, du 
skulle lave til om et halvt år, så kunne du godt stå og vende de her ting. Altså, det er 
fordi, at du har det her tidspres, ik’, tror jeg, det er der den ligger. Der, hvad skal man 
sige, kernen ligger for, hvorfor at det bliver opdelt så hierarkisk. Det er fordi du har 
det her tidspres ude i enden, som gør at du bliver nødt til at levere det til om aftenen 
eller til i morgen. Og der kan man sige, hvis du havde, hvis du havde et selskab der lå 
om en halv (ukendt) eller et halvt år ude i fremtiden, så kunne du godt stå og 
diskutere, hvordan de her gulerødder… du kan godt stå og putte gulerødder i otte 
forskellige vakuumposer og så med otte forskellige ting og så give dem otte 
forskellige minutter og så finde ud af, hvad for en gulerod der smager allerbedst. Men 
det er der bare ikke tid til. Så må det bare være ham som bestemmer mest, der siger, 
hvordan den her gulerod skal laves, og så bliver det bare sådan. Selvom det måske 
ikke er den bedste gulerod i verden. Men du har bare heller ikke tid til at forsøge dig 
til at lave den bedste gulerod i verden. Så det er der, den ligger.  

IN:  Og så det negative ved hierarkiet. Hvorfor er det du er sådan lidt ambivalent med det? 

J:  Det negative ved hierarkiet det er jo, at man ikke når den bedste gulerod. Fordi at der 
ikke er tid, altså. Fordi at… der ikke er tid til at diskutere den.  

IN:  Og der er ikke plads nok til demokrati? 

J:  Nej, det er der ikke. Der er ikke… Jamen, jeg tror egentlig det er… Det er fordi, du har 
det her tidspres. Det er der, den ligger. Det er der det hele bryder, falder sammen. Det 
er, at du har det her tidspres. Det er derfor det ikke helt, det er derfor det har svært 
ved at lade sig gøre at have et demokrati. Fordi der er ikke tid til at snakke om det. 
Demokrati tager tid. Og øh, det er der bare ikke. Fordi jeg tror egentlig det ville 
fungere bedre i et køkken. Ja, det er jo også meget, øh, hvad skal man sige, øh… Jeg 
tror, det ville fungere bedre med et demokrati i sidste ende, men det kan ikke lade sig 
gøre på grund af, at du har et tidspres der er så stort, at du bliver nødt til at tage 
nogen hurtige beslutninger. Og det kan ikke lade sig gøre med demokrati, fordi der 
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skal være plads til, at alle kan blive hørt. Og det er der bare ikke plads til. Så det er der 
den ligger.  

IN:  Hvad betyder det rigtige team? Hvor vigtigt er det? 

J:  Det betyder alt for mig. Jeg har arbejdet steder hvor du har, ZZZ og ZZZ og sådan 
nogen steder, der har du de bedste omgivelser. Altså, du får ikke et bedre køkken, du 
får ikke bedre udstyr, du får ikke – altså alt er det bedste at det bedste af det bedste. 
Også en egentlig OK vagtplan. Men hvis de mennesker du arbejder sammen med, de 
er røvhuller, så er det hele lige meget. Så er det fuldstændig lige meget, hvad du laver. 
Det er det i hvert fald for mig. Jeg ved godt, at der er nogen, de kan sagtens æde den 
og så stå og lave øh, og lave mad for en eller anden kalif, som er en stor kanon og så 
bare æde hver dag at, at han bare er en idiot. Det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen 
ikke. Jeg kan ikke, jeg kan ikke… Jeg gider ikke lave mad, hvis jeg ikke gør det sammen 
med mennesker jeg godt kan lide eller sammen med et okay team. Jeg kan kun holde 
ud at… det andet kan jeg ikke holde ud.  

IN:  Men kan service godt fungere, hvis man har et dårligt team? 

J:  Det kan godt fungere. Det kan jo godt lade sig gøre. Det gør det hver dag jo for 
millioner af restauranter. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men det bliver aldrig lige 
så godt, som hvis du har et godt team.  

IN:  Hvorfor har I succes på Nimb?  

J:  Jamen succes – hvordan tænker du på internt eller tænker du på som succes ude i 
verden? 

IN:  Altså, I er jo meget rost for det I laver. Altså, handler det om at Robert har ramt en 
klokkeklar menu eller handler det om at I er et pissegodt team nede i køkkenet og er 
rigtig struktureret eller…? 

J:  Jeg tror ikke, vi er et pissegodt team. For hvis du kigger på over det sidste år der har 
været, det er først nu her at der er begyndt at være et fast team. Da jeg startede, jeg 
tror, jeg er en af de ældste, der har været her – så jeg ved ikke om du kan sige vi er 
godt teamet, fordi det har skiftet virkelig meget ud altså. Du skal tænke på, at jeg har 
været her et år og næsten alle i hele køkkenet er blevet skiftet ud undtagen Robert, 
Kondo og mig.  

IN:  Det er helt vildt. 

J:  Det er fuldstændig sindssygt. Så godt teamet det kan i hvert fald ikke være årsagen til 
at øh, at det er der, vi har fået succes. Jeg tror, det er noget med, at vi har ramt, Robert 
han har taget noget mad med fra øh, også meget fra Noma. Men altså taget noget mad 
med, som også har en succes lige nu. Altså, det rammer ret godt. Det er nordisk, men 
det er ikke så nordisk. Der er en blanding af, at du kan få en bøf, men du kan også godt 
få det her fisk der er pocheret ved otteogfyrre grader og sådan nogen ting, som du 
ikke kan få andre steder også. Det kan du godt få andre steder, men det er ikke ret 
mange brasserier, hvor du kan få det. Så jeg tror simpelthen det er hovedsagligt det er 
maden, at det skyldes succesen og ikke oplevelsen. Ja.          
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Appendiks 6: Interview med Rasmus – Partichef, Nimb Brasserie 

IN:  Interviewer 
R:  Rasmus 
 

 
IN:  Du må gerne starte med dit CV; din alder og dine tidligere ansættelser, og hvor længe 

du har været på Nimb? 

R: Jamen jeg er 24. Og jeg har været udlært siden 2007. Jeg har, efter jeg blev udlært, har 
jeg været, der var jeg lige kort i kantinen i tre måneder indtil jeg startede op herinde. 
Øh, der har jeg fået job herinde, og så var jeg bare lige ude i to en halv måned, hvor jeg 
lige fik tiden til at gå. Så var jeg herinde en sæson, øh, da de åbnede med den gamle 
køkkenchef og så tog jeg til… Så tog jeg til to år til Østrig, og hvor jeg fik et 
køkkenchefjob i Østrig. Og det var superfedt. Om vinteren skisportsted, om 
sommeren sådan noget for gamle- mennesker-gå-i-bjergene. Det var super hyggeligt.  

IN: Hahaha… 

R:  Jamen, det var perfekt. 

IN:  Fedt. 

R:  Det var lige mig, sådan noget natur og natur, det kan jeg godt lide. Jeg er ikke så meget 
til sådan noget… Du ved, jeg kan godt lide sådan noget mere… Så der var jeg i to år. 
Øhm… og så kom jeg hjem. Så lavede jeg faktisk ikke så meget en måned tror jeg, 
halvanden til, så blev nødt til at lave et eller andet økonomisk jo, så tog jeg på, så var 
jeg på ZZZ. Der var jeg lige kort, det nye hotel der er bygget ude på ZZZ.  

IN:  Okay. Var det allerede åbnet der? 

R: Ja, det åbnede… øhm… 

IN:  Okay. 

R:  Jeg var der i halvanden måned. Jeg var der den første måned, hvor det var sådan 
noget indslusning for, at de skulle starte op og pakke ud og sådan noget. Så 14 dage 
efter at vi havde haft åbent, så sagde jeg op. Du ved, det var ikke nogen succes. Øhm, 
jeg har ikke arbejdet hotel på den måde før. Det, så har jeg prøvet det, og det skal jeg 
ikke igen. Det var lige så meget bare for at få noget at lave, da jeg kom hjem ik’. Øhm, 
så snakkede, så mødte jeg XXX i Magasin, så kom jeg herind og snakke med Robert og 
så ja… History, history. Så det er sådan set, hvad jeg har lavet, siden jeg blev udlært i 
hvert fald. 

IN:  Hvornår er, hvornår snakker du med Robert? Hvor længe har du været herinde så? 

R:  Jeg har været her i… jeg startede i august.  

IN:  I august? Okay. 

R:  Ja. 

IN: Det er sjovt, der er ikke nogen af jer der har været her i særlig lang tid? 
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R:  Nej, da jeg startede var der en hel masse kokke, der lige var stoppet. Det var helt vildt. 
Det var total kaos, da jeg startede herinde, og de alle samme var stoppet i den 
periode. Øhm… jeg tror, det var sådan hele det første hold, han havde fået ansat, og øh 
havde nogen ambitioner omkring, hvad der skulle ske og hvordan og hvorledes, og så 
var de ikke blevet indfriet, eller de kunne i hvert fald ikke tage det, så de stoppede alle 
sammen lige der, ik’. Øhm, så vi er ligesom det 2. hold, virker det som om. 

IN:  Alright. Det er vel også deromkring XXX han stoppede, er det ikke det? 

R:  Jo, han stoppede 14 dage før jeg startede.  

IN: Ja. 

R:  Desværre. 

IN:  Det er så sjovt med jeres branche, det der med at… 

R:  Ja, det går så stærkt. Jamen, det går så stærkt. 

IN:  Nå, hvad tænker du sådan om det der, om ledelse i restaurationsbranchen? At jeg 
skriver om det. Er det relevant? 

R:  Jeg ved ikke, om jeg synes, det er relevant altså. Altså, jeg synes måske, at det er et 
meget spændende emne og skrive om. Jeg ved ikke, hvor relevant jeg synes det er. 
Men altså i forhold til at skrive om en børnehave, så synes jeg måske der er lidt 
mere… Der er lidt mere spil i det. Sådan, tænker jeg. Der er mere sådan, der er flere 
usagte ting. Det er ikke sådan, det er ikke så, vi snakker ikke så meget om al ting. Der 
er mere sådan en måde det bliver gjort på og sådan har det altid været. Og det 
fungerer, er der nogen der synes i hvert fald. Så jo, jeg kan godt se hvorfor. Jeg synes 
det måske er mere spændende at skrive om, om måden det foregår på i et køkken, 
end det er i en børnehave.  

IN:  Øh, hvorfor valgte du at blive kok? 

R:  Jamen, nu har jeg så to forældre der begge to er kokke, ik’. Øhm, under XXX. Så det er 
sådan lidt… 

IN:  Social arv, der slår igennem?      

R:  Jamen, det skulle jeg i hvert fald aldrig nogensinde være. Øhm, og så havde jeg sådan 
en periode, hvor jeg ikke lige vidste, hvad jeg ville. Øhm… jeg startede i 
mekanikerlære, da jeg stoppede på, i folkeskolen. Og der var jeg i halvandet år eller 
sådan noget. Det gad jeg sgu egentlig ikke. Så stoppede jeg med det. Så vidste jeg ikke 
lige, hvad jeg skulle lave, og så ville jeg gerne have et arbejde. Og min far han sagde, at 
det skulle jeg ikke, jeg skulle ikke ud at tjene penge, inden jeg fik mig en uddannelse, 
som et eller andet du ved… Så øh, så startede jeg på teknisk skole. Der havde jeg gået 
som mekaniker, så startede jeg sådan bare for at lave et eller andet og sådan komme 
lidt rundt. Så kom jeg indover kokkedelen, og det synes jeg egentlig var rimeligt 
spændende. Jeg snakkede med min far sådan stille og roligt, der boede jeg hos min 
far, om hvad han synes og hans sagde, at jeg kan godt forstå, at du synes det er 
spændende, logisk nok jo, men han ville ikke anbefale mig det sådan. Altså, der er, der 
er så mange downsides i den her branche, ik’, at øh… Det kan jeg jo sagtens se nu, 
men det er ikke noget, jeg synes er… Jeg er super glad for det med alle de der 
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downsides. Det er nogen, jeg sætter pris på. Øhm, men jeg kan godt forstå, når man 
bliver ældre, at man måske ikke synes det er så fedt, ik’.  

IN:  Hvad er de der downsides? 

R:  Jamen, øh altså, jeg synes da, det er det fedeste i verden, at jeg skal arbejde 15 timer 
om dagen, fordi så bliver jeg fri for at arbejde to dage i stedet for en dag. Og det er 
ikke fordi, jeg ikke kan lide at gå på arbejde. Jeg kan godt bare lide at have mine ting 
samlet. Så har jeg en masse tid til at samle alle mine private ting og få styr på det. Det 
er sådan meget, altså sådan nogen ting med, at jeg ikke kan holde fri, når jeg har lyst 
og sådan noget, det har aldrig rørt mig, og det siger mig ikke noget. Så slipper jeg for 
at gå til alle de der nederen fødselsdage med min familie og eks-kæreste og alt muligt 
andet pis, ik. Så det er jo… Altså, jeg har aldrig nogensinde set det som et problem. 
Aldrig nogensinde.  Jeg har også altid fået fri til det jeg gerne ville. Hvis du har noget 
altså, min mor bliver 50, så får du fri, sådan er det jo. Man kan stadig spille kortet 
overfor sin kæreste, at man ikke kan få fri fordi, man skal på arbejde, ik’. Man bytter 
ikke rundt for for, for enhver pris vel. Men alligevel så kan det godt lade sig gøre, det 
kan sagtens gå op. Og det passer fint ind i min hverdag med hvad, hvad jeg synes, jeg 
skal. Og så de lange arbejdstider, og sådan noget med at arbejde i weekenden og 
sådan noget. Jeg synes, det er rart. Jeg synes, det er fint. Det øh… det skaber også 
noget socialt for dem du arbejder med, så du måske ikke har det samme behov for at 
gå ud med dine, dine venner sådan. Det gør så også, i og med at du har sådan et job, at 
så har du heller ikke en superstor vennekreds, for det ryger jo fra stille og roligt, ik’. 
Men så kompenserer du lidt for… Så når jeg har fri, så har jeg meget fri for mig selv. 
Det kan jeg godt lide. Så det hjælper mig super meget personligt også at have sådan et 
job. Jeg dør i en mandag-til-fredag. Jeg har prøvet det i to en halv måned, og jeg dur 
slet ikke til det. Altså, jeg er virkelig dårlig til det, men det er også fordi, jeg ikke kan 
komme op om morgenen, og øh, og jeg er ikke særlig positiv før klokken bliver tolv og 
sådan noget. Jeg er bare sådan… Jeg fungerer ikke på det tidspunkt. Men jeg har også 
arbejdet efter klokken tolv de sidste otte år. Så er det jo klart, at jeg ikke fungerer 
klokken otte om morgenen. Der plejer jeg jo at sove. Der er det nat for mig ikke. Så øh 
ja… 

IN:  Hvad er det, du godt kan lide ved at være kok? 

R: Jamen, der ville ni ud af ti jo nok sige kreativiteten, men øhm, jeg kan nok bedre lide 
struktureringen i det. Jeg er sådan meget kasse, jeg kan super godt lide, jeg kan godt 
lide måden, det fungerer på i et køkken. Jeg kan godt lide at, at det er som det er. Hvis 
det er blevet sagt sådan her fra ham, der bestemmer, så er det altså, sådan det er. Der 
er ikke en anden en der laver om på alt muligt hele tiden. Det kan jeg godt lide. Jeg 
kan godt lide, at det fungerer, og alle folk ved, at det er sådan. At der ikke er nogen, 
der piller ved et eller andet. Det kan jeg godt lide ved det. Så kan jeg også godt lide at 
lave maden, jeg synes det er super spændende og få det til at harmonere. Men det er 
lige så meget det at, det er det system.   

IN:  Hahaha… Sådan har jeg det også. 

R:  Det er lidt autistisk, ik’? Men altså sådan… Ja, jamen, det kan jeg rigtig godt lide. Det er 
også derfor jeg rigtig godt kan lide en meget konsekvent ledelse sådan. Jeg er ikke så 
god til det, når det bliver sådan lidt brøh (lyd). Jeg kender mig selv. Lige så snart det 
bliver sådan lidt flydende så og sådan, så går der en måned, og så er jeg væk. Det kan 
jeg ikke arbejde med.  
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IN:  Så må du passe meget godt ind her. Min oplevelse er bare at det sådan er ekstremt 
struktureret.  

R:   Her? 

IN:  Ja. 

R:  Okay? Sådan er det overhovedet ikke i min opfattelse. Det synes jeg ikke, at det er. 
Næ, men altså jeg kan lide at være her, rigtig godt lide at være her. Jeg synes det 
fungerer, øhm, sådan som det er nu. Men altså, jeg synes ikke det er super 
struktureret. Jeg synes, det er meget sådan, at så gør den her lige det, og så gør den 
her lige det. Det er jo hvad man har set og hvad man er vant til. Ja, så øh… 

IN:  Jeg kommer også fra sådan et ni til fire job, hvor vi må gå og komme når vi har lyst. Så 
det er jo noget helt andet, jeg kommer fra. 

R:  Jeg ville få total stress jo. Jeg ville slet ikke vide om min kollega var på arbejde eller ej. 
Og hvad nu, hvis jeg skal vide et eller andet så… Jeg ved bare, at når vi er her, så er vi 
her bare hundrede procent. Altså så øh… Så er der ikke så meget med øhm… Folk de 
ved, hvad de skal. Og det er ikke, at du behøves at blive låst fast, så du ikke udvikler 
dig i arbejdet, hverken fagligt eller personligt, det er bare en anden måde at styre det 
af på. Og det det synes jeg er dejligt.  

IN:  Hahaha… 

R:  Jeg kan godt lide det.  

IN:  Det er fantastisk. Jeg er også vild med sådan noget. 

R:  Jeg synes, det er rart. 

IN:  Nå, hvad vil det sige at være kok? Er det en livsstil? Er det en særlig identitet? Eller er 
det bare et job? 

R:  Jeg synes måske nok, at det er en livsstil.  

IN:  På hvilken måde? 

R:  Øhm…Man, man tænker sådan meget… Det er svært, nu hvor jeg har lavet det i så 
mange år ik’, så det er svært, at sige hvad man tænker lige nu men, men jeg tænker 
sådan meget, når jeg sætter mig selv op kontra min kæreste eller venner eller sådan, 
så tænker jeg bare sådan i mad. Jeg tænker meget sådan i smage sådan. Ikke at det er 
sådan helt vildt nørdet, og jeg går sådan hele tiden vel, men men men øh, jeg kan godt 
sådan for mig selv, og sådan lige lure om det her det fungerer sådan… Så jeg tænker 
meget over mad. Men det er sådan meget maddelen, æstetisk og hvordan det vil være 
og sådan noget. Og der er også nogen ting, jeg synes, der smager helt vildt godt 
sammen. Det kan også være helt vildt grimt, men det er sådan nogen ting der, det er 
sådan nogen tanker jeg går og tager mig. Jeg kan stå midt i et supermarked eller 
noget, ik’. Hahaha… Og så kommer min, dem jeg nu er sammen med… Jeg har aldrig 
de der, hvor jeg står og tænker dybt og langt, det har jeg ikke, men kun lige når det 
kommer til sådan noget, så har jeg det sådan, ik’. Jeg er ikke ham der sidder bare 
sidder og glor ud i luften sådan, og sidder og funderer dybt over tilværelsen. Det 
synes jeg ikke, jeg er. Men lige når det kommer til mad så, så tænker jeg meget over 
det. Jeg tænker meget over, hvad jeg spiser. Øh, jeg spiser meget usundt, det ved jeg 



 Når hierarki og delt ledelse mødes 
 Et casestudie af et gourmetkøkken 

_____________________________________ 
Agnethe Pontoppidan Frantsen 
Cand.merc.(kom.), 2011 

 Side 112 af 121 

godt, jeg spiser rigtig rigtig usundt, men jeg tænker alligevel over hvordan jeg spiser, 
og om det er noget jeg godt kan lide sådan. Jeg synes, jeg synes det præger mig meget 
at øhm, at jeg har den uddannelse jeg har. Mit jobvalg. 

IN:  Spiller passion en rolle? Er det nødvendigt at have passion for at være kok? En dygtig 
kok. 

R: Det er nok passionen, der gør om du er dygtig, eller til om du er sindssyg dygtig. Det 
tror jeg. Det er jeg helt overbevist om. Det er det. Du kan sagtens rende rundt og være 
kok uden at have passion. Du kan sagtens bare gå på arbejde, det er der masser af 
eksempler på, så det kan man godt.  

IN:  Men klarer de den? 

R:  Ja, det tror jeg, de gør. Hvis de bare ikke snakker for meget om, at de bare er her fordi, 
det er et arbejde. Øhm, så det så det tror jeg, at der er nogen, der gør. Men øh… Det er 
også der, det er der, du kan se forskellen øhm… Robert for eksempel, Robert, jeg 
synes Robert, han er nok den dygtigste køkkenchef, jeg har haft, for fordi at han netop 
har den der brændende passion for det. Hvor du kan se, at det er reelt, og det er 
ærligt, og han vil gerne arbejde for det. Han er ikke bare sådan en, der får nogen idéer, 
og så synes han, at det her det er skide lækkert, og så skal I lige gøre det for mig. Det 
har… Sådan arbejder han ikke, og det har jeg respekt for. Så derfor synes jeg også, at 
han er dygtigere end mange af de andre, jeg har haft der bare har lavet et eller andet, 
og så kan I lige lave det, og så følger de det ikke lige helt til dørs. Så det ja… 

IN:  Når du sådan siger, at du er kok, hvad får du så af respons?     

R:  ”Så gider jeg ikke lave mad til dig.”  

IN:  Hahaha… 

R:  Hver gang du skal ud til nogen nye mennesker og sådan… 

IN:  Eller: ”Kan du ikke lige, min tante fylder 30.” 

R:  Ja, lige præcis. Så venter man lige med at lufte den for ellers så kommer der ikke 
noget (ukendt). For sådan er det altid. Ja, så uh ha… ja men ellers så øh… Ej, hvor 
spændende og Jamie Oliver og øh. Men altså, så kører man lidt i det der, og det er fint 
nok.  Altså, det er sgu meget fint. Det er meget hyggeligt. Alle folk har en mening om 
mad, på en eller anden mærkelig måde.  Alle folk, der er ikke nogen, der er ligeglade 
med mad. Så så så man kan altid få et eller andet op at køre på den måde ik’. Ja… Ja. 

IN:  Har kokke sådan en, en særlig status i samfundet? Altså jeg tænker – Danmark har 
verdens bedste restaurant, og vi har verdens bedste kok, og vi har verdens bedste 
tjener.  

R:   Det har de, det har de. Helt usagt. Det er jeg ret sikker på de har. Øh… Der er en eller 
anden speciel respekt omkring det, virker det som om. At folk de respekterer det, når 
man øh… Det har også meget med alle de der åndssvage madprogrammer at gøre, ik’. 
At at at øh, i alle programmer der ser du, hvor dedikerede de er og hvor, uh ha og 
sådan tror de hele branchen er, og sådan er det jo ikke. Men men, det har meget med 
det at sige. Men det virker som om folk generelt har en respekt for, for kokke sådan. 
Og det er jo sjovt, for det er jo bare et lavtlønnet håndværksfag et eller andet sted ik’, 
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altså. Det er jo ikke meget ved siden af at være tømrer vel, hvis man er tømrer, så er 
du bare lige som vi andre, ik’.  

IN:  Hvad tror du så, at det er der gør den lille forskel? 

R:  Det ved jeg ikke. Jeg tror nok, det er fordi at, at at når de sidder og ser alle de her 
programmer, så tænker de, det der, det kunne jeg aldrig nogensinde gøre. Der er 
altså, der er så mange almindelige mennesker, som der tænker, de vil aldrig kunne 
være i denne her branche, og det tror jeg også, at de har ret i til et vist sted. Du skal 
være lidt speciel, du skal vænne dig til det, du skal have tid til at vænne dig til det, ik’, 
fordi det er fandme ikke sjovt i starten. Øhm… Så så så jeg tror bare, det er fordi, de 
tænker det kunne jeg ikke selv. Det ville jeg aldrig gøre, det der, ik’. Altså sådan, at 
man kan skabe noget i et miljø, som bare er så presset, ik’. Jeg tror, det er det, at folk 
respekterer. Øh, uden at jeg nogensinde har haft en samtale med folk. Jeg har aldrig 
nogensinde snakket med folk om det, men det er bare det jeg tror. Når man, når man 
hører folk ohhh okay… 

IN:  Det tror jeg du har meget ret i, altså. Øh… Har du sådan en rollemodel? Sådan en der 
inspirerer dig i branchen? 

R:  Både ja og nej. Øhm, der er da, der er da faktisk, der er da folk i branchen, som jeg 
synes, der gør det rigtig godt, og som jeg godt kunne tænke mig at være lige så dygtig, 
som de er. Men det er også, hvor man gerne vil henad, sådan… Jeg tænker måske 
mere, de drenge som der har en masse restauranter oppe at køre, øhm, at de 
inspirerer mig. Fordi jeg kunne godt tænke mig forretningsdelen af det. Øh, jeg kunne 
godt tænke mig at være, selv at have en forretning en dag. Så det er mere folk, der 
inspirerer mig. At de kan åbne de her steder og få det til at fungere, få det til at løbe 
rundt. Altså, man kan også sige, at kokkemæssigt så er der da masser af kokke der er 
sindsygt dygtige, hvor man siger: ”Okay, respekt”, altså virkelig, men men øh, det er 
mere, det er mere, det er mere at få opbygget, ikke franchise, men at du kan få flere 
restauranter til at fungere på samme tid. Det synes jeg er fedt, og det kunne jeg godt 
tænke mig at kunne. Så det, så det er da sådan nogen jeg kigger mere over skulderen 
end, altså læser lige lidt ekstra om det, end man gør, hvis det er en eller anden kok, 
der stiller op til VM eller DM for kokke. Nå ja, men det er da også, respekt for det, 
men… Det er mere den anden vej, jeg gerne vil. Jeg vil gerne restauratørdelen på et 
eller andet tidspunkt. Så det, ja… 

IN:  Så laver du sådan et mor, far og søn arrangement? 

R:  Ja. Rigtig hyggeligt. Haha. 

IN:  Nå. Nu skal vi snakke ledelse. Hvad er, hvad er ledelse?         

R:  Hvad ledelse er? 

IN:  Ja. 

R:  Det er en der får tingene i et køkken til at fungere, og det er en der motiverer mig til at 
jeg skal… at jeg skal få det til at fungere. Og jeg skal ville have det til at fungere, og jeg 
giver mig alt hvad jeg overhovedet kan for at få det til at fungere. Det er ledelse for 
mig.  

IN:  Er det, er det én-vejsting? Altså at du, bliver du en del af lederens projekt også, eller? 
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R:   Selvfølgelig gør jeg det. Det gør jeg da. Hvis det er at jeg… Nu kan vi tage den fra min 
vej og til kokkeeleverne for det er det, for jeg har den, den vej og så har jeg den den 
vej til souscheferne, ik’. Øhm… Til kokkeeleverne der er det da helt sikkert, at de skal 
lære en hel masse men det er da, at jeg skal få tingene til at, jeg få skal sektionen til at 
fungere. Det er mig der bestemmer på den her sektion, så jeg skal have det til at 
fungere. Og det gør jeg kun ved hjælp af ham her, og det ved jeg godt. For hvis han 
ikke hjælper mig, så er jeg screwed, og så kan jeg ikke nå det. Så det er jo at motivere 
ham, sådan usagt, selvfølgelig er det hans arbejde, men jeg skal motivere ham til at 
han gerne vil gøre det her. Vi skal have det til at fungere sammen. Det er sådan lidt, 
øh, lidt lidt Band of Brothers. Det er sådan lidt underligt, men det er det lidt ik’. Øhm. 
At vi skal have det til at fungere sammen og det er der nogen, der er rigtig rigtig gode 
til. Øh, eleverne sådan at opfange. Og det er, det er faktisk dem vi har nu, synes jeg. 
Øhm… og at, at det skal fungere, men øhm, jeg skal, jeg skal ikke være over dem. Altså 
jeg kan, jeg kan sige tre ting som det og det og det skal nås, og resten det kommer sgu 
selv, ik’. Fordi at så læser de situationen, ik’, så er de lige så motiverede som jeg er for 
at få mine souschefer til at sige til mig at øh: ”Denne her sektion her det er dig, ik’?”. 
”Jo, det er”. Så, så det er begge veje. Jeg ser det bare som motivation. Ledelse er super 
meget motivation for mig. Hvis du, hvis du, hvis du motiverer mig korrekt, så gør jeg 
alt, hvad du gerne vil have. Hvis, til gengæld, hvis du ikke gør hvad jeg synes du skal, 
hvis du er modsat, hvis du ikke motiverer mig overhovedet, så bliver jeg også 
fuldstændig modsat. Jeg laver stadig mine ting, men jeg hjælper dig ikke på nogen 
måde, altså. Det er jo sådan logikken. 

IN:  Og hvordan bliver du motiveret? Er det gennem at give dig noget ansvar og sige du… 

R:  Jamen det er det da selvfølgelig. 

IN:  …du styrer den opgave her? 

R:  Selvfølgelig er det det. Vi har hver vores afdeling, og jeg har den kolde sektion nu, ik’, 
så det er da et kæmpe ansvar jeg skal stå med alt det her. Øhm, og og og det er min 
røv, der kommer på komedie, hvis det er, at det ikke er lavet. Så selvfølgelig er det 
ansvar med til at motivere. Men det er lige så meget at gå med ind og tage en del af 
ansvaret, jeg synes der er motiverende. Min leder tager sin del af ansvaret sammen 
med mig. Nu gør vi det her, det motiverer mig mindst lige så meget som øh, som det 
her det er dit, og så laver jeg noget andet. 

IN:  Så medindflydelse er en lige så vigtig del af det? 

R:  Ja, helt sikkert. 

IN:  Ja. 

R:  Det er igen det med Robert for eksempel. Der er han, han brænder for det. Robert 
han, han har ikke noget imod at stå 14 timer sammen med mig og køre mice en place, 
hvis vi er bagud. Han er ligeglad. Og det har jeg respekt for. Så det er ikke bare er 
sådan noget: ”Jeg skal til møde.” Det kunne han jo godt. Og så måtte jeg jo selv finde 
ud af, hvordan jeg ville nå det. Men det gør han ikke, og det har jeg respekt for. For det 
er der rigtig mange andre, der gør. Lige så snart de bliver over 25, så gider de ikke 
lave mere, jeg ved ikke hvorfor. Så så øh, det er det helt sikkert – at gå med ind og, jeg 
siger ikke at køkkenchefen skal, skal være en aktiv del af køkkenet nødvendigvis øh, 
hvis det er, at han er så stort et sted, hvor han ikke kan være det. Øhm, så skal du have 
nogen andre folk, der gør det for dig jo. Men det betyder bare… Det betyder bare 
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meget for mig at, at der er en øverste mand, som der har en føling med, hvad fanden 
der foregår i det her køkken. Han har, han har en del af hvordan opbakningen foregår, 
han er en del af service, og han kommer ikke bare ned under service, når der er 
allermest travlt en time hver dag, og så står han og råber og skriger og øh… fordi han 
ikke selv kan overskue det, fordi han ikke er der resten af tiden. Det gør han ikke og 
det øh, det er det er vigtigt, synes jeg. At de har en forståelse for, hvad der foregår på 
sektionen, selvom det er vores ansvar, men de ved stadig, hvad der skal ske, ik’. Det 
synes jeg er vigtigt.  

IN:  Hvad… hvornår er det så dårlig ledelse? 

R:  Jamen, når de undgår det. Når når når folk undgår at tage del af det her ansvar. Øhm, 
det er fint nok at give mig ansvaret for det, men hvis du som leder kan se, at jeg har 
svært ved at nå det, så skal du hjælpe mig, i min verden. Så skal du sørge for, at det 
kommer til at fungere. Om du hjælper mig, eller du sender en eller anden over og 
hjælper mig. Der er jeg sgu ligeglad. Men hvis du kan se at, okay, det kan godt være 
svært at nå alene, så øh, så skal du, så skal du tage del af det ansvar, og hvis du ikke 
gør det, så synes jeg, du er en dårlig leder. Så er du en rigtig dårlig leder, og så bliver 
jeg rigtig indebrændt. Det gør man jo, hvis man føler sig svigtet af sin ledelse, ik’.  

IN:  Så det er meget ledelse på sådan et… på sådan et øh… dag til dag niveau. Du har ikke 
brug for sådan nogen store visionære linjer eller…? 

R:  Jo, det har jeg. Men i og med at jeg er så afhængig af, af min ledelse som jeg er på min 
sektion så, fordi at vi bare ikke er flere, så så er det også dag til dag. Det har også 
meget at sige. Men altså, jeg kan også sagtens have en dag, hvor jeg bare hader dem, 
fucking lort, ik’, og hvor jeg går hjem og så er det jo ikke at, dagen efter så er det jo fint 
nok. Altså, altså så overall set så, så er det jo hvordan det går. Altså sådan, de store 
linjer der, der er jeg sådan forholdsvis enig med dem, ik’. Hvad der skal ske og 
hvordan og hvorledes. Jeg kunne godt tænke mig, at de var lidt kraftigere de linjer 
med øh, det er jo igen… Jeg synes nogen gange det bliver sådan lidt bladr… Hvor hvor, 
hvis jeg spørger, hvis jeg spørger Robert, jeg havde en samtale med ham i sidste uge: 
”Hvor vil du gerne hen? Hvor skal vi hen?” Og så kommer han med sådan en eller 
anden lang snak, og så sidder han og snakker uden om og sådan noget, og sådan 
noget, og det hader jeg bare. Jeg kan slet ikke have det, vel. Er det fordi du ikke ved 
hvor du vil hen, eller er det fordi du ikke vil sige til mig, hvor det er du vil hen? Altså 
hvad… fordi jeg begynder sådan lidt at miste troen på, hvor fanden skal vi hen, altså, 
jeg har en idé om, at jeg arbejder her, fordi at vi skal derover. Og hvis det er at det lige 
pludselig begynder at blive sådan at nu skal vi måske herover, så så skal du fortælle 
mig det, fordi ellers arbejder jeg herover, ik’. Og det, det kan godt være et problem 
nogen gange herinde synes jeg. At de får så mange underlige idéer hele tiden, og så 
skal vi, og der er ikke rigtig noget, der bliver formidlet videre, og når man så 
konfronterer dem med det så, så bliver det sådan lidt arhhhh… Det er de ikke så gode 
til vel. Det kan godt, det kan godt sådan øh… Men i bund og grund og sådan 
overordnet set så er jeg rimelig enig med deres linjer omkring det, øh, hvad de gerne 
vil herinde, og jeg synes det er, jeg synes det er en god restaurant og jeg glad for den 
mad vi laver herinde. Jeg synes, det er blevet… Nu har jeg også set det gamle, hvor jeg 
synes niveauet det er blevet hævet i forhold til det gamle. Meget. 

IN:  Ja. 

R:  Og det er vigtigt, at de kan finde ud af og… for ellers så er det bare ligegyldigt. Så går 
man bare på arbejde.  
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IN:  Hvordan… Hvordan bliver ledelse synligt på Nimb?  

R:  Undskyld hvad? 

IN:  Hvordan bliver ledelse synligt på Nimb? 

R:  Ja? 

IN:  Hvornår ved i, nu er det, nu er det ledelse? 

R:  Det kommer igen an på, om vi er oppe på, på køkkenniveau eller om vi er på endnu 
højere niveau. Fordi altså på køkkenniveau, jamen, der er man jo ikke i tvivl om 
altså… Vi har jo alle sammen set, hvordan Robert han agerer, når det er, at han ikke er 
tilfreds med situationen. Så der er man jo ikke i tvivl om det. Når man kommer op på 
højere niveau så… Altså så er der jo nogen gange nogen beslutninger, hvor man bare 
kan…altså du behøves ikke engang at få det at vide, du kan læse om det på et stykke 
papir og, okay, så ved man godt, hvem der har skrevet det der, ik’. Altså enten så er 
det hr. XXX eller også så er det Mr. XXX, ik’. Øhm, fordi det er sådan nogen ting som 
alle folk på gulvets verden bare står og tænker, det er da noget underligt noget der 
her, ik’. Øhm… men jeg synes faktisk at, at at vi er sådan meget heldige med at sli… vi 
slipper sgu meget godt uden om alt for meget af det der rytteri der er oppe fra de 
store herrer. Det synes jeg. Det har ikke så meget med os at gøre. Det kan godt være 
Robert han får en masse af det, det ved jeg ikke, men der bliver ikke lavet så meget 
om i vores ting hele tiden. Det kan jeg godt lide, at de har fundet et stabilt niveau for 
restauranten, hvor de gerne vil have den, når vi kører det her koncept, og vi har 
brunch de og de dage, og vi kører frokost og sådan. I gamle dage, der lavede de om i 
det hele tiden. Og det gjorde også bare at folk de blev forvirret, de gad ikke lave det. 
Til sidst så var det bare sådan, så kan det være lige meget. Så der synes jeg at vi 
slipper rimelig, rimelig godt for alle de der underlige idéer man skal få, når man 
sidder og har sådan et job ik’. Øhm… det passer også restauranten meget godt. Det 
leje de har fundet. Øh, med … med konceptmæssigt, synes jeg.  

IN:  Hvis vi tager det på køkkenniveau, hvad så? 

R:  Hmm… Køkkenniveau, der er det jo at… Der kunne jeg godt tænke mig, at det var 
meget mere konsekvent. Det har jeg også lært, fra da jeg startede at … øh, altså fra da 
jeg startede i lære, der har jeg altid haft, jeg har haft… jeg kan godt lide det hårde, jeg 
kan godt lide det meget hårde. Rigtig hårde. 

IN:  Hvad ligger der i det? 

R:  Det ligger der i, at så bliver det ikke så, så er det ikke så løst. Det kan godt blive lidt 
løst nogen gange. Sådan lidt for kaffestue-agtigt nogen gange. Ikke særlig 
koncentreret. Jeg kan godt lide, når folk de koncentrerer sig om det de laver. Jeg kan 
godt lide, når jeg selv føler, jeg kan koncentrere mig om det, jeg laver. At jeg er skarp 
på den post jeg står på. I stedet for at det bliver sådan noget… ehøh og høj musik, og 
råb og skrig og ehøh… Det er jeg ikke så god til. Det har jeg aldrig arbejdet med. Jeg fik 
lidt et chok, da jeg kom herover, hvor det bare var sådan noget (laver en lyd). Øhm… 
hvorimod da jeg startede her, altså min anden gang, hvor jeg startede under Robert, 
der var han sgu meget fokuseret på det, der brokkede de sig alle sammen over det, 
når han tyssede eller sådan et eller andet. Og jeg synes det var fantastisk.  

IN:  Haha. 
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R:  Jamen jeg kan godt lide det. Det er lidt øhm, jeg synes det er dejligt. Jeg hader at gå på 
arbejde og føle, at der er ligegyldigt. Så synes jeg virkelig ikke, det er særlig sjovt. Og 
det, og det kan du godt føle nogen gange nu, at folk de bare er her fordi det er en 
anden måde at hænge ud på eller et eller andet, ik’. Det er bare sådan øh… Der kan jeg 
godt lide at det er meget hårdere, men det ved jeg godt med de her klamme Tivoli-
regler vi har her – det bliver aldrig anderledes. 

IN:  Haha. 

R:  Det gør det ikke. XXX, den gamle køkkenchef, han havde et regelsæt og han var også 
klart til den strengere side end det er nu. Og der blev, altså der blev givet tæv og det 
var hele vejen rundt. Altså det var ikke sådan noget med at det kun er eleverne eller 
kun er kokkene eller noget. Det er hele vejen rundt, ik’. Og det gør også bare at folk de 
(ukendt) sig lidt ik’, de bliver øhm… Men det fandt de jo så ud af inden på 
fagforeningen et eller andet. Og så blev der ballade om at det og det. Og det har jo så 
gjort, at man kan jo ikke noget som helst i den her butik mere. Øhm. Det er en skam 
synes jeg, fordi at det gør jo bare at alle kokkeelever lige pludselig er fuldstændig 
ligeglade. Altså de ved bare… XXX han melder sig bare syg en måned, ik’, og så 
kommer han igen, og så gider han sgu egentlig ikke lige, og så melder han sig syg igen. 
De kan jo gøre hvad de vil, ik’, og det er, det synes jeg bare er en. Altså i min verden er 
det meget meget at være ligeglad, altså det er… Det er jo fuldstændig grotesk at det 
kan, at det er tilladt. At Robert han sidder og siger at XXX skal køre brunchvagter og 
sådan noget, fordi at vi vil gerne være gode venner med fagforeningen, ik’. Altså jeg 
kan da godt forstå det, at man gerne vil være gode venner med fagforeningen, men 
når fagforeningen har så meget magt, det forstår jeg ikke. At han kan blive væk i tre 
måneder og så, så er det okay at han bare… fordi han ikke lige gad, eller han skulle 
giftes, eller hvad fanden det var, at han skulle. (Mumler) Sådan nogen ting, det der, 
der kan jeg bare mere lide den gammeldags struktur, der var de steder, hvor jeg har 
været. Jeg synes bare det skaber mere, det skaber ikke så meget tvivl. Øh, folk de kan 
godt blive sådan lidt: ”Er det okay, at jeg går med min mobiltelefon nu eller er det ikke 
okay?” Altså i gamle dage, der vidste du altid, at der måtte du ikke engang have den i 
lommen, vel altså. Så det øh… 

IN:  Jamen, er det fordi, er det vigtigt for det slutprodukt i ligesom skal levere på dagen? 
Eller hvorfor er det vigtigt, at I har den der disciplin? 

R:  Jeg synes, det er super vigtigt for produktet. Det er, det er ikke kun processen. Det er 
der mange der tænker – er det eller processen eller resultatet – nej det er resultatet. 
Du får bare en helt anden, du får et helt andet blik, på dit øh… på din, på dit emne ved 
at du er fokuseret. Det er super vigtigt. Altså der er ikke særlig mange unge 
mennesker nu til dags der kan finde ud af at fokusere og stå og snakke om Beverly 
Hills samtidig. Det går bare ikke. Det er virkelig ikke særlig godt. Altså øhm… Og du 
kan bare se det på kvaliteten. Du kan se det med det samme, når det er at… du kan 
også se det nu, når det er at, vi arbejder her og vi kan se når Robert har været på 
arbejde og når han ikke har. Når Robert er her, så folk de er lige en tand skarpere end 
når han ikke er her, ik’. Sådan burde det ikke være, der burde du have to souschefer, 
der bare står og (laver lyd som en pisk). Men det kan du ikke herinde, det er Tivoli-
regler, det kan man ikke øhm…   

IN:  Tivoli-regler, det lyder så… 

R:  Jaja, det øh… 



 Når hierarki og delt ledelse mødes 
 Et casestudie af et gourmetkøkken 

_____________________________________ 
Agnethe Pontoppidan Frantsen 
Cand.merc.(kom.), 2011 

 Side 118 af 121 

IN: Det lyder også lidt sødt, ikke? 

R:  Det gør det da lidt ikke, og man bliver også sådan lidt nogen gange ikke, altså, jeg har 
sådan nogen gange overvejet hvad fanden er det der sker med det her sted, ik’. 
Hvorfor, hvorfor det er at det skal være Tivoli-regler. Nu er det bare, nu er det bare 
blevet et gængs ord nu, ikke. Det kan man ikke. Altså du behøves ikke engang spørge, 
hvorfor man ikke kan, vel. Hvorfor kan, hvorfor kan kokkeeleverne ikke arbejde i en 
fem-to vagtplan. Eller arbejde i samme vagtplan som os, for det ville de få meget mere 
ud af. De får ikke en skid ud af at møde ind klokken to og sådan noget. Det kan de 
ikke. Jamen, kan de ikke arbejde tre dage i træk? Nej, det kan de ikke. Det er hele tiden 
bare sådan, at det kan de ikke. Det kan de ikke, vel. Nu er det så heldigvis kun 
eleverne det drejer sig om, ik’. Den dag de går ind og laver samme regler for kokkene 
så er alle sammen skredet. Det er der jo ikke nogen, der gider.   

IN:  Så kan branchen jo ikke drives altså… 

R:  Nej, overhovedet ikke vel. Det undrer mig, at der ikke er, altså at der er så skarpe 
regler på elevområdet, men at der er så lidt – de er fuldstændig ligeglade med 
kokkene. Jeg må arbejde 18 timer, hvis jeg har lyst til det. Jeg kan ikke se, hvorfor der 
er forskel. Øh, man skal tage hånd om de små. Øhm, åbenbart. Og det øh… det synes 
jeg også er fint. Jeg synes det er fint. Især når de ikke er så gamle. Så synes jeg det er 
godt, at der bliver taget hånd om dem. Men det føler jeg også bare lige så meget, at det 
skal gøres herinde. Det skal ikke gøres af en eller anden fagforening fordi at du bliver 
ikke mere… du får… du bliver ikke bedre stillet som kokkeelev ved at du får hjælp af 
din fagforening kontra at du bliver meget bedre stillet herinde hvis at jeg hjælper dig, 
eller en souschef hjælper dig eller sådan noget. Fører… altså bare sådan lige guider 
dig sådan. Og hvis... hvis du har en kokkeelev, der følger min vagtplan så vil han altid 
være min kokkeelev, og så vil han altid, jeg vil snakke med ham og han vil snakke med 
mig og så vil han udvikle sig en hel del, ik’. Så bytter man rundt efter et halvt år. Det er 
den perfekte måde i min verden, og det er sådan, jeg selv har gjort det. Så så jeg 
forstår ikke at det skal være fra klokken to til klokken ti. Spild af tid.  

IN:  Hahaha. 

R:  Men øh, sådan er det… 

IN:  Sådan er det. Du var selv inde på det. Det der med at du også er nødt til at tage et 
ledelsesansvar engang imellem. Hvordan fungerer det sådan sideløbende med at i 
også har souschefer og køkkenchef? Altså er der plads til, at du også kan være en 
leder i biksen? 

R:  Ja, det er der. Det skal, det er der jo fordi at, at at, de bliver… Både køkkenchefen og 
souschefen er superafhængige af, at jeg tager det ansvar. Fordi hvis jeg ikke gør det, 
så sejler det jo fuldstændigt, fordi de er jo ikke OBS på det, på den måde som du bliver 
nødt til at være. Du bliver nødt til at være 100 fokuseret på at, 100 procent fokuseret 
på at jeg har den kolde sektion. Jeg bliver nødt til at være helt sikker på, hvad der 
foregår. Der må ikke, der må ikke mangle en eneste, hvis der mangler en ting, hvis jeg 
har glemt en ting. Det kan jo, det kan jo godt ske, at der mangler en ting. Så for mig, 
som der har overblikket over hele sektionen – og hvis jeg så ikke har det overblik, 
altså hvis jeg nu siger, at jeg bliver syg klokken fem og går hjem, det er jo dødsdømt 
sådan en service så, fordi det er jo mig, der ved, hvad der foregår. Så det er der, det er 
de tvunget til. Øhm, om de vil det eller ej, og det vil de så godt men at, at der er plads 
til at det er mig der har den sektion. Hvis jeg har travlt på en sektion, så kommer jeg 
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de jo også ned, og så står jeg på den ene side og en elev på den anden side, og så 
kommer de jo ned og spørger, hvad de skal gøre. De kommer jo ikke ned og tager 
bonnerne, og nu skal jeg lige, fordi nu er jeg souschef. Det ville jo være fuldstændig 
åndssvagt. Så ville vi jo gå neden om og hjem, ik’. Så ville de jo også, nogen gange så 
kommer de ned og siger: ”Hvad skal jeg gøre?”, fordi så er det jo mig der ved hvad 
fanden det er der skal ske, ik’. Så det synes jeg der er. Jeg synes helt sikkert der er 
plads til det. Altså, de kan ikke, de kan ikke undgå det.  

IN:  Hvordan vil du karak… altså hvordan vil du beskrive sådan en form for ledelse? Altså 
sådan helt teoretisk, så ville vi kalde det delt ledelse. Føler du det er det? 

R:  Ja, øh… Det kan godt være. Jeg ved ikke hvad det hedder… 

IN:  Nej, det er også fuldstændig ligegyldigt. Hvad synes du det hedder, altså? 

R:  Jamen, det kan du vel godt kalde det, og så synes jeg ikke det er sådan det er alligevel. 
Jeg synes overhovedet ikke, at det er delt ledelse. Jeg synes, jeg er slet ikke i tvivl om, 
hvem der har hvad at sige. Øh, Robert han kan jo øh… Jeg kan godt stå at sige: ”Lav 
sådan en, lav sådan en”, og så kommer Robert og siger: ”De der, de skal være på den 
måde”. Så skal jeg lave hele lortet om jo. Altså hvis… Hvis han lige pludselig ændrer 
idé om, hvordan det her det skal anrettes, så skal I gøre sådan her i stedet for, så 
ændrer vi det hele. Så der er ikke noget delt ledelse overhovedet. Det er der ikke 
noget, der hedder i min verden. Det er det… vi gør det på hans måde og han kommer 
ned og hjælper mig ved at sige, jamen jeg har overblikket i det her, og hvordan og 
hvorledes, men lige så snart han synes der er noget der ikke er som det skal være, så 
øh, så skal jeg nok få det at vide. Altså, så laver vi det om. Så er det sådan. Så det synes 
jeg ikke. Jeg synes ikke det er delt ledelse, men jeg synes at, at du bliver nødt til at give 
dine kokke et ansvar, for du kan ikke selv stå for det. Og det synes jeg også er, som det 
skal være. Det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad det hedder. 

IN:  Nej, der er ikke noget der er rigtigt eller forkert svar her. 

R:  Nej nej. Nej, men det kunne jo godt være at I havde alle mulige smarte opdelinger af 
ledelsesgrupperinger, et eller andet smart.   

IN:  Altså ledelse er noget af det mest gennemforskede der findes, og man har stadig ikke 
nogen svar på noget som helst, altså. 

R.  Nej.  

IN:  Så…  

R:  Okay. 

IN:  Så det er en rigtig flot uddannelse, jeg er ved at tage mig der. 

R:  Ja. 

IN:  Øhm… Hvordan, når du sådan selv går ind og tager det der ledelsesansvar, altså 
hvordan ved du, hvordan du skal være en leder? Har du været på ledelseskursus, eller 
har du bare kopieret andre ledere eller hvad – altså hvordan ved du ligesom…  

R:  Jeg har jo en idé om, hvordan jeg synes tingene skal være. Og jeg har jo en idé om, 
hvad for et produkt jeg gerne vil have ud. Og ud fra det så, så så føler jeg lidt at, så er 
det min opgave at motivere folk til at de gerne vil lave det på den måde. Så så jeg har 
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ikke været på ledelseskurser og jeg ikke øh… jo man har jo set, hvordan det er 
foregået men…altså jeg har ikke haft den perfekte chef endnu. Det har jeg ikke. Øhm, 
men ud fra det, så fø… så gør man vel, hvad man synes. Hvordan jeg godt selv kunne 
tænke mig, at det var. Og jeg gør det også ud fra at jeg øh… At jeg prøver at læse dem 
som nu engang skal arbejde med mig. Hvordan de synes at min måde at agere på er, 
og om de står og kigger på mig som om at (laver lyd). Er du helt (ukendt ord) eller 
hvad? Eller om, eller om, når jeg kan se om der er gejst i dem, ik’. Så det er min måde 
og og… og gøre det på. Når det er det virkelig gælder, så synes jeg også, at jeg kan se 
det. Så så kan du godt mærke om de er der for dig, til at hjælpe dig, eller om de ikke 
er. Og der synes jeg selv at, at jeg har været rimelig god til at få det til at fungere. Der 
er nogen, der er faldet på den, hvor det bare ikke fungerede. Øhm, men jeg synes 
ellers med de andre der, der synes jeg virkelig, at de forstår mig, og de respekterer 
mig, og jeg respekterer i den grad også dem. Det er super vigtigt.  

IN:  Vil du… den måde i sådan er organiseret på på Nimb Brasserie, altså kun i 
køkkendelen, er der tale om et hierarki eller hvordan er I sådan struktureret? 

R:  Altså der er jo det officielle hierarki, sådan. Og så er der også det usagte hierarki et 
eller andet sted, ik’.  

IN:  Hvad er det usagte hierarki? 

R:  Det er, at du ikke behøves at have en eller anden stjerne på skulderen for at du kan få 
lov til at gå hen og sige et eller andet. Hvis du har den menneskelige respekt hos de 
andre. Det er det usagte, sådan… Det er der, det er der nogen, der har. Der er nogen, 
der er mere end deres stilling er, øhm, der har mere at skulle have sagt. Det bliver 
også respekteret, sådan har det altid været. (Ukendt). Og det er jo så også de 
mennesker som der på et eller andet tidspunkt bliver, bliver souschefer eller 
køkkenchefer, eller sådan et eller andet rundt omkring, ik’. Så det er der da helt klart.  

IN:  Så det gælder ikke kun på Nimb Brasserie – det er, det er sådan en brancheting?                          

R:  Det er en brancheting.  

IN:  Ja. 

R:  Altså, det er det. Øhm, altså ligegyldigt hvad om, om så ville sådan en person aldrig gå 
ind og diskutere med en souschef foran andre mennesker. Han ville måske gøre det 
hvis (ukendt), men hvis – altid foran andre mennesker, så ville du bare gå ind og sige: 
”Ja tak” til din souschef, selvom du måske rent menneskeligt har en højere stjerne. 
(Ukendt). Så du vil altid respektere det officielle hierarki, men der er også… I og med 
at, at der er det der uofficielle, det usagte – det synes jeg, det synes jeg er vigtigere.  

IN:  Hvorfor så have det officielle hierarki? 

R:  Vi skal jo have nogen titler. Der skal jo være nogen der har, der skal have ansvaret, jo. 
Han er souschef, han har ansvaret for det her. Okay, og så bliver det sådan et meget 
officielt hierarki.  

IN:  Så det handler simpelthen ene og alene om at kunne placere ansvaret? 

R:  Det handler jo også om, at man skal kunne, ham der ansætter de her gutter til at gøre 
det her, en souschef til at lave det og en kok til at lave det, han føler jo at de er 
kompetente til at lave det arbejde. Det er jo så ikke altid, at det kan holde stik, men 
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det er jo også svært at ansætte folk ud fra, at du har mødt dem to gange, ik’. Og der er 
det jo så nogen gange, at så er der måske lige nogen andre der lige går ind og tager 
over sådan stille og roligt, og det er jo så det usagte som, i min verden.  

IN:  Og hvordan er vægtningen mellem de to – hvad er allervigtigst?  

R:  Det er det usagte, helt sikkert. 

IN:  Ja. 

R:  Altså, det officielle hierarki, det er sådan… 

IN:  Det er en formalitet? 

R:  Du accepterer det, og du respekterer det, men respekten er ikke i nærheden af hvad 
sådan… En jeg har respekt for, en som der har den samme stilling som mig, som jeg 
har respekt for, ham har jeg meget større respekt for, end hvis det er en souschef som 
står og sådan… forstår du? 

IN:  Ja.  

 

 

    

            

  

             

                        

 

                                                      

                                                        

                                                                 

                                     

                                 

                   


