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Sammanfattning 

Inledning: Allt fler utbildar sig inom restaurangbranschen samtidigt som branschen präglas 

av dålig lönsamhet. Flera tidigare studier visar dock att utbildad personal kan leda till ökad 

lönsamhet. Genom att anställa en utbildad sommelier och genom att utbilda personalen i 

matsalen i produktkunskap, serveringsteknik och försäljningsteknik bör vinförsäljningen öka 

på restaurangen. 

 

Syfte: Att kartlägga svenska restaurangers användande av sommelierer och utbildning av 

matsalspersonalen. Studien syftar också till att identifiera restauratörers attityd mot utbildning 

samt presentera praktiska riktlinjer för utbildning av personal. 

 

Metod: Strukturerade telefonintervjuer genomfördes med restauratörer som tilldelats God 

klass i White Guide. Trettiotvå restauranger valdes utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval.  

 

Resultat: Svenska restauranger har i genomsnitt 50 procent utbildad personal i matsalen. 

Nästan alla restauranger utbildar sin personal och störst fokus ligger på produktkunskap. Det 

finns generellt en positiv syn på utbildning på restaurangen och dess inverkan på 

vinförsäljningen men en viss misstro mot anställning av formellt utbildad personal. 

 

Slutsats: För att utbildning skall påverka vinförsäljningen positivt måste alla 

utbildningsformer kontinuerligt äga rum. Branschen och utbildningsinstitutionerna bör 

samarbeta mer. 
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1. Inledning 

 

 

Som konsument av en tjänst eller en vara finns rätten att förvänta sig vissa saker av 

tjänsteutövaren. Till exempel skulle ingen godta att frisören som går lös på lockarna inte har 

ett gesällbrev att visa upp. Likaledes antas att elektrikern, rörmokaren, datateknikern eller 

revisorn som anlitas har en gedigen utbildning i ryggen och vet vad de gör. På samma sätt 

borde – när man till äventyrs unnar sig ett restaurangbesök – personen iklädd 

servitörsförkläde guida gästen fram till just den där fantastiska vinupplevelsen. Svara på 

frågor, öppna en flaska vin korrekt och anpassa sig efter de individuella behov som varje gäst 

uppvisar är ytterligare saker som borde vara självklara. Med tanke på att antalet sommelier- 

och servitörsutbildningar ständigt ökar borde det vara en realitet. Men hur fungerar det 

egentligen på de svenska restaurangerna? Utnyttjar restauratörerna den dryckes- och 

yrkeskunskap som finns hos de sommelierer som studerat vid landets olika restaurangskolor? 

Arbetar restauratörerna med att utbilda personalen på plats i restaurangen? Hur förvaltas 

egentligen matsalspersonalens kunskap? 

 

 

 

2. Teoretisk bakgrund 

 

 

Följande stycke avser att förklara och ge en förståelse för de begrepp som är relevanta för 

studien. Begreppen har använts som teoretiska byggstenar för att kunna ta fram empiri och 

genomföra en meningsfull analys av resultaten. De skall ses som studiens teoretiska 

referensram. Stycket kommer att behandla restaurangbranschen och utbildning för att avslutas 

med studiens problematisering.  

 

 

2.1 Restaurangbranschen 

 

Konsumtionsmönstret och attityden till alkohol har genomgått en tydlig förändring sedan 

Sverige blev medlem i EU. Svenskarna dricker idag mer vin än någonsin (Bohlin, 2010). 
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Siffror från Statens Folkhälsoinstitut (2010) visar att vinförsäljningen på restaurang har ökat i 

volym med 47,3 procent i liter och 418,3 procent i kronor från år 1995 till 2009. 

Restauranggäster är således intresserade av vin, men enligt Dewald och Jones (2005) saknar 

de ofta självförtroende i sitt eget vinkunnande för att beställa ett vin från vinlistan. 

Managementforskarna Genevieve, Bond-Mendel och Simintiras (1995) menar att många ser 

vin som något mystiskt och svårt att förstå sig på. Utan assistans från matsalspersonalen är 

risken därmed överhängande att gästerna slentrianmässigt väljer husets vin eller inte beställer 

vin alls (Dewald & Jones, 2005). Vinförsäljningen är en viktig del i restaurangens omsättning 

och något man bör arbeta aktivt med för att skapa vinst i företaget (Ruiz-Molina, Gil-Saura & 

Berenguer-Contr, 2010). Här finns en möjlighet för matsalspersonalen att kliva fram och 

guida gästen med hjälp av sin kunskap (Apfel, 1998). Det är viktigt att få gästerna att känna 

sig bekväma i att beställa vin och matsalspersonalen måste se till att detta sker (Apfel, 1998). 

Forskare som Dewald och Jones (2005) och Gultek, Dodd, Guydosh och Raymond (2006) har 

dock hittat tendenser som tyder på att personalen i matsalen ibland upplever ett obehag över 

att ta en diskussion om vin vid bordet. Det förklaras med att personalen ofta upplever en 

osäkerhet kring sin egen vinkunskap (Gultek et al., 2006). Dewald (2008) har i likhet med 

ovanstående funnit i sin forskning indikationer på att matsalspersonal endast erbjuder sig att 

rekommendera vin i 42 procent av alla gästmöten.  

 

För att restaurangen skall lyckas som ett serviceföretag fyller matsalspersonalen som möter 

gästerna en kritisk funktion. Dessa personer interagerar med gästen och blir på så vis 

företagets marknadsförare och ansikte utåt (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2008). De förväntas 

kunna svara på gästens frågor och i slutändan är det de som skall sälja vinet. Det framstår 

därmed som essentiellt att matsalspersonalen får genomgå regelbunden vin- och 

försäljningsutbildning (Apfel, 1998). Flera undersökningar och forskningsrapporter har 

kommit fram till att ett nyckelord för framgångsrik vinförsäljning på restaurang är just 

utbildning av restaurangens matsalspersonal (Ruiz-Molina, et al., 2010; Manske & Cordua, 

2005; Gultek, et al., 2006; Dewald & Jones, 2005; Sharma, 1990; Genevieve, et al., 1995; 

Granucci, Huffman & Couch, 1994).  
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2.2. Sommelierens roll 

 

En sommelier definieras enligt Nationalencyklopedin (2011) som en vinkypare, servitör eller 

servitris som är specialiserad på vin samt på mat och vin i kombination. Vidare menar 

Kolpan, Smith och Weiss (2010) att sommelieren är ledaren i matsalen när det kommer till 

vinservering och utbildning av matsalspersonalen. Sommelierens uppgifter innefattar, enligt 

Kolpan et al. (2010):  

 Att vara den som är ansvarig för att assistera gästerna vid deras vininköp. 

 Att servera vinet vid bordet.  

 Att para ihop restaurangens meny med passande dryck.  

 Att bygga och underhålla vinlistan.  

 Att ta hand om, och inventera vinkällaren.  

 Att övervaka varuflödet av vin.  

 Att hålla sig uppdaterad gällande trender och årgångsvariationer.  

En sommelier skall även vara en försäljare som övertygar gästerna om varför de skall köpa ett 

visst vin genom att beskriva dess fördelar (Kolpan et al., 2010). När termen sommelier 

används i denna studie åsyftas fortsättningsvis den person på restaurangen som innehar titeln 

Sommelier. 

 

Sommelieren har både en indirekt påverkan (utbildning av anställda) och en direkt påverkan 

(trovärdighet för restaurangen) på vinförsäljningen (Manske & Cordua, 2005). Manske och 

Cordua (2005) har i sin forskning funnit att restauranger med anställda sommelierer tenderar 

att sälja mer vin än de utan, ibland med så bred marginal som 25 procent. Titeln Sommelier 

verkar därutöver ha en positiv inverkan på gästens köpbeteende. Forskning visar att gäster är 

villiga att betala mer för en middag på en restaurang med en sommelier än på en restaurang 

utan (Dewald, 2008; Sharma, 1990; Manske & Cordua, 2005).  

 

Matsalspersonalens roll i mötet med gästen bygger enligt Genevieve, et al. (1995) till stor del 

på att minska gästens upplevda risk och få denne att känna sig trygg. Författarna anser vidare 

att upplevd risk är en nyckelfaktor till huruvida en konsument köper en vara eller inte 

(Genevieve et al., 1995). Gästerna vänder sig här till matsalspersonalen som källa för 

information och riskreduktion. Risken ökar ju mindre information som gästen får, ju högre 

priset på produkten är och ju lägre självförtroende gästen har när det gäller att uppskatta och 
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förstå produktens attribut (Genevieve, et al., 1995). Om gästen upplever en minskad risk 

kanske denne vågar köpa ett dyrare vin eller prova något hen aldrig skulle testat annars. 

Produktrelaterad information från sommelierer och servitörer kan således öka försäljningen. 

För att minska gästens upplevda risk och öka dennes vilja att köpa måste därför 

matsalspersonalen vara utbildad för att kunna ge gästen den rätta informationen (Genevieve, 

et al., 1995).  

 

 

2.3. Sommelierutbildning 

 

En webbaserad sökning visade att det i Sverige finns åtskilliga sommelierutbildningar med 

varierande omfattning, innehåll och längd (Google, 2011). Sökningen visade även att andelen 

verksamma med en formell examen inom branschen har ökat med 6,4 procent från år 1998 till 

2005 (Utbildningsrådet Hotell och Restaurang, 2007). Sommelierutbildningarna finns som 

både universitetsutbildningar och yrkeshögskolor med heltidsstudier från ett till tre år. De mer 

namnkunniga innefattas av Sommelier och måltidskreatörsprogrammet vid Grythytte 

Akademi (treårig), Restaurangmanagementprogrammet på Umeå universitet (treårig) och 

Sommelierutbildningen vid Restaurangakademien (ettårig) (Alexanderson, 2008). Det finns 

även kurser arrangerade av bland annat dryckesleverantörer, folkhögskolor, privata 

sommelierskolor och folkbildningsskolor runt om i landet. De varierar från enstaka tillfällen, 

ett fåtal träffar per år till halvtidsstudier som går att läsa vid sidan av arbetet (Google, 2011). 

Det finns idag således inte någon tydlig gränsdragning för när man får kalla sig formellt 

utbildad sommelier.  

 

En sommelierutbildning innefattar en stor portion yrkeskunskap vilket i sin tur leder till att det 

vanligen är den utbildade sommelieren som innehar den största kunskapen i matsalen (Kolpan 

et al., 2010). Sommelieren har därför ett stort ansvar att dela med sig av sin kunskap vidare 

till all matsalspersonal, eftersom alla i matsalen bör kunna hantera varje gästmöte på ett 

professionellt sätt (Kolpan, et al., 2010). Det sammanfaller också med organisationsforskarna 

Jacobsen och Thorsviks forskning (2008) som säger att man skall utnyttja kunskapen som 

finns inom organisationen till fullo och att alla skall få ta del av den. Sharma (1990) påvisar i 

sin forskning att det även finns ett tydligt samband mellan matsalspersonalens utbildningsnivå 

och erfarenhet, och hur kunnig och trovärdig denne uppfattas av gästerna. I linje med detta 
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rekommenderar Manske och Cordua (2005) att restauranger skall anställa matsalspersonal 

som är utbildade i vin då deras trovärdighet kan leda till ökad försäljning. 

 

 

2.4. Utbildning på arbetsplatsen 

 

Uttrycket utbildning på arbetsplatsen används här som ett sätt att beskriva lärande i en 

organisation med fokus på både kunskaps- och färdighetsutveckling. Kunskap ses därmed 

som (…) insikt i hur något fungerar eller sker medan färdigheter är förmågan att använda 

kunskapen till att få något att fungera eller ske (Jacobsen & Thorsvik, 2008 s. 375). 

Kunskapsuppehållande insatser i form av utbildning på restaurangen innefattar till exempel 

vinprovningar, litteraturstudier, seminarier, kurser, mässor, skriftliga prov, resor till 

vinproducenter och att prova restaurangens meny tillsammans med dess viner (Dewald, 

2008).  

 

För att bygga ett gästorienterat och serviceinriktat arbetslag måste en organisation både 

anställa de rätta personerna och utbilda och utveckla personalens förmåga att leverera 

servicekvalitet (Zeithaml et al., 2008). Dessutom måste de tillhandahålla behövliga 

stödsystem samt arbeta för att behålla den bästa personalen (Zeithaml, et al., 2008). Genom 

att investera i personalens utbildning blir det en indirekt investering i förbättringen av 

restaurangens kvalitet, eftersom personalen har en direkt påverkan på gästens nöjdhet 

(Zeithaml, et al., 2008). Gästens syn på företaget och servicekvaliteten påverkas av 

personalens förmåga att vara trovärdig, lyhörd, försäkrande och empatisk (Zeithaml, et al., 

2008).  

 

Kolpan, et al. (2010) menar att utbildning på arbetsplatsen och möjligheten att vidareutveckla 

sina färdigheter är meningsfullt för personalen och att utbildning ofta är ett bättre 

motivationsincitament än exempelvis pengar. Företagsekonomer som Merchant och Van der 

Stede (2007) beskriver incitament som ett sätt att behålla personal, motivera dem och öka 

deras lojalitet till företaget, vilket i förlängningen gör att personalen trivs bättre på jobbet. Det 

här är särskilt viktigt i restaurangbranschen där inga monetära incitament, i form av bland 

annat bonusar, förekommer (Kolpan, et al., 2010). Utbildning på arbetsplatsen blir därmed ett 

sätt att öka kunskapsnivån och samtidigt få personalen att må bättre, känna en större stolthet 
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för sitt yrke samt öka viljan att stanna kvar på arbetsplatsen (Kolpan, et al., 2010). Att behålla 

personal är framförallt viktigt inom restaurangbranschen där personalomsättningen är ett stort 

problem (Gultek, et al., 2006).  

 

Flera studier tyder på att utbildning av matsalspersonalen leder till en ökad vinförsäljning och 

i förlängningen en ökad lönsamhet (Ruiz-Molina, et al., 2010; Manske & Cordua, 2005; 

Gultek, et al., 2006; Dewald & Jones, 2005; Sharma, 1990; Genevieve, et al., 1995; Granucci, 

et al., 1994). Granucci et al. (1994) har till exempel funnit indikationer på det genom att mäta 

försäljningen på två grupper av matsalspersonal där endast den ena gruppen tränades i 

produktkunskap, försäljningsteknik och serveringsteknik. Man fann att experimentgruppen 

visade en signifikant ökad kunskapsnivå och en ökad vinförsäljning på 44 % gentemot 

kontrollgruppens minskning med 0,5 %. Ökningen var anmärkningsvärd då utbildningen skett 

under så kort tid som endast fyra timmar vid ett enda tillfälle. Även om ökningen i 

vinförsäljningen inte kunde fastslås som statistiskt signifikant så ansågs den ändå som en 

indikation på att utbildning leder till ökad försäljning av vin (Granucci, et al., 1994). 

Därutöver visar forskning att ju mer en servitör eller sommelier utbildas i produktkunskap och 

försäljningsteknik desto bättre kommer denne att prestera (Román, et al., 2002). 

Utbildningens frekvens spelar också en avgörande roll och forskare som Gultek et al. (2006) 

har påvisat ett samband mellan utbildningens förekomst och den procentuella andelen sålt vin. 

Restauranger som erbjuder utbildning till sina anställda mer än en gång om året säljer mer vin 

än de som enbart erbjuder utbildning en gång om året. De restaurangerna säljer i sin tur mer 

än de som aldrig erbjuder utbildning (Gultek, et al., 2006). 

 

Gultek et als. (2006) forskning visar också att den mest effektiva utbildningsformen är den 

som sker på arbetsplatsen till skillnad från externa kurser. Att skicka matsalspersonalen på 

kurser och seminarier är kostsamt för restaurangen. Det kan också vara irrelevant eftersom 

utbildningarna i allmänhet inte är anpassade efter restaurangens speciella behov (Giltek et al., 

2006). Forskningen visar även att restauratörer över lag är positiva till utbildning så länge den 

är skräddarsydd efter restaurangens specifika krav (Gultek, et al., 2006).  

 

Produktkunskap, serveringsteknik och säljteknik är de viktiga delarna som bör finnas i 

utbildningen för att kunna öka vinförsäljningen på restaurang (Manske & Cordua, 2005; 

Granucci, et al., 1994). Vem som håller i utbildningen på restaurangerna kan enligt 
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litteraturen vara den huvudanställda sommelieren, någon annan i personalen, 

dryckesleverantörer och/eller externt anlitade föreläsare (Dewald, 2008). Vinimportören 

Jesper Flink (2011) berättar att när en importör håller i utbildning för en restaurang 

förekommer ingen kostnad för utbildningen då det oftast ingår i avtalet mellan parterna. 

Utbildningarna varierar mellan korta utbildningsprovningar av de egna produkterna till hela 

utbildningsdagar där man bland annat behandlar hela vindistrikt och vintyper (Flink, 2011). 

Försäljningsteknik innefattas i utbildningarna i den utsträckning att tips ges, som exempelvis 

rör merförsäljning som kan få gästerna att välja bättre drycker (Flink, 2011). 

 

2.4.1. Produktkunskap och serveringsteknik 

Marknadsföraren Sharma (1990) skriver i sin forskningsrapport att kunskap om produkterna 

som matsalspersonalen säljer uppfattas av gästerna som ett tecken på trovärdighet och 

pålitlighet. Trovärdigheten ökar chansen att budskapet som matsalspersonalen förmedlar 

uppfattas av gästen som sant, vilket sedan har en positiv påverkan på gästens köpbeteende 

(Sharma, 1990). 

 

Apfels (1998) efterforskningar visar att det bästa sättet att lära serveringspersonalen om vin är 

genom att de själva får prova vinerna. Förstahandsinformation ger dem möjlighet att enklare 

ge deskriptiva fakta om vinerna för gästerna och i det långa loppet öka försäljningen (Apfel, 

1998). Kolpan et al. (2010) rekommenderar också att matsalspersonalen skall vara delaktiga 

när rätterna på menyn skall kombineras med rätt vin. Genom att låta matsalspersonalen vara 

med i valen av vinerna får de en mer entusiastisk inställning (Apfel, 1998), en ökad stolthet 

och en större kunskap som hjälper till vid försäljningen av vinerna (Kolpan et al., 2010). 

Utbildning i produktkunskap för matsalspersonalen bör emellertid gå mycket längre än att 

bara prova vinerna. Det skall även ingå primär terminologi gällande att tyda en vinetikett, 

druvnamn och odlingsregioner, olika vinstilar, vilka viner som finns på vinlistan, uttal av 

vintermer, namn och regioner (Kolpan, et al., 2010). Produktrelaterad information kan, som 

tidigare nämnts, öka försäljningen (Genevieve, et al., 1995) och servitörer kan därför aldrig 

lära sig för mycket om vin (Apfel, 1998). Utbildning i serveringsteknik omfattar hur man 

öppnar en flaska på ett korrekt sätt, hur och när man dekanterar, vikten av att välja rätt glas 

och hur man agerar med stil i matsalen (Kolpan, et al, 2010). 

Grunden för att öka försäljningen är således en kunskap om produkterna och tillhörande 

hantverket. Men hur mycket kunskap man än har måste man kunna omsätta kunskapen i 
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försäljning; det kan göras genom kännedom i hur man bemöter gästen, hur man beskriver 

produkten och hur man faktiskt säljer (Manske & Cordua, 2005). 

 

2.4.2. Försäljningsteknik 

Kunskap, erfarenhet och produktkunskap är nära korrelerat med förmågan att interagera med 

gästen genom någon typ av försäljningsteknik (Shoemaker & Johlke, 2002). För att 

hypotetiskt kunna öka vinförsäljningen måste matsalspersonalen först och främst förstå sin 

roll som försäljare (Manske & Cordua, 2005). De måste förstå att de är huvudgeneratorn för 

de intäkter som företaget får in och arbeta aktivt därefter (Genevieve, et al., 1995). En 

försäljares viktigaste uppgift är att diagnostisera och avgöra vad det är gästen vill ha 

(Shoemaker & Johlke, 2002). Lämplig utbildning i försäljteknik kan därför både leda till 

högre prestation hos matsalspersonalen, högre kundorientering och i sin tur ökad försäljning 

(Román, Ruiz & Munuera, 2002). Det finns en mängd olika tekniker för att öka försäljningen. 

De innefattar exempelvis övertalande, manipulerande, adaptiv och personlig säljteknik 

(Olsen & Thach, 2008).  

 

Vid en studie av tidigare genomförd forskning inom restaurangbranschen är de flesta forskare 

överens om att det är den personliga säljtekniken och förmågan att ställa rätt frågor som är 

mest effektivt (Manske & Cordua, 2005; Kolpan, et al., 2010; Genevieve, et al., 1995; Dewald 

& Jones, 2005). Gästen får känslan av att denne guidas fram till ett köp snarare än övertalas. 

Det bygger förtroende och beundran vilket leder till att gästen litar på personalens 

rekommendationer (Olsen & Thach, 2008). Personlig säljteknik är den teknik som är mest 

flexibel i sin karaktär och möjliggör därför för matsalspersonalen att anpassa sig efter varje 

gästs individuella behov. Tekniken är effektiv då restaurangbesökare tenderar att ha vitt skilda 

erfarenheter och preferenser när det kommer till vin (Genevieve, et al., 1995). 

Matsalspersonalen bör rekommendera viner i olika prislägen och stilar för att respektera 

gästen och därmed förstå i vilket prissegment som gästen känner sig bekväm (Apfel, 1998). 

Genom att lyssna på och observera gästens kroppsspråk och respons på vinrekommendationer 

kan matsalspersonalen avläsa vilken typ av vin gästen vill ha (Shoemaker & Johlke, 2002). 

Det här kan i slutändan leda till att gästen köper ännu en flaska vilket kanske inte hade skett 

om gästen upplevde att denne betalat för mycket och/eller blivit lurad (Kolpan, et al., 2010).  
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2.5. Problematisering 

 

Genom utbildning i produktkunskap, serveringsteknik och försäljningsteknik kan man öka 

gästens nöjdhet och öka kvaliteten på servicen. Det kan också leda till att matsalspersonalen 

inte ”glömmer bort” att vara försäljare (Manske & Cordua, 2005) och inte tycker att det är 

jobbigt att prata om vin inför gästerna (Dewald & Jones, 2005). Tillsammans med det som 

nämns ovan indikerar det att utbildning är en essentiell del av restaurangens verksamhet. Men 

en genomgång av litteraturen lyfter fram en mängd problem: Restauratörer har ofta inte någon 

tid över att fundera på utbildning till följd av den stressiga arbetsmiljö som en restaurang ofta 

utgör (Johnson & Bruwer, 2004). Fokus läggs ofta på fel sorts utbildning (Dewald & Jones, 

2005). Teoretisk kunskap värderas inte lika högt som erfarenhet (Swartz, 2009). Ett flertal 

restauratörer anser även att formella utbildningar idag saknar fokus på gästmöte och 

restaurangekonomi och därför hellre internutbildar än anställer formellt utbildad personal 

(Alexandersson, 2008). Att branschutbildningarna saknar inslag av restaurangekonomi 

ifrågasätts dock av Dicksson (2011) som snarare menar att det är krögarna som inte lägger 

någon fokus på lönsamheten. 

 

Lönsamheten inom restaurangbranschen är därtill den lägsta av alla branscher inom 

näringslivet (Haupt, 2011). Många av de svenska stjärnkrogarna har ekonomiska problem, 

bland annat till följd av de höga personalkostnaderna som krävs för att hålla kvaliteten på en 

hög nivå (Cisionwire, 2008). Ytterligare problem är att utbildning på restaurangen är en 

kostsam aktivitet och att det finns en uttalat hög personalomsättning i branschen. Det gör att 

man hela tiden måste utbilda ny personal (Gultek, et al., 2006) och att kunskapen inte stannar i 

organisationen när personalen slutar (Wessblad, 2010). Forskning visar även att restauratörer 

är mindre villiga att investera i utbildning om de känner att det inte omedelbart kommer att ge 

utdelning i form av ökad vinförsäljning. Det gör att många ifrågasätter nödvändigheten av 

utbildning på arbetsplatsen (Gultek, et al., 2006).  

 

Mycket handlar i slutändan om att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Ett sätt att öka 

lönsamheten kan, enligt Manske och Cordua (2005), vara att anställa en utbildad sommelier. 

Denne kan sedan med sin yrkeskunskap bidra till en ökad vinförsäljning genom att ge 

restaurangen trovärdighet och utbilda de övriga anställda (Manske & Cordua, 2005). Studien 
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avser därför att undersöka hur utbildning används på svenska restauranger, och ovanstående 

problembakgrund leder därmed fram till studiens syfte och frågeställningar. 

 

 

 

3. Syfte  

 

 

Att kartlägga svenska restaurangers användande av sommelierer och utbildning av 

matsalspersonalen. Studien syftar också till att identifiera restauratörers attityd mot 

utbildning. Slutligen skall studien genom förståelsen av dessa aspekter presentera praktiska 

riktlinjer för restauranger när det kommer till utbildning av personal. 

 

 

3.1. Frågeställningar och syftesavgränsning 

 

 Har restauranger anställt utbildade sommelierer och servitörer i matsalen och i så fall 

till vilken utsträckning? 

 Arbetar restauranger aktivt med att utbilda personalen som arbetar i matsalen, med 

avseende på produktkunskap, serveringsteknik och försäljningsteknik? 

 Finns det någon samvariation mellan att ha en anställd sommelier och omfattningen av 

utbildning på arbetsplatsen samt dess frekvens?  

 Hur upplever restaurangerna utbildningens effekt på vinförsäljningen, och finns det 

någon skillnad i attityden mellan de som har en sommelier och de som inte har en 

anställd sommelier? 

 Upplever restaurangerna att det finns ytterligare mervärden i utbildning? 

 

Studien avser att undersöka utbildning inom produktkunskap, säljteknik, serveringsteknik 

samt tidigare formell utbildning. Studien bortser därmed från andra typer av utbildning samt 

variabler som specifik kostnad för utbildningen och lönenivåer. Studien har därutöver endast 

fokuserat på utbildningens eventuella effekt på vinförsäljningen och inte på annan försäljning. 

Valet berodde på att all tidigare forskning inom ämnet fokuserat på just vinförsäljningen samt 

att vin är en av de största delarna i en sommelierutbildning. Vidare undersöker studien enbart 
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utbildningsnivå och bortser därmed från erfarenhet eftersom den variabeln ansågs svår att 

mäta och värdera inom ramen för studien.  

 

 

 

4. Metod  

 

 

I följande avsnitt beskrivs hur studien har genomförts för att läsaren skall kunna följa den 

process genom vilket resultaten har framtagits.  

 

 

4.1. Strukturerad intervju 

 

En strukturerad intervju valdes för denna studie då en kvantifiering av data ansågs som 

relevant för att kunna besvara studiens forskningsfråga och syfte. Valet gjordes för att kunna 

upptäcka tendenser i hur restauranger inom ett specifikt segment arbetade med utbildning. En 

kvalitativ studie hade kunnat ge djup men dock inte den bredd som denna studie ämnar 

belysa. Studien anses i huvudsak var en kvantitativ undersökning även om den innefattar vissa 

kvalitativa inslag (Bryman, 2011). 

 

En strukturerad intervju är en typ av surveyundersökning
1
 där intervjuaren ställer frågor till 

respondenten utifrån ett i förväg fastställt frågeschema (Bryman, 2011). Den här formen av 

datasammanställning möjliggör att kontexten för samtliga intervjuer blir likartad. 

Respondenterna möter samma frågestimuli i samma ordningsföljd och resultaten kan 

sammanställas på ett kvantitativt och därmed mer reliabelt
2
 sätt (Bryman, 2011). Den här 

typen av frågor är ofta mycket specifika och ger respondenten ett antal svarskategorier, så 

kallade slutna svarsalternativ. Den strukturerade intervjun påminner till stor del om en enkät 

men skiljer sig så till vida att det är intervjuaren som fyller i svaren (Bryman, 2011). Fördelen 

med att ha fasta svarsalternativ är att variationen och risken för feltolkning minskar samt att 

                                                 
1
 En tvärsnittsundersökning där data i huvudsak samlas in om fler än ett fall med hjälp av enkäter eller 

strukturerade intervjuer vid ett enda tillfälle (Bryman & Bell, 2005) 

2
 Med reliabelt menas huruvida upprepande mättningar ger samma resultat (Ejlertsson, 2005). 
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risken att respondenten blir påverkad av intervjuaren reduceras. Slutna svarsalternativ 

underlättar också databearbetningen (Bryman, 2011). Nackdelarna består i att det kan vara 

svårt att täcka alla aspekter i de förvalda svarsalternativen och att man därmed kan gå miste 

om värdefull information (Bryman, 2011).  

 

4.1.1. Intervjudesign 

För att öka validiteten
3
 granskades tidigare genomförda studier inom samma område, för att 

analysera hur de arbetat med sina forskningsfrågor. Studierna användes som inspiration vid 

frågekonstruktionen och designen av intervjuschemat (För intervjuschema se Bilaga 1). 

Intervjufrågorna operationaliserades därefter utifrån studiens givna problemområde, 

frågeställningar och syfte, genom att bryta ner dem till mindre beståndsdelar. 

Intervjuschemats disposition formades utifrån tre givna områden; matsalspersonalens tidigare 

utbildning, utbildning på restaurangen samt mervärden av utbildning för restaurangen. Det 

gjordes för att enkelt kunna leda respondenterna genom intervjun (Ejlertsson, 2005). Genom 

att följa Ejlertssons regler (2005) kring frågekonstruktion säkerställdes att bortfallsfrekvensen 

till följd av feltolkade svar minskade och att chansen att få relevanta svar ökade. Det gjordes 

genom att ställa frågor som hade tydligt och enkelt språk, som var entydiga och inte kunde 

tolkas på mer än ett sätt samt genom svarsalternativ som var av varandra uteslutande karaktär. 

Vidare undveks ledande frågor, dubbla negationer och dubbelfrågor. Även Ejlertsson (2005) 

varning angående att respondenterna lätt överdriver sina svar, för att så bra som möjligt passa 

in i det som är socialt önskvärt, togs i beaktande.  

 

Frågor rörande utbildningens frekvens och antalet utbildade uppfattades som svåra att skapa 

uttömmande svarsalternativ kring och konstruerades därför som öppna frågor som kunde 

kategoriseras i efterhand. Detta rekommenderas av Ejlertsson (2005) då man annars löper 

risken att ha konstruerat en felaktig kategorisering som kan leda till bortfall och feltolkning av 

svaren. Frågor rörande sommelieren, dennes utbildning och arbetsuppgifter samt utbildning 

som sker på restaurangen utgjordes av frågor med olika antal svarskategorier, och som vid 

behov följdes av en öppen kompletterande fråga. Kategorier med endast två svarsalternativ 

kallas för dikotoma svarsalternativ medan de med fler än två kategorier kallas för nominala 

(Bryman & Bell, 2005). Ejlertsson (2005) menar att frågor av denna typ fungerar som 

variabler för att dels kunna redogöra för skillnader och dels kunna ta hänsyn till dem vid 

                                                 
3
 Med validitet menas förmågan att mäta det man avser att mäta (Ejlertsson, 2005). 
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analysen av resultaten. Nominalvariabler kan inte rangordnas sinsemellan då kategorierna 

som ingår inte kan värderas högre eller lägre än en annan kategori (Bryman & Bell, 2005).  

 

Intervjuguidens tre avslutande frågor berörde respondentens attityd gentemot utbildning. De 

första två frågorna formades som påståenden av Likertstyp, en mätskala som vanligtvis 

används för mätning av just attityder (Ejlertsson, 2005). I en Likertsskala kan svaren 

rangordnas från det lägsta till det högsta utan att avgöra exakt avstånd mellan varje kategori. 

Kategorierna benämns av Ejlertsson (2005) som ordinalvariabler. Skalan utgjordes av ett 

numeriskt responsformat mellan 1 – 5 vilket möjliggjorde för respondenten att ställa sig 

likgiltig till frågan då 3 antogs vara ett neutralt svarsalternativ. Faran i det kan vara att 

respondenten slentrianmässigt väljer att inte ta ställning (Bryman & Bell, 2005). 

Intervjuschemat avslutades med en öppen fråga där respondenterna ombads att tala fritt kring 

de mervärden de upplevde att utbildning kan ge en restaurang. Frågan avsågs sedan att 

analyseras kvalitativt. 

 

4.1.2. Population och urval 

För att klargöra vilken population som urvalet till den här studien skulle baseras på hämtades 

inspiration från Dewald (2008), vars urval utgjordes av restauranger från Wine Spectator’s 

”Gold Medal Winners”-lista och Zagat’s top 2000 restauranger. Till den här undersökningen 

användes således Whiteguide 2011 – Sveriges ledande restaurangguide enligt Whiteguide 

(2011). Restaurangerna i guiden representerar svenska restaurangerna med en viss typ av 

standard och guiden tilldelar varje år poäng till Sveriges bästa krogar och restauranger inom 

olika klasser med Internationell mästarklass som högsta rankning ner till Ett bra ställe och 

Ett tips (Whiteguide, 2011). Undersökningens målpopulation valdes från de restauranger som 

föll under klassificeringen God klass, då denna kategori ligger i mitten av skalan och 

representerar restauranger både med och utan anställda sommelierer. När benämningen 

”restauranger” används fortsättningsvis åsyftas de restauranger som faller in under ovan 

nämnda population.  

 

Benämningen God klass innebär att restaurangen vid en bedömning har fått minst 60 poäng 

på en 100-gradig skala där minst 22 av poängen tilldelades matupplevelsen (Whiteguide, 

2011). 2011 rankade Whiteguide 131 stycken restauranger som tillhörande kategorin God 

klass, varav 128 av dessa nämndes på guidens hemsida. Guidens förteckning över 
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restaurangerna fick vidare fungera som urvalsram. Via guidens hemsida kunde man utläsa att 

89 stycken av dessa restauranger uppgett att de hade minst en anställd sommelier medan 

övriga 39 inte uppgett någon sådan information. Det tolkades som att dessa restauranger inte 

hade en anställd sommelier. Just den aspekten ansågs intressant eftersom det möjliggjorde för 

en jämförelse av de två grupperna vid analysen. Urvalsmetoden baserades därför på ett 

stratifierat slumpmässigt urval där restaurangerna delades in i två strata: (1) med minst en 

anställd sommelier och (2) de utan anställd sommelier. Urvalets storlek fastslogs till ¼ av 

populationen vilket resulterade i 32 restauranger. Antalet restauranger vid 

datainsamlingstillfället skulle därför också utgöra en fjärdedel av antalet restauranger i 

respektive strata för att göra urvalet proportionerligt representerat gällande deras tillhörighet 

(målpopulationen) (Bryman & Bell, 2005). En rättvis fördelning mellan de två kategorierna 

resulterade i 22 strukturerade intervjuer med restauranger som uppgett att de har minst en 

anställd sommelier, och 10 intervjuer med de som inte listat att de hade en sommelier på sin 

restaurang. 22 slumpmässiga nummer mellan 1 och 89 genererades således i Excel för stratum 

(1). På samma sätt alstrades10 slumpmässiga nummer mellan 1 och 39 för stratum (2). De 32 

restauranger vars nummer genererats utgjorde således urvalet. 

 

4.1.3. Genomförande 

När intervjuschemat färdigställts och urvalet fastställts genomfördes en pilotstudie av den 

strukturerade intervjun för att säkerställa att frågorna fungerade som det var tänkt. Initialt 

diskuterades frågorna med en lärare på Grythytte Akademi som har många års erfarenhet i 

branschen. Därefter gjordes en testintervju med en person på en restaurang som inte ingick i 

urvalet. Intervjun avlutades med frågor kring hur intervjun uppfattades och vad som kunde 

förbättras. En pilotstudie är ett bra sätt att ge intervjuaren vana och säkerhet och kan hjälpa till 

att avgöra om instruktionerna är fullständiga samt att säkerställa att frågorna är bra och att 

ordningsföljden fungerar (Bryman & Bell, 2005).  

 

Telefonintervjuer valdes som insamlingsmetod på grund av den begränsade tidsramen som 

kursen medgav och erbjöd därmed en tidsmässigt god möjlighet att utföra de beräknade 32 

intervjuerna. Ytterligare en anledning var att telefonintervjuer minskar risken för stort bortfall, 

något som är en känd problematik vid enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2005). En 

telefonintervju ger till skillnad från en enkät även möjlighet för intervjuaren att förklara om 

det är något som respondenten inte förstår (Bryman & Bell, 2005). Nackdelen med en 
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telefonintervju är att frågorna måste hållas på en relativt enkel nivå samt att respondenten kan 

bli påverkad av intervjuarens tonfall och dennes frågeformulering (Christensen, Engdahl, 

Grääs & Haglund, 2010). Perioden för datainsamlingen ägde rum mellan 12 och 21 april 

2011. Tidpunkten för samtalen ansågs lämpligast vara mellan klockslagen 15:00 och 18:00 för 

att undvika att ringa under restaurangens mest hektiska timmar. Under denna tid antogs 

lunchserveringen vara avslutad och kvällens servicepass ännu inte inlett. Eftersom ett flertal 

frågor rörde sommelieren och dennes roll beslutades att inte intervjua denne för att undvika 

subjektiva svar. Restauratören, alternativt restaurangchefen valdes därför ut som respondent. 

Restauratören ansågs också ha störst vetskap om verksamheten och rekryteringen, samt vara 

den som beslutar huruvida utbildning skall ske eller inte.  

 

Vid telefonsamtalens inledande kontakt gavs en introduktion till studiens syfte baserad på 

Bryman och Bells (2005) rekommendationer. Det utfördes för att ge (…) respondenten en 

trovärdig anledning varför de skulle delta i undersökningen och lägga värdefull tid på att 

svara på frågorna (…) (Bryman & Bell, 2005 s. 142). En trovärdig och väl genomarbetad 

introduktion kan påverka bortfallet positivt och skapa en god relation mellan intervjuare och 

respondent (Bryman & Bell, 2005). Respondenterna fick förklaring till varför de hade valts ut 

samt vad studien hade för syfte och innebörd. Anonymitet, tid och frivillighet var andra 

aspekter som respondenterna noggrant informerades om (Bryman & Bell, 2005). 

Intervjuernas genomsnittliga samtalslängd varade i 15 minuter, vilket fastslogs vid 

pilotstudien, och varje samtal avslutades med att respondenterna erbjöds ta del av resultatet 

om så önskades. Vissa av respondenterna uppgav att tiden var knapp och ville hellre svara på 

frågorna i lugn och ro. Det resulterade i att intervjuschemat skickades via mail till 

respondenten och därefter tillbaka till författarna.  

 

4.1.4. Analys av data 

Intervjuschemat kodades för att kunna omformulera svaren till kvantitativ data. All rådata 

fördes sedan in i ett kalkylblad i Excel för att underlätta vidare bearbetning. Tabeller och 

diagram skapades sedan i Excel för att tydliggöra resultatet. Resultat som tydde på märkbara 

skillnader och möjliga samvariationer valdes att vidare bearbetas i statistikprogrammet PASW 

(förr kallat SPSS). Samvariationer innebär att två variabler har ett systematiskt mönster i det 

sätt de varierar (Christensen et al., 2010).  
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Statistisk signifikans är ett mått som indikerar i vilken utsträckning som resultaten kan 

generaliseras från urvalet till målpopulationen (Bryman & Bell, 2005). För att fastställa om 

det finns någon statistisk signifikans på samvariation mellan variabler används olika analyser 

beroende på vilken typ av variabler det är som skall analyseras (Bryman & Bell, 2005). För 

analys mellan dikotoma variablerna och ordinalvariablerna användes Spearmans rho ( ) och 

mellan två olika dikotoma variabler användes Phi ( ) (Bryman & Bell, 2005). För att kunna 

utföra sambandsanalyser måste en acceptabel signifikansnivå fastslås. Bryman och Bell 

(2005) rekommenderar en nivå på 0,005, (…) vilket innebär att risken för att ett stickprov 

visar ett samband trots att något sådant samband inte existerar i populationen, är 5 på 100 (i 

fem fall av hundra har man således fel) (Bryman & Bell, 2005 s. 269). Det medförde att den 

nivån ansågs vara ett relevant mått för studien. När urvalet är så litet som 32 respondenter kan 

dock en signifikansnivå som ligger strax över 0,05 ses som en tydlig indikation på statistisk 

signifikans – då enbart ett par extra svar hade kunnat höja signifikansnivån (Christensen et al., 

2010).     

 

Felmarginal beräknas för att kunna applicera svaren på hela målpopulationen (Christensen et 

al., 2010). I studien gjordes valet att inte beräkna felmarginaler då Christensen et al., (2010) 

menar att man bör ha åtminstone 50 respondenter för att siffrorna skall kunna ses som 

tillförlitliga. Då urvalet är mindre än 50, i studiens fall 32, blir felmarginalen naturligt hög och 

därmed missvisande. Standardavvikelsen är ett spridningsmått inom vilket den sanna 

svarsmarginalen finns, fallet med för litet urval var aktuellt även för det måttet.  

 

 

4.2. Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten i denna studie anses vara relativt hög på grund av det faktum att båda författarna 

själva har många års erfarenhet inom restaurangbranschen. Därmed kunde författarna lättare 

avgöra vilka faktorer som var relevanta för studien (Bryman & Bell, 2005). De tidigare 

genomförda vetenskapliga studierna i ämnet kunde också användas som inspiration och hjälp 

vid validering. De hjälpte även studien att använda rätt variabler och att fokusera på rätt saker 

(Bryman & Bell, 2005). Att restauratören och inte sommelieren valdes ut som respondent gav 

troligtvis mer valida och reliabla resultat eftersom restauratören antas ha en mer nyanserad 

syn på sommelierens funktion än sommelieren själv. Att använda sig av ett slumpmässigt 
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urval ger enligt Bryman och Bell (2005) dessutom en högre extern validitet. Genom att ha en 

väl beskriven urvalsram, operationaliseringsprocess och datainsamlingsmetod kan andra 

forskare följa denna studie i spåren, vilket också ökar studiens reliabilitet samt dess 

replikerbarhet (Ejlertsson, 2005). 

 

 

 

5. Resultat 

 

 

I följande avsnitt presenteras sammanställningen av de strukturerade intervjuerna. 

Dispositionen följer intervjuschemats utformning uppdelat i de tre avsnitten: 

matsalspersonalens tidigare utbildning, utbildning på restaurangen samt utbildningens 

mervärden. Utformningen möjliggör en tydlig analys som är enkel för läsaren att följa. 

Resultatet presenteras utifrån en uppdelning mellan de restauranger som hade en anställd 

sommelier (stratum 1) och de som inte hade en anställd sommelier (stratum 2). 

 

 

5.1. Matsalspersonalens tidigare utbildning 

 

För att få en tydlig bild av restaurangens storlek och utbildningsnivå behandlade intervjun 

inledningsvis; antalet anställda, hur många av dem som hade någon form av formel utbildning 

samt om en sommelier fanns anställd, följt av en fråga angående dennes formella utbildning. 

 

Antalet anställda i matsalen på restaurangerna i stratum (1) varierade i storlek från 3 till 80 

anställda och i stratum (2) varierade antalet mellan 4 och 23 anställda. Andelen anställda som 

hade någon typ av tidigare formell utbildning varierade mellan 0 till 100 procent i båda strata. 

En restaurang i varje stratum saknade helt formellt utbildad matsalspersonal, dessutom hade 

två respektive en restaurang i stratum (1) och stratum (2) utbildad personal till 100 procent. 

En sammanställning av respondenternas svar visas i tabell 1 där ett medianvärde
4
 har räknats 

                                                 
4
 Medianvärde beräknades istället för medelvärde då spridningen utgjordes av extremvärden som inte hade gett 

ett korrekt värde (Bryman & Bell, 2005). 
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Stratum 1

ut för antal anställda samt en procentuell medelvärdesberäkning för hur många av de anställda 

som var utbildade. 

 

Tabell 1. Medianvärdet för antal anställda i matsalen samt det procentuella medelvärdet för andelen utbildade inom 

respektive strata, n:22 för stratum (1), n:10 för stratum (2). 

  Stratum 1 Stratum 2 Totalt 

Antal anställda (median) 6,5 6 6 

Antal utbildade (procent) 56 %  48 % 53,5 % 
 

Frågan rörande huruvida det fanns en anställd sommelier på restaurangerna visade att tre av 

restaurangerna i stratum (1) inte hade en sommelier trots att de angett detta på Whiteguides 

hemsida. På samma sätt framkom det i stratum (2) att det fanns tre restauranger som hade en 

sommelier trots att ingen sådan information fanns på hemsidan. För att få den eftersökta 

jämförelseaspekten mellan restaurangerna med sommelier och dem utan omstrukturerades 

grupperna. Det genomfördes för att alla restauranger inom stratum (1) skulle utgöras av 

restauranger med en anställd sommelier och alla restauranger inom stratum (2) skulle utgöras 

av dem utan en anställd sommelier.  

 

Svaren från frågan rörande sommelierens utbildning kategoriserades efter gymnasial 

utbildning, yrkeshögskola (YH), akademisk utbildning samt en kategori för övrig utbildning. 

Svaren som kategoriserades som ”övrig utbildning” utgjordes av otydliga svar där 

respondenten ej till fullo kunde redovisa exakt vilken typ av utbildning sommelieren uppbar. 

Figur 1 presenterar hur fördelningen såg ut i stratum (1) då det endast var de restaurangerna 

som hade en anställd sommelier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sommelierernas formella utbildning i antal för stratum 1, n: 23. 
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På de 22 restauranger som angivit att de hade minst en anställd sommelier hade alla dessa 

någon form av tidigare formell utbildning utom på tre restauranger där sommeliererna var 

självlärda. Fjorton av sommeliererna hade, enligt svaren, gått någon form av högre utbildning 

där sex hade universitetsbakgrund med sommelierinriktning och åtta hade genomgått en 

sommelierorienterad YH-utbildning. Utav de resterande hade två gått en branschinriktad 

gymnasieutbildning och fyra hade gått någon form av övrig sommelierutbildning. 

 

För att få en förståelse för sommelierens exakta arbetsuppgifter utgjordes en av 

frågeställningarna av en flervalsfråga med olika typer av arbetsuppgifter. Frågan delades upp i 

11 delfrågor där respondenten svarade ja eller nej om arbetsuppgiften stämde överens med 

den anställde sommelierens arbetsuppgifter (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Fördelning över sommelierens arbetsuppgifter angivet i antal samt i procent inom stratum 1, n: 22 

Arbetsuppgifter Antal Procent 

Budgetansvar för dryck 15 68 % 

Sätta vin till rätterna på meny 21 95 % 

Se över trender på marknaden 20 91 % 

Ansvarig för vinkällaren 21 95 % 

Ansvarig för inköp av vin 20 91 % 

Hovmästare 20 91 % 

Hålla i vinprovningar för gäster 20 91 % 

Servering i matsal 22 100 % 

Restaurangchef 16 73 % 

Administrera vinlistan 22 100 % 

Rekommendera vin till gäster under service 22 100 % 
 

Samtliga av sommeliererna hade som arbetsuppgift att administrera vinlistan, rekommendera 

vin till gästerna samt servering i matsal. Övriga arbetsuppgifter varierande utan att visa upp 

större skillnader. Budgetansvar för dryck samt rollen som restaurangchef var de 

arbetsuppgifter som utfördes av minst antal sommelierer; 68 procent respektive 73 procent. 

 

 

5.2. Utbildning på restaurangen 

 

Del två i intervjun användes för att förstå hur och om restaurangerna arbetade med utbildning 

på restaurangen. En inledande fråga behandlade om restaurangerna arbetade med utbildning 

där de som svarade ja fördes vidare till en följdfråga. Följdfrågan utgjordes av en flervalsfråga 
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gällande olika former av utbildning. Försäljningsteknik och serveringsteknik utgjordes endast 

av ett alternativ vardera och följdes därför av en öppen fråga för att fånga upp utbildningarnas 

karaktär.  

 

Av de 32 svar som erhölls svarade 29 respondenter att de arbetade aktivt med någon form av 

utbildning på plats på restaurangen vilket motsvarar 90,6 procent av restaurangerna. Av de tre 

restauranger som svarade nej tillhörde den ena restaurangen stratum (1) och de andra två 

restaurangerna stratum (2). Restaurangen i stratum (1) hade i sin personalstyrka 15 anställda 

matsalspersoner varav 14 hade en tidigare formell utbildning. Restaurangerna i stratum (2) 

hade sju respektive sex anställda i matsalen varav tre respektive fyra hade tidigare formell 

utbildning. Följdfrågans utbildningsalternativ och antalet restauranger som angivit att de 

arbetade med respektive utbildning presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Fördelningen i antal restauranger som arbetade med de olika utbildningsformerna inom respektive stratum. Stratum 

(1) n:21, stratum (2) n: 8 total: 29. 

Utbildning Stratum 1 Stratum 2 Totalt 
Förse personalen med dryckeslitteratur 10 7 17 
Försäljningsteknik 11 2 13 
Kurser i vinkunskap 9 3 12 
Personalvinprovningar 20 7 27 
Serveringsteknik 13 3 16 
Skriftliga prov i dryckeskunskap 2 1 3 
Teoretiska kurser i mat och dryck i komb. 6 1 7 
Test av rätter från menyn ihop med vin 18 8 26 
Vin- och dryckesmässor 15 7 22 
Vinresor 4 1 5 
Övrig utbildning 5 2 7 
 

De vanligast förekommande utbildningsformerna i stratum (1) var vinprovningar med 

personalen, test av restaurangens meny ihop med viner samt att besöka vin- och 

dryckesmässor. Utbildningsformerna som förekom minst frekvent var skriftliga prov i 

dryckeskunskap, vinresor och teoretiska kurser i mat och dryck i kombination. De vanligast 

förekommande utbildningsformerna i stratum (2) var att förse personalen med 

dryckeslitteratur, vinprovningar med personalen, test av restaurangens meny ihop med viner 

samt att besöka vin- och dryckesmässor. Utbildningsformerna som förekom minst frekvent 

var skriftliga prov i dryckeskunskap, vinresor och teoretiska kurser i mat och dryck i 

kombination. En procentuell fördelning av det totala antalet restauranger som arbetar med 
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respektive utbildningsform presenteras i figur 2. Figuren avser att tydligare presentera 

skillnaderna mellan stratum (1) och (2).  

 

 

Figur 2. Den procentuella fördelningen av utbildningen som sker på restaurangerna inom respektive stratum. Stratum (1) 

n:21 och stratum 2 n:8.  

 

Fördelningen i förekomsten av utbildningsformerna var relativt likartad mellan strata utom 

när det kommer till att förse personalen med dryckeslitteratur (40 procentenheter vanligare i 

stratum 2), försäljningsteknik (27 procentenheter vanligare i stratum 1) samt när det kom till 

serveringsteknik (24 procentenheter vanligare i stratum 1). Korrelationen mellan att inte ha en 

anställd sommelier (stratum 2) och att förse personalen med dryckeslitteratur uppvisade 

signifikansnivå på 0,065 vilket inte är statistiskt signifikant men jämväl är en indikation på 

samvariation. Samvariationen mellan att ha en anställd sommelier (stratum 1) och 

förekomsten av utbildning i försäljningsteknik fastslogs på en nivå av 0,168 vilket inte tyder 

på att det finns en samvariation mellan variablerna. Vid en korrelationsanalys av variablerna 

”att ha en anställd sommelier” och ”serveringsteknik” visade signifikansen 0,199 vilket inte 

heller tyder på att det finns en samvariation mellan variablerna.   
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Svaren från de öppna frågorna som följde försäljningsteknik och serveringsteknik visade att 

utbildningarna sällan var strukturerat utformade. Av de 13 restauranger som angav att de 

utbildade i försäljningsteknik var det åtta restauranger som specifikt uppgav vad 

utbildningarna innefattade; storytelling
5
 (2 st.), merförsäljning (2 st.), säljfrämjande aktiviteter 

(2 st.), restaurangekonomi (1 st.) samt att kunna ställa rätt frågor (1 st.). En av restaurangerna 

uppgav även att de hade en framtagen mall för hur försäljningsprocessen skall gå till som alla 

nyanställda måste lära sig. På de flesta av de resterande restaurangerna skedde dock 

utbildningen i försäljningsteknik informellt genom tips och råd, rörande vad som fungerar, 

från mer erfarna kollegor.  

 

Gällande utbildning i serveringsteknik uppgav majoriteten att även denna form skedde mer 

informellt; om en nyanställd inte kunde dekantera ett vin blev denne upplärd av en mer 

erfaren kollega. En restaurangchef menade att denna form av utbildning inte behövdes då 

detta är något som denne utgår från att personalen redan skall (och bör) kunna. Övrig 

utbildning som sker på restaurangerna var enligt en kategorisering av svaren; 

alkohollagsutbildning (2 st.), första hjälpen (1 st.) samt utbildning i övriga drycker såsom 

sprit, kaffe och te (3 st.). Frågan användes för att fånga upp eventuella utbildningsformer som 

förbisetts vid operationaliseringen av intervjuschemat. Då inget av de angivna svaren var 

relevanta för studien ansågs därmed svarsalternativen som uttömmande. 

 

Avsnittet avslutades med frågor angående vem eller vilka som fungerade som utbildare samt 

hur ofta utbildningen skedde på restaurangen. Frågorna användes för att få en djupare 

förståelse för hur och om kunskapen fanns inom organisationen eller om den plockades in 

utifrån samt hur fördelningen såg ut inom utbildningskategorierna. På frågan om vem/vilka 

som håller i utbildningen på restaurangen angavs i intervjuschemat fyra olika förslag; den 

huvudanställda sommelieren, någon annan i personalen, dryckesleverantörer eller externt 

anlitade föreläsare.  

 

Svaren visade att av de 22 restaurangerna som angivit att de hade en huvudansvarig 

sommelier var det 18 stycken sommelierer som var aktiva utbildare för den övriga personalen. 

I stratum (2) där ingen hade en anställd sommelier var det istället mest vanligt förekommande 

                                                 
5
 En gren inom marknadsföringen som bygger försäljningen kring en historia och dramaturgi. Syftet är att 

förstärka och förhöja upplevelsen av ett varumärke, produkt eller organisation (Mossberg & Johansen, 2006). 
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att någon annan i personalen höll i utbildningarna, motsvarande 50 procent. Jämförelsevis 

svarade endast 28,6 procent i stratum (1) att någon annan i personalen höll i 

utbildningstillfällen. Tjugo av 28 respondenter använde sig av bland annat 

dryckesleverantörer som utbildare medan 10 anlitade externa föreläsare. Tjugo av 

restaurangerna använde sig av fler än en utbildningskälla och tre av restaurangerna använde 

sig av alla de angivna alternativen. 

 

Frågeställningen angående utbildningens frekvens var utformad som en öppen fråga och 

svaren kategoriserades in i följande grupper: en gång i veckan, en gång varannan vecka, en 

gång i månaden, en gång i kvartalet, en gång i halvåret samt en gång om året. Den 

procentuella fördelningen mellan stratum (1) och stratum (2) visas i figur 3. 

 

 

Figur 3. Den procentuella fördelningen över hur ofta restaurangerna i respektive stratum utbildar sin personal. Stratum (1), n: 

22, och stratum (2), n: 10.   

 

Inom stratum (1) var det vanligast att utbildningstillfällena skedde med en månads mellanrum 

medan det för stratum (2) var en gång i kvartalet som var den vanligaste frekvensen. 

Utbildning skedde oftare på de restauranger som hade minst en anställd sommelier (stratum 1) 

och i 13,6 procent av fallen skedde utbildningen så ofta som minst en gång i veckan vilket 

inte förekom alls i stratum (2). I 54,5 procent av fallen i stratum (1) skedde utbildning minst 

en gång i månaden medan det i stratum (2) ägde rum minst en gång i månaden i 30 procent av 

fallen. För att se om det fanns en samvariation mellan att stratum (1) hade utbildning oftare än 

stratum (2) gjordes en analys av variablerna. Korrelationsanalysen gav en signifikansnivå på 

0,24 vilket visar att det ej fanns någon statistisk signifikans som tydde på en samvariation.  
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Den avslutande frågan i avsnitt två berörde informell utbildning och bestod av en öppen fråga. 

Frågan användes för att fånga upp den kunskapsspridning som inte innefattar någon form av 

formellt arrangemang. Frågan riktade sig till de restauranger som svarat att de hade en 

anställd sommelier och löd: upplever du att sommelieren sprider sin kunskap till övriga 

anställda i matsalen under service. Svaren visade att alla 22 respondenter upplevde att 

sommelieren delgav sin kunskap. Vissa respondenter menade även att det är en av 

sommelieren viktigaste uppgifter och en av anledningarna till att man anställt en sommelier. 

 

 

5.3. Utbildningens mervärden 

 

Den sista delen av intervjuschemat berörde frågor kring respondentens attityder gentemot 

utbildning i dess olika former. De två första frågorna var formade som påståenden och den 

sista frågan var en öppen fråga. Påståendena utgjorde en möjlighet att se om respondenterna 

ansåg att det lönar sig att anställa formellt utbildad personal och arbeta med utbildning. 

Frågorna gav sedan chansen att jämföra svaren mellan de två stratumen och söka efter 

intressanta samband. Den sista frågan fungerade som en uppsamling för att fånga in ett större 

djup kring eventuella mervärden som utbildning kan tillföra restaurangen.  

 

När respondenterna uppmanades att ta ställning till påståendet: Genom att anställa tidigare 

utbildad personal påverkas vinförsäljningen på ett positivt sätt på en skala från 1 – 5 (där 1 

innebar ”instämmer inte alls” och 5 innebar ”instämmer helt”) fördelades svaren procentuellt 

enligt figur 4. 

 

Figur 4. Svarsfördelning i procent för påståendet: Genom att anställa tidigare utbildad personal påverkas vinförsäljningen 

på ett positiv sätt  inom respektive stratum. Stratum (1) n: 22 och Stratum (2) n: 10. 
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Svaren visar att de restaurangerna som hade en anställd sommelier (stratum 1) till större 

utsträckning än stratum (2) ansåg att anställningen av utbildad personal har en positiv 

inverkan på försäljningen av vin, vilket motsvarar 81,5 procent gentemot 40 procent. Av de 

81,5 procenten inom stratum (1) angav 63,3 procent att de instämmer helt och 18, 2 procent 

angav en fyra på skalan vilket antyder att de instämmer delvis med påståendet. Svaren påvisar 

också att de restauranger som inte hade en anställd sommelier (stratum 2) till större 

utsträckning ansåg att anställningen av utbildad personal inte påverkar vinförsäljningen 

positivt (30 procent gentemot 4,6 procent i stratum 1). Trettio procent i stratum (2) ställde sig 

neutrala till frågan vilket inom stratum (1) motsvarade 13,6 procent. För att se om 

samvariationen mellan variablerna var sann gjordes en korrelationsanalys. Enligt analysen 

fanns det ingen statistisk signifikans som tyder på att stratum (1) var mer positivt inställda till 

att vinförsäljningen ökar genom att anställa formellt utbildad personal. Signifikansen låg dock 

på 0,063 vilket är en indikation på att det finns en samvariation. 

  

När respondenterna uppmanades att ta ställning till påståendet Utbildning av personal på 

restaurangen påverkar vinförsäljningen på ett positivt sätt på en skala från 1 – 5 (där 1 

innebar ”instämmer inte alls” och 5 innebar ”instämmer helt”) fördelades svaren procentuellt 

enligt figur 5. 

 

 

Figur 5. Svarsfördelning i procent för påståendet: Utbildning av personal på restaurangen påverkar vinförsäljningen på ett 

positivt sätt inom respektive stratum. Stratum (1) n: 22 och Stratum (2) n: 10. 
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Figuren visar att de två stratumen var relativt överens om att utbildning på plats påverkar 

vinförsäljningen på ett positivt sätt. Mer än 90 procent i båda strata uppgav en fyra eller 

femma på skalan. 

 

Av de 28 respondenter som hade något att tillägga vid den öppna frågan rörande mervärden 

av utbildning kategoriserades svaren i följande grupper: Gästens upplevelse, personalens 

välmående och restaurangens framgång. 

 

 Gästperspektivet inkluderade, enligt respondenterna, upplevelsen av att man med 

utbildad personal får nöjdare gäster och att man kan ge gästerna en ökad trygghet, 

bättre service och kvalitet, och en bättre totalupplevelse genom att lyckas möta deras 

krav. Utbildad personal ger även intrycket av trovärdighet och seriositet inför gästen. 

Det kan, enligt respondenterna, innefatta att gästerna får bättre svar på sina frågor och 

godare råd vid vinrekommendationer. 

 För personalens del ansåg respondenterna att utbildning ger ökad förståelse för 

restaurangverksamheten, för produkterna man säljer, vad som krävs av den enskilde 

individen och att utbildning bidrar med nya idéer, koncept och synvinklar. Personalen 

blir gladare och restaurangen blir en trevligare arbetsplats. Dessutom hävdade 

respondenterna att personalen får ett bättre självförtroende samt att de blir mer 

delaktiga och hängivna.  

 Respondenterna menade att restaurangverksamheten till följd av utbildning får högre 

status och kvalitet. De ansåg även att utbildning leder till en bättre ekonomisk 

lönsamhet genom en ökad försäljning samt stärker varumärket och gör att personalen 

blir mer benägen att stanna kvar. 

 

Sex av respondenterna var noga med att påpeka att tidigare formell utbildning inte hade 

samma värde som den utbildning som sker på plats på restaurangen. Två av dessa menade att 

personlighet var viktigare än formell utbildning. Ytterligare två av respondenterna gick så 

långt som att säga att det är bättre att anställa outbildad personal eftersom de kan formas efter 

restaurangens egna önskemål. En av respondenterna ansåg att det för en sommelier är viktigt 

med utbildning men för en servitör väger erfarenhet tyngre.  
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6. Diskussion 

 

 

Analysen kommer att ta fasta på olika attribut som är av vikt för forskningsfrågorna och som 

framkom under datainsamlingen. Avslutningsvis kommer en diskussion att behandla hur 

författarna upplever att den metod som valdes fungerade ihop med studiens syfte. 

 

 

6.1. Resultatdiskussion 

 

Följande avsnitt delas in i underkategorierna Matsalspersonalen tidigare utbildning, 

Utbildning på restaurangen och Utbildningens mervärden för att uppnå en tydlig koppling till 

resultatet. 

 

6.1.1. Matsalspersonalens tidigare utbildning 

Fördelningen mellan hur många anställda som var formellt utbildade i de olika stratumen var 

relativt likartad. Det tyder på att inställningen till att anställa utbildad personal inte påverkas 

av om restaurangerna har en anställd sommelier eller inte. En tanke rörande hur 

restaurangerna förhåller sig till att anställa utbildad personal kan vara att det ligger i 

restauratörernas egna preferenser gentemot de utbildningar som finns. En av respondenterna 

uttryckte exempelvis ett stort missnöje mot utbildningarna i branschen och såg hellre interna 

utbildningar som något att föredra. Denne ansåg att formellt utbildad personal redan tycker 

sig kunna allt och därmed har svårt att vilja anpassa sig efter restaurangens specifika behov. 

Inställningen går även i linje med Alexanderssons (2008) samt Swartz (2009) artiklar där 

restauratörer uttalar sitt missnöje och sin misstro till de formella branschutbildningarna. 

Att personalen måste formas efter restaurangens behov kan ställas mot argumentet, som lyfts 

fram av en av respondenterna, att utbildad personal kan tillföra nya idéer och synvinklar. 

Denne menar att restaurangerna istället har mycket att lära av formellt utbildad personal.   

 

Restaurangerna hade utbildad personal till 50 procent, vilket kan vara en följd av det ökade 

antalet utbildade servitörer på arbetsmarknaden. När fler utbildar sig inom branschen kommer 

det att ge utslag på andelen utbildad matsalspersonal på restaurangerna; siffran kommer 

därmed troligtvis att öka för varje år (Utbildningsrådet Hotell och Restaurang, 2007). 
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Tre restauranger i det ursprungliga stratum (1) hade inte en sommelier trots att de uppgett 

sådan information på Whiteguides hemsida. En orsak till det skulle kunna vara att de 

restaurangerna vill ta del av den utstrålning av exklusivitet och trovärdighet som Manske och 

Cordua (2005) menar att en sommelier kan ge. Det är mer oklart varför tre restauranger i det 

ursprungliga stratum (2) inte uppgivit att de har en sommelier trots att de vid intervjuerna 

uppgav att så var fallet. Tänkbara anledningar kan vara att en sommelier anställts i efterhand 

eller att man, i enlighet med Bryman och Bells tankar (2005) inte svarade sanningsenligt. I 

övrigt ansågs resultaten tyda på att de som var anställda som sommelierer de facto arbetade 

just som en sådan. Vid en jämförelse av Dewalds (2008) och Kolpan et als. (2010) 

beskrivning av sommelierens uppgifter stämmer de väl överens med hur sommeliererna på 

restaurangerna faktiskt arbetade.  

 

En sommelier bör ha mycket kunskap för att kunna utföra sitt arbete (Apfel, 1999; Kolpan et 

al., 2010). Tre av restaurangernas sommelierer hade ingen tidigare formell utbildning och 

antas således vara självlärda vilket utgör en fråga om nivån på deras kunskap. Sommeliererna 

kan mycket väl ha tillskansat sig kunskap via erfarenhet vilket gör att det inte går att säga att 

dessa sommelierer har en sämre kunskap än de övriga. Erfarenhet är ju något som forskarna 

Shoemaker och Johlke (2002) lyfter fram som en viktig del i helheten. Det är dock en 

intressant fråga att ställa sig varför krögarna vid anställningen av en sommelier i de fallen inte 

anställt en som faktiskt är formellt utbildad. Anledningen till att inte föredra utbildad personal 

kan tänkas vara sammankopplad med ovanstående diskussion rörande misstron till formell 

utbildning (Alexandersson, 2008; Swartz, 2009). En förlängning av den tanken skulle kunna 

vara att branschen och utbildningarna i vissa fall står för långt från varandra och inte till fullo 

är införstådda med hur de bör förhålla sig till varandra.  

 

En av respondenterna lyfte fram att det för en sommelier är viktigt med utbildning men att det 

för en servitör är viktigare med erfarenhet, vilket är intressant att belysa. Framförallt eftersom 

gästmötet är kritiskt för restaurangens framgång (Zeithaml, et al., 2007) och både 

sommelieren och framförallt servitörerna möter gästerna. Det borde ju snarare innebära att all 

matsalspersonal skall ställas inför samma krav på kunskap och erfarenhet. 

 

Det är även relativt anmärkningsvärt att fyra av restauratörerna visste att deras sommelierer 

hade en branschutbildning, men inte vilken typ av utbildning det var. Resultatet visade att det 
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genomsnittliga antalet anställda var sex personer och med ett så litet antal kan man tycka att 

det vore rimligt att en ledare vet vad den anställde har för meritlista. Det tyder på ett ointresse 

och skulle kunna kopplas till den misstro och skepticism som finns mot formell utbildning 

(Swarts, 2009; Alexandersson, 2008). Det kan också vara en anledning till att alla inte är 

överens om den formella utbildningens effekt på vinförsäljningen. 

 

Det finns idag inga specifika riktlinjer för hur en sommelierutbildning skall se ut och när man 

kan kalla sig formellt utbildad sommelier. De flesta sommeliererna var utbildade vid kända 

och etablerade institutioner vilket ger en viss trovärdighet när det kommer till deras 

kunskapsnivå. Däremot kan man exempelvis ifrågasätta mängden vinkunskap hos de 

sommelierer som endast utbildats på ett hotell- och restauranggymnasium. Man kan även 

tänka sig att det troligtvis drar ner ryktet för yrket när någon kan kalla sig sommelier efter en 

tvåveckorskurs. Det skulle kunna vara fallet på de restauranger som uppgett att deras 

sommelierer hade någon form av ”övrig utbildning”. Mängden sommelierutbildningar ökar 

ständigt (UHR, 2007) och det positiva med ökningen kan i förlängningen vara att det ställer 

krav på branschen; ju fler utbildade matsalsmänniskor det finns desto större borde kravet på 

kunskap bli. Det kan på sikt innebära att ryktet för branschen får ett uppsving. 

 

Studiens population utgjordes av 30 procent restauranger utan en anställd sommelier. Med 

tanke på att man både kan öka försäljningen, restaurangens trovärdighet och personalens 

kunskapsnivå med en anställd sommelier (Manske och Cordua, 2005), kan man tycka att fler 

borde se nyttan av att anställa en sådan.  

 

6.1.2. Utbildning på restaurangen 

I en restaurangs utbildningsplan bör både produktkunskap, serveringsteknik och 

försäljningsteknik finnas med (Manske & Cordua, 2005; Dewald & Jones, 2005). Studiens 

resultat visade att mer än 90 procent av restaurangerna arbetade med någon form av 

utbildning men med störst fokus på produktkunskap. Den höga siffran verkade lovande men 

tack vare de öppna frågorna fångades en djupare aspekt upp. Även om 45 procent uppgav att 

de arbetade med försäljningsteknik respektive serveringsteknik indikerade svaren från de 

öppna frågorna att utbildningsformerna skedde mer informellt och ostrukturerat. När 

restaurangerna ombads att förklara hur de arbetade med försäljningsteknik blev svaren ofta 

vaga och otydliga och det antyddes att det mest gick ut på att äldre medarbetare lärde upp de 
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yngre. Det tolkas som att de troligtvis inte hade något större fokus på arrangerade utbildningar 

i försäljningsteknik och serveringsteknik. Det kan hänga ihop med Dickssons tankar (2011) 

om att svenska restauratörer inte har det företagsekonomiska tankesättet som skulle vara 

önskvärt. Slutsatsen blir därför att kunskapsluckan främst ligger i försäljningsteknik då 

Dewald och Jones (2005) anser att det är viktigt att kunna assistera gästen så anpassat som 

möjligt när det kommer till vinval. I en situation där gästen saknar självförtroende borde 

därför matsalspersonalen ha kunskap om både produkten i sig och hur man framställer den på 

ett adekvat och attraherande sätt (Dewald & Jones, 2005). Det spelar ingen roll hur mycket 

matsalspersonalen kan om vin, om de inte kan läsa av gästen och sälja vinet så är det 

bortkastad kunskap. Granucci et als. forskning (1994), som gav ett positivt utslag i 

försäljningen redan efter fyra timmars utbildning bevisar hur framgångsrik en kombination av 

utbildning i produktkunskap och försäljningsteknik kan vara. 

 

Apfel (1998) menar att det är viktigt att all matsalspersonal provar vinerna och Kolpan et al. 

(2010) rekommenderar att de även skall vara delaktiga i att prova ut vinerna till menyns rätter. 

Rekommendationerna efterföljs av restaurangerna till en stor utsträckning då 95 procent av de 

som arbetar med utbildning har vinprovningar för personalen och 89 procent av dem även 

provar vinerna ihop med menyns rätter. Teoretiska kurser är däremot något som inte 

förekommer i lika stor utsträckning. Det kan här finnas en fara i att restaurangerna inte lägger 

fokus på alla aspekter eftersom Kolpan et al. (2010) menar att kombinationen av 

vinprovningar och teoretisk utbildning är att föredra. Teoretiska kurser är både mer 

tidskrävande och kostsamma (Gultek, et al., 2006) än en vinprovning vilket kan tänkas vara 

en anledning till att kurser av den typen uteblir. Framförallt då merparten av studiens 

restauranger var relativt små och kanske därmed saknar resurser att hålla restaurangen stängd 

under utbildningen, ta in extrapersonal och/eller finansiera utbildningen. Trots det kanske det 

ändå är något att överväga då utbildning kan leda till en ökad lönsamhet i förlängningen 

(Ruiz-Molina, et al., 2010; Manske & Cordua, 2005; Gultek, et al., 2006; Dewald & Jones, 

2005; Sharma, 1990; Genevieve, et al., 1995; Granucci, et al., 1994).  

 

Att förse matsalspersonalen med dryckeslitteratur var vanligast bland de restauranger som inte 

hade en anställd sommelier. Att så var fallet kan tänkas bero på att utan sommelieren som 

kunskapskälla är det en bra, och relativt billig, alternativ lösning för restaurangerna att alltid 

ha tillgång till produktkunskapen. Ytterligare en av de vanligaste utbildningsformerna var att 
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besöka vinmässor. Utbildning är som mest effektiv när den sker på restaurangen (Gultek et 

al., 2006) och en vinmässa kan vara mycket livlig och inte alls anpassad för restaurangens 

specifika behov. Att skicka iväg personalen på liknande utbildning kan därför vara både 

irrelevant och slöseri med resurser (Gultek et al., 2006). En annan aspekt till det hela blir dock 

det faktum att Kolpan et al. (2010) samt Zeithaml et al. (2007) pratar om utbildning som ett 

incitament. Att få gå på en vinmässa kan ju vara både roligt och utvecklande och leda till att 

personalen blir mer motiverade. Slutsatsen kan därmed vara att vinmässor som 

utbildningsform är relativt verklös men kan ge andra värden för restaurangen. 

 

Kolpan et al. (2010) menar att sommelieren sannolikt är den som har mest kunskap i matsalen 

och bland restaurangerna med en anställd sommelier fungerade många av dessa som utbildare. 

Det stämmer överens med Manske och Corduas (2005) samt Kolpan et als (2010) 

rekommendation gällande att utbildning av övrig personal är en av sommelierens viktigaste 

uppgifter. Resultatet tyder därmed på att restaurangerna utnyttjar sommelierernas kunskap i 

stor utsträckning. Alla restauranger som hade en sommelier uppgav även att de upplevde att 

sommelieren spred sin kunskap vidare till resten av personalen även när inte utbildning 

skedde, vilket enligt Kolpan et al (2010) är ett effektivt sätt att sprida kunskapen. Genom att 

alla får ta del av kunskapen kan det tänkas att restaurangerna blir mindre sårbar för rådande 

höga personalomsättning (Gultek, et al., 2006). Det säkerställer att kunskapen stannar kvar i 

organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). De restauranger som inte hade en sommelier 

utnyttjade främst någon annan i personalen som huvudutbildningskälla vilket också torde tyda 

att man tar till vara på och sprider kunskap som redan finns inom organisationen. Att 70 

procent av restaurangerna utnyttjar vinimportörer som utbildningskälla går att hänföra till det 

faktum att utbildningarna oftast är kostnadsfria (Flink, 2011). Innehållet i utbildningarna som 

hålls av dryckesleverantörer är dock till största del fokuserade på produktkunskap (Flink, 

2011) och löser därmed inte problemet med att täcka in försäljningsteknik och 

serveringsteknik. Utbildningen i produktkunskap sköts därmed lättast av sommelieren, övrig 

personal och dryckesleverantörer. För att få in utbildning i försäljningsteknik bör resurser 

satsas på externa föreläsare inom ämnet om ingen i personalen besitter den typen av kunskap. 

Grunden till att utbilda personalen i försäljningsteknik är ju, enligt Manske och Cordua 

(2005), att de skall förstå sin roll som försäljare för att sedan kunna öka vinförsäljningen. 

Personlig säljteknik är det mest effektiva försäljningstekniken på en restaurang (Manske & 

Cordua, 2005; Kolpan, et al., 2010; Genevieve, et al., 1995; Dewald & Jones, 2005). Endast 
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tre restauranger av de åtta som angav vilken typ av försäljningsteknik de arbetade med gav 

exempel på utbildningsformer som verkar ligga inom ramen för den personliga 

försäljningstekniken; storytelling och att kunna ställa rätt frågor till gästerna. Diskussionen 

leder fram till att det inte bara finns en stor lucka i utbildningen av försäljningsteknik utan 

också ett visst felaktigt fokus hos de få som faktiskt utbildar inom ämnet. Att enbart cirka 

hälften av restaurangerna angav att de arbetar med utbildning i serveringsteknik kan bero på, 

precis som en av respondenterna lyfte fram, att matsalspersonalen redan förväntas behärska 

tekniken när de anställs. Momenten i serveringsteknik bör ju innebära att man endast måste 

lära sig dem en gång. Dock kan det tänkas att alla restauranger har olika preferenser för hur 

serveringstekniken skall gå till. När man nyanställer bör restaurangen därmed lära den 

nyanställde, oavsett tidigare utbildning, hur man gör på den specifika restaurangen för att 

säkerställa en jämn servicenivå. Det kan vara en av anledningarna till att Manske och Cordua 

(2005) räknar med serveringsteknik som ett av de områden en restaurang bör utbilda sin 

personal inom.  

 

Gultek et als. (2006) forskning visar att ju oftare utbildning i produktkunskap och 

försäljningsteknik sker på restaurangen desto större positiv inverkan har den på andelen sålt 

vin. 81,8 procent av restaurangerna i studien uppger att de har utbildning minst en gång i 

halvåret. Det torde vara ett bra resultat i förhållande till bakgrundslitteraturen men denna 

stipulerar ju att utbildningstillfällena skall innefatta både produktkunskap och 

försäljningsteknik (Gultek, et al., 2006). Resultatet indikerade som bekant att fokus ligger på 

produktkunskap och att endast ett fåtal angav att de även arbetade med försäljningsteknik. Det 

kan därmed vara svårt att direkt applicera Gultek et als. forskning (2006) och säga att den här 

studiens utbildningsformer leder till ökad försäljning. Ingen större skillnad i hur frekvensen 

såg ut mellan de olika stratumen stod att finna vilket kan tänkas bero på att alla restauranger i 

segmentet tycker att det är viktigt med utbildning, med som utan sommelier. 

 

Av alla restaurangerna i studien var det endast tre som inte arbetade med utbildning. 

Restaurangen i stratum (1) utmärkte sig genom att 14 av 15 i personalstyrkan hade tidigare 

formell utbildning och kan därmed tänkas anse att de inte behöver utbilda sig vidare. 

Restaurangerna i stratum (2) utmärkte sig inte på något sätt då utbildningsnivån på deras 

personalstyrka låg inom ramen för medelvärdet, det vill säga runt hälften av personalen hade 

tidigare formell utbildning. Det är därför svårt att uttala sig om anledningen till varför de 
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restaurangerna inte utbildar sin personal. En tänkbar anledning kan dock vara att de kanske 

trots allt arbetade med något av de angivna utbildningsalternativen men inte tänkte på dem 

som utbildning (exempelvis att förse personalen med dryckeslitteratur eller besöka 

vinmässor). Eftersom de svarade ”nej” på frågan huruvida de arbetade med utbildning 

slussades de automatiskt förbi följdfrågorna och missade därmed chansen att upptäcka att de 

faktiskt arbetar med utbildning. Möjligheten finns också att restaurangerna helt enkelt inte ser 

värdet i att utbilda personalen och har tagit ett aktivt val att avstå.  

 

6.1.3. Utbildningens mervärden 

Att fler respondenter i stratum (1) instämde med påståendet att man med formellt utbildad 

personal kan påverka vinförsäljningen positivt är inte förvånande då de har anställt en 

sommelier, kanske i tron om att kunna påverka lönsamheten (Manske & Cordua, 2005). Vid 

en närmare titt på den genomsnittliga utbildningsnivån på de anställda inom de båda 

stratumen ser man dock att de har ungefär lika stor andel utbildad personal med i genomsnitt 

50 procent utbildade per restaurang – hur kan det då vara en sådan skillnad i attityden mellan 

stratumen?  Varför ser inte restaurangerna i stratum (2) någon större effekt av den formella 

utbildningen på vinförsäljningen? En tänkbar anledning kan vara att vinkunskapen inte är lika 

hög hos de övriga utbildade i matsalen. Eftersom resultatet i studien inte visar vilken typ av 

utbildning som de övriga i matsalen har, är det kanske så att de inte är lika utbildad i 

vinkunskap som en sommelier. Det skulle i så fall kunna vara anledningen till att de 

restauratörerna som inte har en anställd sommelier inte ser den påstådda effekten.  

 

I motsats till attityderna mot formell utbildning är restaurangerna relativt överens om att 

utbildning på plats kan påverka vinförsäljningen positivt. Studiens resultat stämmer därmed 

överens med Gultek et als. forskning (2006) som säger att restauratörers attityder gentemot 

utbildning på plats är positiv. Sex av respondenterna förstärker denna åsikt i den öppna frågan 

genom att säga att utbildning på plats har ett högre värde än formell utbildning, något som går 

i linje med Swarts artikel (2009) som säger att teoretisk kunskap värderas lågt på svenska 

restauranger. Det kan tänkas bero på att restauratörerna vid utbildning på plats känner att de 

har kontroll över utbildningens utformning och utkomst (Gultek, et al., 2006). De kanske 

heller inte känner att de har någon större vetskap om hur de formella utbildningarna ser ut. En 

relaterad tanke skulle kunna vara att restauratörerna själv saknar formell utbildning och därför 

omedvetet känner sig hotad av det de inte känner till. Slutsatsen blir även här att det kan 
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finnas ett för stort avstånd mellan branschen och de formella utbildningsinstitutionerna, där 

det istället borde råda ett samarbete och ett gemensamt utbyte. 

 

Restaurangerna lyfter fram fördelarna som utbildning för med sig för både personalen, gästen 

och restaurangen. Om personalen känner att restaurangerna satsar på dem kommer de bli mer 

benägna att stanna kvar inom organisationen och restaurangerna slipper problemet att hela 

tiden behöva lära upp ny personal (Merchant & Van der Stede, 2007). Att personalen genom 

utbildning blir mer insatta i verksamheten kan få dem att se det företagsekonomiska 

helhetsperspektivet och därmed få förmågan att jobba i samma riktning som restaurangens 

mål.  

 

Det man kan utläsa ur respondenternas svar vid frågan rörande utbildningens mervärden är att 

de menar att nästan alla delar i restaurangverksamheten kan förbättras via utbildning. 

Förståelse, trovärdighet och en ökad kvalitet i totalupplevelsen lyfts fram av många av 

respondenterna. Mycket av det som nämns av Genevieve et al. (1995), såsom att utbildning 

kan leda till en ökad gästtrygghet, professionalitet och ett bättre bemötande av gästernas krav, 

lyfts också fram av respondenterna. Även en bättre arbetsmiljö (Johnson & Brewer, 2004), en 

ökad ekonomisk lönsamhet (Gultek, et al., 2006) och status för branschen (Sharma, 1990) är 

ytterligare gemensamma nämnare mellan empiri och teori. Trots de positiva svaren gentemot 

utbildning kan man ändå utläsa att personlighet och erfarenhet väger tyngre hos många av 

respondenterna. Vissa uttrycker till och med en viss skepticism mot akademisk 

branschutbildning. Man kan då fråga sig om inte kombinationen formellt utbildad/rätt 

personlighet borde vara fullt möjlig? Återigen syns den diskuterade klyftan mellan branschen 

och utbildningsinstitutionerna. Då vissa av respondenterna lyfter fram att formellt utbildad 

personal kan komma med nya perspektiv, idéer och synvinklar borde det kunna utnyttjas 

bättre. Sharma (1990) menar ju att man kan se ett tydligt samband mellan försäljarens 

utbildningsnivå och erfarenhet och hur kunniga de uppfattas av konsumenterna. Ett utbyte 

mellan de nya idéerna som de utbildade för med sig och erfarenheten som de som arbetat 

länge inom branschen har borde ju därmed vara den ultimata kombinationen.  
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6.2. Metoddiskussion 

 

Av den forskning som hittades inom ämnet, och som utgjorde studiens teoretiska referensram, 

var de flesta studier utförda i Nordamerika vilket kan innebära att det blir problematiskt att 

översätta det direkt till den svenska marknaden. Att anta att det går direktapplicera 

forskningen utan att ta hänsyn till de olika förutsättningar som råder gällande lagar, 

ekonomiska förutsättningar och kulturella skillnader blir felaktigt. Genom att varva 

forskningen med svenska branschartiklar har bilden försökt nyanseras utifrån ett svenskt 

perspektiv. Det ultimata hade varit att använda svensk forskning men sådan stod ej att finna. 

För att kunna göra en tydligare koppling till ett företagsekonomiskt perspektiv användes 

studentlitteratur i ämnena marknadsföring (Zeithaml et al., 2007), ekonomistyrning (Merchant 

& Van der Stede, 2007) och organisationskunskap (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det visade 

sig vara viktigt för studiens bredd eftersom det bidrog med ett perspektiv som ofta saknas i 

litteratur och forskning riktad mot restaurangbranschen. 

 

Användandet av Whiteguides God klass som urvalsram förenklade urvalsprocessen, 

möjliggjorde ett slumpmässigt urval och säkerställde därmed en trovärdigare undersökning 

(Bryman & Bell, 2005). För att spegla målpopulationen blev urvalsfördelningen 22 

restauranger med sommelier och 10 restauranger utan. Det hade troligtvis underlättat 

jämförelseaspekten mellan de olika stratumen om fördelningen varit lika stor i båda grupperna 

men då hade avspeglingen inte varit den sanna. Valet av metod visade sig vara lyckat då inga 

bortfall förekom även om det var en tidskrävande process där det i många fall var svårt att nå 

respondenterna. Respondenterna uppfattades som både engagerade och intresserade av 

undersökningen vilket troligtvis var ännu en orsak till att inga bortfall förekom. Det torde ha 

en positiv inverkan på studiens validitet och reliabilitet. När man väl fick tag på 

respondenterna var alla positiva och hjälpsamma vilket indikerade att den framtagna 

introduktionsmallen var väl utformad och fick respondenterna att bli insatta i studiens syfte 

(Bryman & Bell, 2005). Valet att låta flervalsfrågorna läsas upp var och en för sig gav 

möjligheten för respondenten att svara ja eller nej på varje enskild kategori och säkerställde 

därmed att inga kategorier glömdes bort av respondenten. 

 

Ejlertsson (2005) varnar för att respondenter lätt överdriver sina svar för att så bra som 

möjligt passa in i det som är socialt önskvärt. Författarna till denna studie såg att det kunde 
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utgöra ett potentiellt problem då respondenterna kunde tänkas vilja framstå i bättre dager. En 

reflektion är att respondenterna kunde överskatta antalet utbildade, utbildningens frekvens 

samt vilken typ av utbildnings som skedde på plats. Ställda inför en situation där 

respondenterna inte hade ett exakt svar kan det tänkas vara lätt att man avrundar felaktigt. 

Nackdelen rörande den knappa informationen med slutna svarsalternativ, som Bryman & Bell 

(2005) lyfter fram, erfors genom att respondenterna hade mycket tankar och åsikter kring 

frågorna som var svårt att fånga upp i intervjuns utformning. Tack vare de öppna frågorna 

kunde ändå delar av dessa åsikter tas i beaktande i resultatet. Ytterligare en nackdel med att ha 

en strukturerad intervju är det faktum att den måste hållas relativt kort (Bryman & Bell, 

2005). Det hade exempelvis varit önskvärt att ta reda på viken typ av utbildningar som den 

övriga matsalspersonalen gått, men det ansågs som både svårt för respondenterna att svara på 

och svårt att behandla och bearbeta. Det hade även varit eftersträvansvärt att kunna få mer 

specifika svar kring utbildningarnas frekvens, framförallt med avseende på hur ofta de olika 

utbildningsformerna skedde. Att en restaurang har utbildning varannan vecka behöver inte 

betyda att alla de angivna utbildningsalternativen sker så ofta. Det innebär i slutändan att 

frekvensen kan vara missvisande om man drar paralleller till Gultek et als. påstående (2006) 

att en hög frekvens kan öka vinförsäljningen.  

 

Några av intervjuerna skickades, enligt önskemål från respondenten, via e-post. Det utgjorde 

en möjlig felkälla då inte möjligheten fanns att förklara eventuella oklarheter och risken för en 

missuppfattning av frågorna ökade (Bryman & Bell, 2005). Det fanns i den gruppen även en 

större tendens att hoppa över de öppna frågorna och därmed förlorades information. 

 

Studiens urvalsram utgjorde så mycket som en fjärdedel av målpopulationen vilket ansågs 

vara ett stort urval. I efterhand kunde man konstatera att urvalet kunde varit ännu större för att 

möjliggöra för bättre siffror och enklare att generalisera resultaten till målpopulationen. 

Författarna förbisåg nämligen att även om stickprovet var stort i förhållande till 

målpopulationen utgjorde antalet 32 ett för litet tal när det kom till att bearbeta resultaten 

statistiskt – enligt Christensen et al (2010) är minst 50 att föredra.  

 

I slutändan upplevdes ändå att de val som gjordes i operationaliseringen resulterade i en 

lyckad empiriinsamling som var väl anpassad till studiens syfte och forskningsfrågor. Att 
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inspiration till frågornas utformning togs i litteraturen och att alla variablerna var beprövade i 

tidigare forskning kan vara en anledning till den framgångsrika datainsamlingen. 

 

6.3. Riktlinjer 

 

När det kommer till utbildning som sker på plats på restaurangen rekommenderas ett mer 

företagsekonomiskt perspektiv. Genom ett långsiktigt tänkande kan krögaren se nyttan av 

utbildningen även om det initialt medför höga kostnader. Genom att arbeta med fokus på rätt 

sorts utbildning och genom att utnyttja de olika utbildningskällor som finns på ett smart sätt 

kan utbildningen struktureras på ett adekvat sätt. En förnuftig resursallokering kan vara att 

låta sommelieren och dryckesleverantörerna sköta utbildningen i produktkunskap medan 

externa utbildare håller i försäljningstekniken om inte denna kunskap redan finns inom 

organisationen. Ju mer kunskap som finns inom organisationen desto mindre är behovet att 

plocka in den utifrån. Om man dessutom använder utbildning som ett incitament för 

personalen kan det även i förlängningen komma att leda till mindre personalomsättning och 

en trevligare arbetsmiljö. Vidare bör utbildningen ske på plats på restaurangen. 

 

Restauratörer rekommenderas att skaffa sig ett tydligt mål med utbildningen där hänsyn tas 

till frekvens och art. Vidare rekommenderas att utbildningarna skall innefatta både praktisk 

och teoretisk produktkunskap och försäljningsteknik samt att riktlinjer för hur 

serveringsteknik skall utföras på den specifika restaurangen tas fram. Som tidigare berörts; det 

spelar ingen roll hur mycket matsalspersonalen kan om vin, om de inte kan hantera vinet, läsa 

av gästen och sälja vinet så är det bortkastad kunskap. 

 

 

 

7. Slutsats 

 

 

Studien visar att restaurangerna använder sig av formellt utbildad personal i matsalen men 

endast till en utsträckning av cirka 50 procent. Studien visar även att 90,6 procent av 

restaurangerna jobbar aktivt med utbildning och 81,8 procent uppger att de har utbildning 

minst en gång i halvåret. Utbildningarnas största fokus ligger på praktisk, snarare än teoretisk, 
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produktkunskap och en avsaknad av strukturerad utbildning i försäljningsteknik och 

serveringsteknik uppvisas.  

 

Det finns ingen statistisk signifikans när det kommer till utbildningens frekvens och huruvida 

man har en anställd sommelier eller ej. De restauranger som har en anställd sommelier har en 

mer positiv inställning till den formella utbildningens inverkan på vinförsäljningen än de som 

inte har en sommelier. Merparten av alla restaurangerna ansåg att utbildning på plats bidrar 

till en positiv ökning av vinförsäljningen. Restaurangerna anser att det finns mervärden för 

gästens upplevelse, personalens välmående och restaurangens framgång som en utkomst av 

utbildning. Det påträffades även ett avstånd mellan branschen och de formella 

utbildningsinstitutionerna. Ett bättre samarbete skulle kunna leda till bättre anpassade 

utbildningar, större förståelse hos branschen samt mer utbildad personal i professionen. 

 

 

 

7.1. Förslag på vidare forskning 

 

Vidare forskning i ämnet är nödvändig, framför allt på den svenska marknaden. För att nå mer 

djupgående svar med avseende på om utbildning betalar sig måste lönelägen och kostnaden 

för utbildning vägas in som variabler. Att titta närmare på försäljningssiffror och jämföra med 

utbildningsfrekvens och typ av utbildning kan vara en väg att gå. Ett annat sätt kan vara att 

jämför hur siffrorna förändras innan och efter anställandet av en sommelier. Studien kan även 

utvidgas genom att genomföra experiment på restauranger där olika försäljningstekniker 

provas och mäts i försäljningsutkomsten. Ytterligare ett förslag är att genom dolda 

observationer studera hur matsalspersonal agerar i gästmötet med fokus på hur ofta de 

erbjuder rekommendationer, vilka försäljningstekniker som används och hur de 

kommunicerar med gästerna. 
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Bilaga 1. Frågeschema – Strukturerad intervju 

 

Del 1. Denna del kommer att behandla tidigare formell utbildningsnivå på 

de anställda. 

 

1. Hur många anställda har ni som arbetar i matsalen på er restaurang (heltid och 

deltid)? 

Antal:______________________________________________________ 

 

 

2. Kan du uppskatta hur många av dessa som har någon form av formell utbildning 

inom restaurangbranschen. Exempel: Dryckesutbildningar på Högskola, KY, 

Kvällskurs, Hotell- Restauranggymnasium eller liknande 

Antal:______________________________________________________ 

 

 

3. Har ni någon eller några som är specifikt anställd som huvudansvarig sommelier 

på er restaurang?  

Ja, en sommelier ( )      Nej ( )  Om svaret är nej gå till fråga 6 

Ja, två eller flera ( )  Vet ej ( ) Om svaret är vet ej gå till fråga 6 

 

 

4. Har den/de huvudansvariga sommelieren/sommeliererna någon form av tidigare 

formell utbildning inom restaurangbranschen? Exempel: Dryckesutbildningar på 

Högskola, KY, Kvällskurs, Hotell- Restauranggymnasium eller liknande 

Ja ( ) Om Ja; Vilken typ av utbildning?  Nej ( )   Vet ej ( ) 

___________________________________________________________ 
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Nu kommer en fråga om sommelierens arbetsuppgifter: 

Nedan räknas upp ett antal arbetsuppgifter där man skall kryssa i de som stämmer 

överens för restaurangen  

 

5. Flervalsfråga: Arbetar den/de huvudansvariga sommelieren med någon av 

följande arbetsuppgifter: 

Rekommendera vin till gäster under service ( )  

Administrering av vinlistan ( ) 

Restaurangchef ( ) 

Servering ( )    

Vinprovningar för gäster ( ) 

Hovmästare ( )    

Fullt ansvar för inköp av vin ( ) 

Ansvarig för vinkällaren/förrådet ( )  

Se över trender på marknaden ( ) 

Väljer ut vilka viner som skall rekommenderas till rätterna på menyn ( )  

Budgetansvar för dryck ( ) 

 

 

Del 2. Denna del kommer att behandla utbildningen som sker på 

restaurangen. 

 

6. Arbetar ni aktivt med någon form av utbildning för matsalspersonalen på er 

restaurang? (D.v.s. Gör ni något för att upprätthålla och förbättra personalens 

kunskaper, exempelvis vinprovningar för personalen och liknande.)  

Ja ( )  Nej ( ) Om svaret är nej gå till fråga 10 
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Nedan räknas upp ett antal utbildningsalternativ där man skall kryssa i de som 

stämmer överens för restaurangen  

 

7. Flervalsfråga: Vilken typ av utbildning sker på er restaurang? 

Förser personalen med dryckeslitteratur d.v.s. branschtidningar, böcker ( ) 

Personalvinprovningar ( )   

Kurser i vinkunskap ( )     

Test av rätter från menyn ihop med vin ( ) 

Teoretiska kurser i mat och dryck i kombination ( ) 

Skriftliga prov i dryckeskunskap ( ) 

Försäljningsteknik ( ) Vilken typ:________________________________________ 

Serveringsteknik – Dekantering, öppna en flaska, rätt vin till rätt glas ( ) 

Vin- och dryckesmässor ( )  

Vinresor ( )    

Övrig utbildning ( ) Vilken typ:__________________________________________ 

               

8. Flervalsfråga: Vilka är det som håller i utbildningarna på restaurangen? 

Den huvudansvariga sommelieren ( )  

Någon annan i personalen ( ) 

Dryckesleverantörer ( ) 

Externt anlitade föreläsare ( ) 

            

9. Kan du uppskatta hur ofta denna form av arrangerad utbildning sker på er 

restaurang? Ex. En gång i veckan, en gång i månaden, en gång om året 

      ____________________________________________________________________ 

 

10. Om det finns en anställd huvudansvarig sommelier: Upplever du att sommelieren 

delar med sig av sin kunskap vidare till de anställda under service? 

  Ja ( ) Nej ( ) Vet ej ( ) 
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Del 3. Denna del kommer att behandla mervärden av utbildning inom 

branschen 

 

11.  Ta ställning till följande påstående:  

Genom att anställa tidigare utbildad personal påverkas vinförsäljningen på ett 

positivt sätt. 

1 2 3  4 5       

Instämmer Varken/eller  Instämmer helt   

Inte alls  

      

12.  Ta ställning till följande påstående:  

Utbildning av personal på restaurangen påverkar vinförsäljningen positivt. 

1 2 3 4 5 

Instämmer Varken/eller  Instämmer helt   

Inte alls 

 

 

13. Anser du att utbildning och anställning av tidigare utbildad personal kan ge andra 

mervärden för restaurangen?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för er medverkan! 

 


