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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Antalet utbildningar för yrken inom restaurangbranschen ökar i takt med att fler 

väljer att läsa vidare på högskola. I Sverige finns det fyra universitet, en högskola och sex 

yrkeshögskolor som erbjuder akademisk utbildning inom hotell- och restaurangbranschen. 

Syfte: Att undersöka värdet med akademisk utbildning för restaurangbranschen. 

Metod och material: Fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra respondenter 

som arbetade i ledande befattningar på svenska restauranger. Restaurangerna hade 

klassificeringen mycket god klass enligt White Guide.  

Resultat: Det finns ett behov av främst praktiska och ekonomiska kunskaper inom 

restaurangbranschen. I matsalen anses akademisk utbildning vara viktigare då gästerna ofta 

efterfrågar kunskap om mat och dryck i kombination. För att arbeta inom högre befattningarna är 

ekonomikunskap och erfarenhet det som efterfrågas mest. Det är även viktigt med ett stort 

intresse för det praktiska arbetet. 

Diskussion: Behovet av akademiskt utbildad personal växer, kunskaper som främst efterfrågas 

är inom ekonomi och yrkeserfarenhet. Samtidigt som restaurangpersonalen ser att akademiska 

utbildningarna tar större plats och uppmärksammas mer i samhället.  

Slutsats: Det finns ett värde av akademisk utbildning, främst för att det kan bidra med kunskaper 

inom ekonomi vilket ofta saknas bland restauranganställda idag. 

Nyckelord: Kock, Sommelier, Måltidskunskap och Restaurangutbildning. 
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1. Inledning  

 
 

 
”Den som aldrig har gått i skolan kanske vill stjäla ur en järnvägsvagn, men om han har fått en 

universitetsutbildning vill han kanske stjäla hela järnvägen”   

                                                                         Theodore Roosevelt (Livet, 2012) 

 

Dagens studenter är morgondagens chefer och med deras utbildning och kompetens ska de kunna 

svara på framtidens utmaningar och frågor. Deras utbildning blir då viktig, både innehållsmässigt 

och bör hålla en hög kvalitet (Santich, 2004). 

 

Tolv år i skolan och sedan är valet fritt. Kan ett pappersbevis från ett universitet ge dig en högre 

position på en restaurang? Utbildning kan ge status men hur stor vikt lägger arbetsgivarna på att 

du som anställd har en akademisk utbildning? Eller är det så att yrkeserfarenheten väger tyngre?  

Under de senaste åren har fler akademiska utbildningar med inriktning mot restaurangbranschen 

utvecklats vid flera högskolor och universitet. Intresset av att vidareutbilda sig har ökat markant i 

samband med att restaurangerna blir allt fler. I takt med att restaurangerna blir fler ökar kraven 

och kvalitet på restaurangerna vilket i sin tur kräver större kunskap hos den anställda (Müller; 

Mandabach & Harrington, 2008). Det finns en efterfrågan på akademisk utbildning men frågan 

är vad i utbildningen som ger den ett värde?  

 

2.  Teoretisk bakgrund 
 

 

I detta kapitel beskrivs yrkena sommelier och kock och de utbildningar som finns inom 

restaurangbranschen på universitet, högskolor och yrkeshögskolor i Sverige. Kapitlet presenterar 

även tidigare studier där man undersökt utbildningens och yrkeserfarenhetens betydelse.  
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2.1 Yrket som kock 

 

Yrket som kock har under de senaste decennierna genomgått en stor förvandling 

(Restaurangvärlden, 2012). Kockyrket har utvecklats från att vara ett yrke som ansetts vara av 

låg status och dolt inom kökets väggar, till att bli ett yrke där duktiga kockar får synas både i 

matsalen och i media (Restaurangvärlden, 2012). Denna förvandling beror på det ökade intresset 

för gastronomi och matlagning, intresset fortsätter att växa i takt med att 

matlagningsprogrammen blir fler (Restaurangvärlden, 2012). Pratten (2003) hävdar att den ökade  

medieexponeringen av kockyrket gör det möjligt att bli en känd kock, men vägen dit kan vara  

svår och lång. Utbildning kan vara en betydande grundsten då kunskaper om livsmedelshantering  

och livsmedelshygien är viktiga (Pratten, 2003). Enligt Pratten (2003) är praktisk träning en 

 väsentlig del för den som vill bli en framgångsrik kock. Det är viktigt att utveckla ett snabbt och 

effektivt arbetssätt och att man har ett sinne för detaljer (Pratten, 2003). För många som börjar 

arbeta i ett restaurangkök blir stressen och den tuffa attityden det som gör att de väljer att lämna  

branschen (Pratten, 2003). 

 

I yrket som kock förväntas man arbeta långa pass utan klagomål och istället se det som ett  

tillfälle att utveckla sina hantverkskunskaper (Pratten, 2003). Det är vanligast som nyanställd  

utan yrkeserfarenhet är att börja i kallköket där det förbereds grönsaker och sallader, redan från 

början krävs hårt arbete för att lära sig yrket (Pratten, 2003). Mycket av arbetet går på rutin och 

det är även viktigt att vara nyfiken på att prova nya maträtter och kombinationer för att utvecklas  

(Utbildningssidan, 2012). Oavsett position i köket är det viktigt att tänka på att man arbetar som 

ett team och samarbetet med övrig personal har en betydande roll (Utbildningssidan, 2012). 

Positionen som kökschef innebär fullt ansvar för arbetet i köket. Kökschefen är även ansvarig för 

ett rent kök samt att maten når gästen inom en rimlig tidsperiod och att den håller en hög kvalitet 

(Pratten, 2003). Kökschefen organiserar och styr arbetet istället för att vara med och förbereda 

måltiden (Pratten, 2003). I denna befattning är det mer än god hantverkskunskap som är viktig, 

man måste vara bra på att kommunicera och leda sin personal samt att inneha kunskaper inom 
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bl.a. beställning och budget (Pratten, 2003). Med tanke på att man som kökschef inte har som 

främsta arbetsuppgift att laga mat, är det många kockar som väljer att inte bli kökschef (Pratten, 

2003). Enligt Pratten (2003) är utbildning en liten del av vägen till framgång som kock, det krävs 

erfarenhet och uthållighet för att ta sig till toppen. 

 

2.2 Yrket som Sommelier  

 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) är en sommelier en vinkypare, servitör eller servitris som 

har kunskaper om vin samt på mat och dryck i kombination. Ordet sommelier kommer 

ursprungligen från ordet les sommes som under forntiden myntades för de män som lastade sina 

packdjur med mat och vin till de officerare som befann sig ute i fält under krigstiden 

(Systembolaget, 2012). På provencalsk dialekt kallades dessa män för les saumaliers vilket sedan 

utvecklades till begreppet sommelier som används idag (Systembolaget, 2012). Dessa män 

hade även som uppgift att prova all mat och dryck innan deras överordnande kunde äta, för att 

försäkra att maten eller drycken inte blivit förgiftad (Systembolaget, 2012).   

 

2.2.1 Sommelieren blir mer betydelsefull  

 

Vin är en dryck som ökat i popularitet och det har även lett till ökad kunskap hos konsumenterna 

(Dewald & Jones, 2006). Enligt Dewald och Jones (2006) har efterfrågan på kvalitetsviner växt 

och detta kräver därför en större kunskap om vin hos personalen som arbetar på 

restaurang. Dewald och Jones (2006) menar att det inte är bara produktkunskap som är viktigt att 

lära sig som sommelier. Ledarskap och kompetens att lära upp sin personal är viktigt för att 

kunna förbättra den växande efterfrågan på kunskap om dryck samt för att kunna öka  

försäljningen. 

 

I en studie som utfördes av Manske och Cordua (2005) undersöktes skillnaden mellan olika 

restauranger i Houston, USA. Syftet var att se om restauranger med sommelier ökade  
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vinförsäljningen i jämförelse med restauranger utan sommelier (Manske & Cordua, 2005). 

 Eftersom det kostar mer för dessa restauranger att ha en speciell vinansvarig ville man även  

undersöka om det var värt att anställa personal med vinutbildning (Manske & Cordua, 2005). 

Resultatet av undersökningen visade att på restauranger som hade en sommelier sålde en större  

andel vin än de restauranger som inte hade en sommelier (Manske & Cordua, 2005). Skillnaden  

var så stor att Manske och Cordua (2005) därför dragit slutsatsen att restaurangerna tjänat på att 

ha en sommelier anställd. 

 

2.3 Restaurangutbildningens utveckling i Sverige 

 

I och med den industriella revolutionen växte restaurang- och hotellbranschen sig starkare, detta 

ledde till en omfattande efterfrågan av kompetent personal inom branschen. För att kunna 

tillgodose behovet av personal utvecklades institutioner där utbildning inom branschen växte 

fram (Müller et al., 2008). Yrken inom restaurang kräver stor praktisk kunskap och genom 

utbildning var tanken att studenten skulle utveckla den praktiska kompetens som yrket kräver 

(Müller, et al. 2008). 

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restaurang även förkortat UHR, är hotell och 

restaurangbranschens gemensamma yrkesråd. UHR (2007) har som uppdrag att analysera 

framtidens utbildningsbehov inom området och kunna ge råd till rätt utbildning till olika yrken. 

Enligt UHR (2007) startade den första svenska akademiska utbildningen inom hotell och  

restaurang bildades vid Göteborgs universitet 1986 (UHR, 2007). Det var inom programmet för  

civilekonom som en inriktning mot hotell och restaurang utvecklades. I dag finns fyra universitet  

och en högskola som erbjuder akademiska utbildningar inom hotell och restaurang i Sverige  

(UHR, 2007). I framtiden förväntas utbildning med inriktning mot restaurang effektiviseras  

genom distansutbildningar med internet som sitt främsta redskap (UHR, 2007). Enligt UHR  

(2007) ökar efterfrågan på utbildning inom ledarskap samtidigt som efterfrågan på  

utbildningar för de praktiska yrkesgrupperna kommer att minska. I framtiden kommer  

restaurangutbildningens ramar att bli mindre tydliga och överskridande samarbeten mellan olika  
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arbets- och utbildningsområden kommer att öka (UHR, 2007). Utbildningarna kommer även att i 

större utsträckning samarbeta med olika företag genom olika uppdrag (UHR, 2007). 

 

I en antologi Från Gastronomiska Akademin beskrivs i ett kapitel av Jönsson och Tellström 

(2007).  

Syftet var att belysa den gastronomiska utbildningen på universitetsnivå samt hur gastronomin 

påverkats av utbildningen. Enligt Jönsson och Tellström (2007)  är den gastronomiska 

utvecklingen beroende av de kontextuella omständigheter, exempelvis den ekonomiska  

utvecklingen och förändringar i attityden till att äta ute på restaurang (Jönsson & Tellström, 

 2007, s.13). Fyra faktorer som påverkat den gastronomiska utvecklingen är enligt Jönsson och 

Tellström (2007) den ekonomiska, kulturella, politiska och kunskapsmässiga utvecklingen. Den 

ekonomiska utvecklingen har bidragit till löneförbättringar för många som lett till att resurser 

kan läggas på bland annat måltidsupplevelser. Den kulturella utvecklingen har bidragit till att 

befolkningen i större utsträckning äter ute på restaurang och att ett intresse för måltiden blivit ett 

samtalsämne inom många samhällsgrupper (Jönsson & Tellström, 2007, s.76). Den politiska 

utvecklingen har bl.a. bidragit till de utbildningar som finns inom restaurangbranschen idag, 

vilket möjliggjort den kunskapsmässiga utvecklingen där forskning och utbildningar inom 

restaurang, kök och matsal blivit betydligt fler under de senaste åren (Jönsson & Tellström, 2007, 

s.77). 

 

Airey och Tribe (2000, s.277) diskuterar hospitalityutbildningens historia och hur framtidens  

utbildningen inom området kommer att se ut. Fram till 1950-talet fanns få  

universitetsutbildningar med inriktning mot service, istället lärdes personal upp på arbetsplatsen 

och fick lära sig arbetet genom praktiska erfarenheter (Airey & Tribe, 2000,s.278). Under 60- 

talet utvecklades fler universitetsutbildningar inom servicebranschen där den teoretiska 

kunskapen var en del av utbildningen, till skillnad från de tidigare arbetsplatsutbildningarna 

(Airey & Tribe, 2000, s.278). De akademiska utbildningarna bidrog förutom med de teoretiska 

kunskaperna, möjligheten att arbeta inom högre befattningar istället för att arbeta sig till en 

befordran (Airey & Tribe, 2000, s.278). Under de senaste åren har antalet utbildningar inom 
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servicebranschen ökat och utvecklats till att ge en bättre kunskap för hur man skapar en god  

service, där medvetenhet om de faktorer som påverkar servicebranschen. Airey och Tribe (2000, 

s.291) tror att framtidens utbildning inom servicebranschen kommer att bli mer inriktad på de 

teoretiska kunskaperna, vilket i sin tur kommer att leda till delade åsikter bland de som utbildar 

idag då det finns skilda åsikter om vad som är viktigast, praktisk eller teoretisk kunskap (Airey &  

Tribe, 2000, s.291). 

 

2.4 Restaurangutbildningar i Sverige 

 

Utskänkningstillstånden för restauranger i Sverige har ökat kraftigt under de senaste åren vilket 

har höjt konkurrensen och kraven på kvalitet på restauranger, för att möta dessa krav växer 

behovet av utbildad personal (UHR, 2007). 

 

I Sverige finns det fyra universitet, en högskola och sex yrkeshögskolor som tillhandahåller både 

akademiska och yrkeshögskoleutbildningar med inriktning mot restaurangbranschen. Båda 

utbildningsformerna kallas eftergymnasiala utbildningar då det krävs grundläggande behörighet 

från gymnasiet för att bli antagen (Högskoleverket, 2012; YHmyndigheten, 2012). Det finns flera 

skillnader mellan akademisk utbildning och yrkeshögskoleutbildning, nedan följer beskrivningar 

på de riktlinjer som finns för dessa två olika utbildningsformer. 

2.4.1 Akademisk utbildning 

 

Akademisk utbildning skiljer sig på flera sätt från en utbildning på yrkeshögskola 

(Högskoleverket, 2012). Nedan följer några av riktlinjerna för akademisk utbildning i 

högskolelagen som utfärdats av utbildningsdepartementet (Högskolelagen 1992: 1434). 

 

 Utbildningen ges endast vid universitet och högskolor. 

 Utbildningen ska vara förankrad i en vetenskaplig eller konstnärlig grund och bygga på 

beprövad erfarenhet. 
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 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt övrigt utvecklingsarbete ska bedrivas i 

nära samband med utbildningen. 

 Verksamheten ska sträva efter att uppnå hög kvalitet i både utbildning samt forskning. 

 

 

2.4.2 Yrkeshögskoleutbildning 

 

Utbildning vid yrkeshögskolor skiljer sig från de akademiska utbildningarna när det gäller både 

poängsystem och riktlinjer (YHmyndigheten, 2012). Yrkeshögskoleutbildningar är utformade 

efter följande huvudkriterier: 

 

 Utbildningarna skapas och skräddarsys efter behov på arbetsmarknaden, gamla 

utbildningar kan läggas ner då behovet av yrkesgruppen minskat, samtidigt som en ny 

utbildning startar inom en yrkesgrupp där det uppstått en brist på arbetsmarknaden. 

 Utbildningarna har ett nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. 

 Samtliga av utbildningarna innehåller praktik, så kallat Lärande i arbete.  

 

Poängsystemet på akademiska utbildningar skiljer sig från yrkeshögskolornas då 1,5 poäng 

motsvarar en veckas studier, ett års studier motsvarar därför 60 poäng (Högskoleverket, 2012). 

Yrkeshögskolorna beräknar en veckas studier som fem yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar 

200 yrkeshögskolepoäng för ett års studier (YHmyndigheten, 2012). 

 

2.4.1 Kock och sommelierutbildningar i Sverige 

 

Det finns utbildningar med inriktning mot restaurangbranschen både vid universitet och vid 

yrkeshögskola. Vid Örebro universitet finns programmen för Kulinarisk kock och måltidskreatör 

samt Sommelier och måltidskreatör (Örebro universitet, 2012a; Örebro universitet, 2012b). 

Programmen ges vid Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan och utgår från FAMM-
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modellen tillsammans med Aristoteles tre kunskapsformer; episteme, techne och phronesis 

(Gustafsson et al., 2009, s.274). Episteme innebär den teoretiska och den vetenskapliga 

kunskapen. De som Aristoteles kallar techne är den praktiska kunskapen som krävs för att kunna 

arbeta kreativt och skapa diverse produkter (Gustafsson et al., 2009, s.274). Phronesis innebär 

det som gör det möjligt för studenterna att kunna använda sin kunskap i sociala interaktioner och 

inom den kultur som de befinner sig i. Dessa utgör tillsammans med FAMM-modellen grunden 

för utbildningens struktur (Gustafsson et al., 2009, s.291). Syftet är att ge studenten en fördjupad 

förståelse för vad, var, när och varför måltiden ser ut som den gör.(Gustafsson et al., 2009, 

s.291). Dessa två utbildningar var bland de första akademiska utbildningarna inom 

restaurangbranschen och var ämnade att höja statusen för dessa yrken (Gustafsson, 2004). 

Genom att starta en akademisk utbildning som skulle innehålla både teoretisk och praktisk 

kunskap inom måltidskunskap, skapades även utrymme för en forskningstradition inom ämnet 

(Gustafsson, 2004).  

 

Kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet består av 180 högskolepoäng och är en 

utbildning som innehåller både teoretiska och praktiska kurser (Örebro universitet, 2012a). 

Råvarukunskap, matlagningskemi, estetisk gestaltning samt företagsekonomi är bara några av 

alla de kunskapsområden som ingår i utbildningen, tillsammans med den verksamhetsförlagda 

delen (Örebro universitet, 2012a). Sommelier och måltidskreatörprogrammet består precis som 

Kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet av 180 högskolepoäng (Örebro universitet, 

2012b) Programmets syfte är att ge fördjupande kunskaper inom vin- och dryckeskunskap, 

produktkännedom, mat och dryck i kombination samt matsalshantverk (Örebro universitet, 

2012b).  

 

Vid Umeå universitet finns Gastronomiprogrammet som innehåller 120 eller 180 högskolepoäng 

där tanken är att man ska kunna arbeta som kock efter avslutad utbildning (Umeå universitet, 

2012a). Gastronomiprogrammet finns även på Kristianstad högskola men där fokuserar man 

kunskaperna mot att kunna arbeta med måltidsutveckling då man efter examen ska kunna arbeta 

som produktutvecklare, receptutvecklare, matstylist eller egen företagare (Kristianstad högskola, 

2012). 



 

12 

 

 

 

Det finns som tidigare nämnts även möjlighet att studera vid yrkeshögskoleutbildningar som 

inriktar sig mot yrken inom branschen. På Restaurangakademin i Stockholm finns 

yrkeshögskoleutbildningen Internationell sommelier som är en ettårig utbildning som riktar sig 

till dem som vill arbeta som sommelier både i Sverige och utomlands (Restaurangakademin 

Stockholm, 2012). Vid Akademi Båstad finns en ettårig yrkeshögskoleutbildning som heter 

Gastronomisk kock för dem som vill arbeta inom restaurangköket (Akademi Båstad, 2012). 

 

Kvalificerad restaurangkock är en utbildning som består av 200 yrkeshögskolepoäng vilket 

motsvarar en ettårig heltidsutbildning, denna utbildning finns att läsa på yrkeshögskolan i 

Göteborg (Yrkeshögskolan Göteborg, 2012a). Yrkeshögskolan i Göteborg har även en utbildning 

som inriktar sig mot att studenten efter avslutad utbildning ska kunna arbeta som köksmästare, 

denna utbildning består av ett års heltidsstudier (Yrkeshögskolan Göteborg, 2012c).  

 

För de som redan är yrkesverksamma inom kockyrket och som vill fördjupa sina kunskaper inom 

ekologisk matlagning, finns utbildningen Ekologiskt kök som är en kortare 

yrkeshögskoleutbildning som omfattar 10 veckor (Folkuniversitetet Norrköping, 2012). I 

utbildningen läggs stor fokus på ekologiska råvaror men även lärande i arbete (Folkuniversitetet 

Norrköping, 2012). 

 

2.4.2 Utbildningar för ledande befattningar inom restaurangbranschen 

 

Vid Umeå universitet kan man läsa Restaurangmanagementprogrammet består av 120 

högskolepoäng (Umeå universitet, 2012b). Göteborgs Universitet har en liknande utbildning, 

Restaurangmanagerprogrammet som består av 180 högskolepoäng (Göteborgs universitet, 2012) 

I båda programmen ges kunskaper om mat, dryck, ledarskap samt hospitality management 

(Umeå universitet, 2012b, Göteborgs Universitet, 2012).  
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Vid Lunds universitet kan man läsa Hotell- and restaurant managementprogrammet som består 

av 180 högskolepoäng (Lunds universitet, 2012). Till skillnad från programmen vid Umeå och 

Göteborgs universitet, riktar sig det här programmet även till de som vill arbeta inom ledande 

befattningar inom hotellbranschen (Lunds universitet, 2012).  

 

Även yrkeshögskolan i Åre har en utbildning inom restaurangmanagement. En ettårig utbildning 

motsvarande 200 yrkeshögskolepoäng som kallas för Restaurant Manager (Campus Åre, 2012). 

Vid yrkeshögskolan i Göteborg kan man läsa utbildningen Restaurangchef som är en ettårig 

utbildning på deltid som beräknad till 100 yrkeshögskolepoäng (Yrkeshögskolan Göteborg, 

2012b). Restaurangschefprogrammet riktar sig främst till de som vill arbeta som restaurangchef 

med dryckesansvar då en stor del av utbildningen inriktar sig på dryckeskunskap 

(Yrkeshögskolan Göteborg, 2012b). 

 

Food and beverage managementprogrammet är en yrkeshögskoleutbildning vid Frans Schartaus 

Handelsinstitut i Stockholm och omfattar 300 yrkeshögskolepoäng (Frans Schartaus 

Handelsinstitut, 2012). Utbildningen innehåller bland annat kurser inom ledarskap, ekonomi, 

måltidskunskap samt lärande i arbete (Frans Schartaus Handelsinstitut, 2012).  

 

2.4.3 Lärlingsutbildning 

 

Vägen till olika yrken inom restaurangbranschen kan även nås genom så kallade 

lärlingsutbildningar där utbildningen till 80 % består av praktisk utbildning inom hantverket 

(YHutbildningar, 2012). Lärlingsutbildningarna vänder sig till 68 hantverksyrken inom flera 

olika branscher (YHutbildningar, 2012). Utbildningsperioden är varierande men får maximalt 

pågå under 2 år, för att bli antagen krävs inte grundläggande behörighet för högskolestudier, då 

syftet med utbildningen är att lära sig yrket från grunden genom praktisk erfarenhet 

(YHutbildningar, 2012). I Sverige har lärlingsutbildningarna funnits sedan 2004 då 

utbildningsformen startade som en försöksverksamhet med 25 studieplatser (YHutbildningar, 
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2012). Regeringen bestämde sedan att lärlingsutbildningen skulle bli permanent, sedan 2004 har 

antalet studieplatser ökat till 100 stycken och förväntas bli fler då utbildningen sprider sig till fler 

områden i landet (YHutbildningar, 2012).  

 

2.5 Kompetensutveckling inom branschen 

 

År 2007 utförde Utbildningsrådet för Hotell och restauranger UHR, en studie där man ville 

utreda hur utbildningsbehovet såg ut för olika yrkesgrupper inom hotell- och 

restaurangbranschen. Som tidigare nämnts är UHR’s främsta uppgift att undersöka hotell och 

restaurangbranschens behov av utbildad personal. UHR arbetar för att främja 

kompetensutveckling för yrken inom branschen och de tillverkar även läromedel för 

grundläggande utbildning samt vidareutbildning (UHR, 2007). Studien utfördes genom en 

enkätundersökning som delades ut till redan yrkesverksamma inom branschen, lärare samt elever 

från avgångsklasserna på gymnasieprogrammet med inriktning mot hotell och restaurang. Syftet 

var att få en överblick av vilka områden som var mest intressant att fördjupa kunskaper inom 

(UHR, 2007). I undersökningen tillfrågades respondenter från yrkesgrupperna köksmästare, 

restaurangchefer, kallskänkor och servitriser (UHR, 2007). Studien visade att köksmästare och 

restaurangchefer främst var intresserade av att vidareutbilda sig för att få bättre ledarskap och 

marknadsföringskunskaper. De som hade yrket som kallskänka visade störst intresse för vidare 

utbildning i hantverksfärdighet som exempelvis förberedelser av förrätter och desserter (UHR, 

2007). Servitriserna visade sig främst intresserade av utbildning inom kundbemötande, ledarskap 

och serveringsmetoder (UHR, 2007). I enkäten rankade respondenterna även till vilken grad de 

var intresserade av vidareutbildning (UHR, 2007). Resultatet visade att köksmästarna och 

restaurangcheferna angett ett större intresse än kallskänkorna och servitriserna när det gällde att 

delta i vidareutbildningar (UHR, 2007).   

 

I en studie som utfördes Carnevale, Smith och Strohl (2010) vid Georgetown university, 

undersökte man den amerikanska arbetsmarknaden. Carnevale, Smith och Strohl är forskare vid 

centret för utbildning och arbetskraft vid universitetet, där de under flera år utfört en 
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undersökning om hur den högre utbildningsnivån påverkar arbetsmarknadens efterfrågan på 

högskoleutbildad personal. Studien syftade till att undersöka behovet av högskoleutbildad 

personal i olika branscher under 2008, för att sedan uppskatta hur behovet av högskoleutbildad 

personal kommer att se ut 2018.  När Carnevale et al. (2010) undersökte restaurangbranschen 

kunde man se att behovet och efterfrågan på att vilja anställa högskoleutbildad personal, var 

meriterande på 41 % av de tillgängliga tjänsterna inom branschen, där arbetsgivarna uttryckt en 

efterfrågan på personal med utbildning på högskolenivå. Carnevale et al. (2010) uppskattar sedan 

en ökning av denna efterfrågan till att uppnå 44 % under 2018, författarna uppskattade därmed 

en ökning på 3 % när det gäller behovet att anställa högskoleutbildad restaurangpersonal. För att 

kunna göra denna uppskattning, som ännu ligger flera år in i framtiden, har Carnevale et al. 

(2010) undersökt utvecklingen av det ökade antalet högskolestudenter på den amerikanska 

arbetsmarknaden sedan 1970. Man har även sett att högskoleutbildning blivit viktigare idag än 

1970, då de som saknar högskoleutbildning idag oftast har en lägre inkomst än de som saknade 

högskoleutbildning 1970. Carnevale et al. (2010) har sett en ökning av antalet personer med 

högskoleutbildning och på grund av det växer även efterfrågan på arbetsmarknaden, 

konkurrensen bland arbeten ökar då fler väljer att genomgå en akademisk utbildning. Enligt 

författarna är universitetsstudier en naturlig väg för många idag, man varken ifrågasätter eller blir 

förvånad över att personer väljer att läsa på universitetsnivå, då de olika branscherna på 

arbetsmarknaden oftare ställer krav på högre utbildning (Carnevale et al., 2010).  

 

År 2007 genomfördes en undersökning av statistiska centralbyrån (SCB) för att undersöka 

utbildningsnivån inom restaurang i Sverige. Positionerna som undersöktes var egen företagare, 

företagare i eget aktiebolag och anställda inom restaurang (SCB, 2012). Resultatet av 

undersökningen visade på att den yrkesgrupp som i de flesta fall hade utbildning var de som var 

anställda inom restaurangbranschen. 2007 var antalet restauranganställda med gymnasial 

utbildning 42 734 personer, där fördelningen var 27 266 kvinnor samt 15 468 män (SCB, 2012). 

Under samma år hade antalet restauranganställda med eftergymnasial utbildning som understeg 

tre år 11 046 anställda, varav 6626 var kvinnor och 4420 var män. Undersökningen visade även 

att 5 734 restauranganställda hade eftergymnasial utbildning på minst tre år eller längre, där 

kvinnorna återigen hade en majoritet då 764 fler kvinnor än män hade denna utbildningsnivå 
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2007. En liknande studie gjordes 2010 då undersöktes endast de anställda inom 

restaurangbranschen. I figur 1 nedan ser man resultatet från 2010 där man kan se en markant 

ökning inom utbildningsnivå hos de anställda i jämförelse med år 2007.  

 

 

Figur 1. Beskriver antalet utbildad restaurangpersonal för 2010 (Baserad på information från 

SCB, 2012) 

 

2.6 Utbildning eller yrkeserfarenhet? 

 

I en studie av Müller et al. (2008) undersökte man hur kockutbildning påverkar studentens 

kompetens i yrkeslivet, samt vilka förväntningar de personalansvariga i branschen hade på de 

nyutexaminerade. Studien utfördes vid en kulinarisk eftergymnasial utbildning i östra Kanada i 

syfte att upptäcka brister i utbildningen (Müller et al., 2008). Resultatet av studien påvisade att 

det fanns en stor brist på kommunikativa egenskaperna hos studenterna. De som ansvarade för 

den nyanställde förutsatte att han eller hon förstått vad som skulle göras då de som var 

nyutexaminerade oftast inte frågade eller bekräftade att de förstått. Detta ledde till många 

missförstånd och därmed blev vissa arbetsuppgifter felaktigt utförda (Müller et al., 2008). Lärare 
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på utbildningen ville däremot inte ta på sig ansvaret för studenternas brist på kommunikativa 

förmåga, då de påstod att studenterna blev distraherade av mobiltelefoner och annan teknisk 

utrustning som studenterna hade med sig vid lektionerna (Müller et al., 2008). Med tanke på det 

hektiska arbetet i köket diskuterar Müller et al. (2008) om orsaken till de nyexaminerades brist 

på kommunikation kan bero på att arbetsmiljön inte tillåter stort utrymme för frågor. 

 

I en annan studie som utfördes av Emenheiser, Clay och Palakurthi (1998) undersöktes vikten av 

olika egenskaper hos de som skulle arbeta i ledarpositionerna på restauranger i tre olika 

restaurangkategorier. Studien syftade till att belysa vilka egenskaper som är viktiga för en 

personalansvarig att ta tillvara på hos de valda personer som anställs. Studien utfördes med hjälp 

av en enkät som delades ut till de restauranger som deltog i undersökningen för att se vad som 

var viktiga egenskaper för en ledare när det gällde deras typ av restaurang (Emenheiser et al., 

1998). Resultatet av enkätundersökningen visade att samtliga av restaurangerna tyckte att 

ledarskapserfarenheter, marknadsföringskunskaper och en bra och inspirerande attityd mot de 

anställda var viktigast. Det som däremot skiljde sig åt mellan de olika restaurangerna, var att på 

restauranger av den högre nivån tyckte att det vara viktigt med god serviceattityd och att 

arbetsfärdighet kunde läras ut, medan snabbmatsrestaurangerna ansåg att det var viktigare med 

tidigare erfarenhet inom ledarskap (Emenheiser et al., 1998). Studien visade även att utbildning 

ansågs vara en av de minst viktiga egenskaperna hos en ledare på samtliga av restaurangerna 

(Emenheiser et al., 1998). 

 

I artikeln Education and talent management: implications for the hospitality industry 

diskuterar Barron (2008) dilemmat med utbildning inom servicebranschen. Enligt Barron (2008) 

är utbildning inte tillräckligt för att lyckas i branschen, det krävs även individuell talang och 

praktiska kunskaper för att passa i yrket. Han anser även att riskerna med att skapa hospitality-

utbildningar som innehåller mer teoretiska än praktiska kunskaper är stora, då den 

nyexaminerade studenten inte fått med sig den praktiska träningen som är viktigt för att bli 

duktig i branschen (Barron, 2008). Resultatet av studien visar att de som utbildar inom 

servicebranschen måste inse konsekvenserna av att förminska den praktiska delen av 

utbildningen (Barron, 2008). Barron (2008) ser en utveckling i hur den nya generationen 
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studenter ser på utbildning och karriärmöjligheter. Dagens studenter är i större utsträckning 

intresserade av att arbeta med något som de tycker är kul, intressant och utvecklande än tidigare 

generationer (Barron, 2008). Enligt Barron (2008) leder detta till att utbildningen och branschen 

måste kunna ge motivation till sina studenter och anställda för att kunna behålla de som visar 

mest talang för yrket. 

 

 

3. Syfte 

 

 

Finns det ett behov av akademisk utbildad personal på restaurang? Studien syftar till att 

undersöka hur åsikterna om värdet av akademisk utbildning skiljer sig mellan personal i 

restaurangkök och matsal.  

 

Frågeställning:  

 Är det viktigast med akademisk utbildning i restaurangkök eller matsal? 

 Påverkas respondenternas egna yrkeserfarenheter och utbildning uppfattningen om värdet 

av akademisk utbildning? 

 

4. Metod och material 

 
 

I kapitlet beskrivs urvalet samt hur studien genomförts, forskningsetik och metodproblem tas 

även upp. 
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4.1 Informationssökning 

 

Informationssökningen har skett i databaserna Google Scholar och Food Science and Technology 

Abstracts (FSTA).  Culinary arts, Education, Cooking, Chefs, Culinary arts, Culinary students, 

Restaurants, Sommelier och Wine är de sökord som använts vid informationssökningen.  

 

4.2 Utformning av intervju 

 

Kvalitativa intervjuer utformas av öppna frågor eller specifika teman (Patel & Davidsson, 2011, 

s. 81). I den här studien styr syftet åt vilket håll intervjufrågorna hamnar. Vid utformningen av 

frågorna var det viktigt att tänka på att använda ett begripligt språk, för att respondenten på ett 

enkelt sätt skulle förstå frågorna. Det var även viktigt att inte ställa ledande frågor samt att 

komma ihåg att ställa frågor om intervjupersonen eftersom det var en viktig del för resultatet av 

studien (Bryman, 2011, s.419).  

 

Samma frågor ställdes till samtliga respondenter oberoende på om de arbetade i köket eller 

matsalen. En pilotstudie utfördes innan intervjuerna genomfördes på restaurangerna. Vilket 

betyder att frågeformuläret kontrollerades innan de riktiga intervjuerna hölls. Pilotstudien ger 

möjlighet att säkerhetsställa frågorna samt ändra antalet frågor, innehåll och formuleringar (Patel 

& Davidsson, 2011, s. 60). I pilotstudien intervjuades två personer, där den ena respondenten 

arbetar som kökschef och den andra respondenten är matsalsansvarig på en restaurang. Efter 

genomförd pilotstudie ändrades formuleringarna på några av frågorna, då respondenterna tyckte 

att de var svåra att svara på. En av frågorna togs helt bort då den ansågs besvaras av en liknande 

fråga i intervjuschemat.  Intervjun delades sedan in i tre olika teman: frågor om respondenten, 

respondentens åsikter om utbildning samt respondentens åsikt om vad som är viktigt vid 

anställning av ny personal. Efter avslutade intervjuer reflekterade man över hur intervjun gick, 

hur den utfördes, miljön samt eventuella upplevelser om intervjun (Bryman, 2011, s.422).  
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 4.2.1 Semistrukturerad intervju 

 

Den forskningsdesign som användes i studien var semistrukturerad intervju som är kvalitativa 

intervjuer, i vilka vikten ligger på intervjupersonernas egna uppfattningar och värderingar 

(Bryman, 2011, s. 413). Klara, konkreta och tydliga frågeställningar är viktigt för kvalitativa 

intervjuer. Metoden är även mer flexibel i jämförelse med den strukturerade intervjun där 

frågorna måste ställas på samma sätt till samtliga respondenter (Bryman, 2011, s. 413). Den 

semistrukturerade intervjun kan däremot anpassas vartefter viktiga frågor och följdfrågor dyker 

upp under intervjuns gång, därav valet av metod (Bryman, 2011, s.413).  

 

4.3 Urval 

 

Åtta restauranger valdes ut genom White guide med klassificeringen mycket god klass för att 

undersöka om det fanns ett intresse av att delta i studien (för beskrivning av White Guide och 

klassificering se 4.4.1). Genom att inrikta sig på en klassificering avgränsas utbudet av 

restauranger och det blir en studie inom samma typ av restauranger. För att kunna utföra de 

kvalitativa intervjuerna var det viktigt att begränsa antalet respondenter. Efter diskussion med 

handledare togs beslutet att fyra respondenter var ett rimligt antal för studiens omfattning. 

Tanken var att intervjua restaurangchefer på restaurangerna för att kunna få både kökets och 

matsalens synvinkel på akademisk utbildning. De fyra första restaurangerna som tackade ja och 

ville vara med var de fyra som senare intervjuades (för närmare beskrivning av 

intervjupersonerna se resultat 5.1).  

  

4.3.1 White Guide  

 

White Guide skapades år 2004 och är Sveriges mest heltäckande restaurangguide. White Guide 

klassificerar restaurangers kvalitet på mat, dryck, service, miljö samt stämning (White Guide, 
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2012). Restauranger med benämningen mycket god klass måste ha fått minst 67 poäng av 100 

möjliga vid en bedömning varav 28 poäng måste komma från maten (White Guide, 2012). 

 

4.4 Forskningsetik  

 

I utförandet av en studie är det viktigt att fundera på de etiska aspekterna i tillvägagångssättet 

(Bryman, 2011, s.127). I denna studie utfördes kvalitativa intervjuer med fyra respondenter, det 

var därför viktigt att informera respondenterna om hur deras åsikter skulle presenteras i 

uppsatsen.  När restaurangerna kontaktades via e-post eller telefon fick de information om 

studien samt att de som valde att delta skulle få vara anonyma. I resultatet har respondenternas 

och restaurangernas namn därför bytts ut till fiktiva namn, detta innebär att det inte är möjligt för 

läsaren att knyta respondenternas svar till de verkliga personerna eller restaurangerna. På grund 

av respondenternas anonymitet har de haft möjlighet att vara ärliga och mer öppna med sina 

åsikter kring akademisk utbildning i restaurangbranschen, vilket är viktigt för att få en så 

verklighetsförankrad bild av deras åsikter som möjligt. 

 

4.5 Genomförande 

 

De åtta restaurangerna som valdes ut från White Guide kontaktades via e-post eller telefon. 

Restaurangerna fick via e-post eller telefon information om studiens syfte och att deltagandet var 

anonymt. Enligt Bryman (2011, s.127) är anonymitet viktigt för att respondenten ska känna en 

trygghet i att besvara frågorna på ett så ärligt sätt som möjligt. De fyra första restaurangerna som 

meddelade ett intresse att delta i studien valdes ut och möte för intervju bokades in. 

 

Intervjufrågorna (se bilaga 2 för intervjufrågorna) utformades utifrån syftet och frågeställningen 

för studien och omformulerades flera gånger för att bli så tydliga som möjligt. Intervjuerna 

utfördes sedan i restaurangernas lokaler där respondenterna fick frågor om sin egen bakgrund, 
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frågor om utbildning samt frågor om vad de ansåg vara viktigt vid en anställning. Vid 

intervjuerna antecknades svaren för hand av den intervjuansvariga. Efter intervjuerna 

transkriberades respondenternas svar för att sedan kunna jämföras med de övriga 

respondenternas åsikter som ett resultat av undersökningen. 

 

4.5.1 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjun med restaurangchef Mattias ägde rum den 19 april klockan tre, i restaurangens lokaler 

som ligger i en storstad på västkusten. Vid intervjun möter Mattias upp vid entrédörren och visar 

vägen in till det lilla kontoret. Den intervjuansvariga berättar om studien för att Mattias ska få en 

bild av vad studien syftar till att undersöka. Mattias utstrålar vänlighet men låter en aning 

stressad när han pratar. Intervjun påbörjas och han besvarar frågorna med stor entusiasm. 

Intervjun pågår under cirka en timme utan avbrott. Den intervjuansvariga tackar respondenten 

för att han deltagit i undersökningen och Mattias följer med ut till entrén. 

 

Den 25 april klockan tio befinner sig den intervjuansvariga utanför en restaurang i centrala 

Stockholm. Det är restaurangägaren Per som har visat ett intresse för att ställa upp på en intervju 

till studien. Eftersom restaurangen är stängd vid denna tidpunkt ringer den intervjuansvariga till 

Per. Han svarar att personalen ska öppna, men ingen öppnar trots flera knackningar på dörren. 

Efter flera minuter kommer det ut en man från restaurangen och då passar den intervjuansvariga 

på att gå in, där hon möts av en servitör. Den intervjuansvariga presenterar sig och frågar efter 

Per, servitören ber den intervjuansvariga att sätta sig ner och vänta. Efter någon minut kommer 

Per med snabba steg, vi hälsar och slår oss ner vid ett bord i matsalen. Den intervjuansvariga 

börjar med att berätta om studien vilket sedan följs av intervjufrågorna. Per svarar ganska 

kortfattat på de flesta frågor men är engagerad. Intervjun tar ungefär 50 minuter och inga avbrott 

sker under den tiden. Den intervjuansvariga tackar för respondenten för att han deltagit i 

undersökningen, skakar hand och lämnar restaurangen. 
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Klockan tre på onsdagseftermiddagen den 18 april 2012 anländer den intervjuansvariga till den 

utvalda restaurangen som ligger beläget på ostkusten. Restaurangchefen Richard öppnar och 

välkomnar in, frågar om det önskas något att dricka. Ett iskallt glas vatten och en kopp varmt 

kaffe åt han själv och han visar vart intervjun ska äga rum. Restaurangen är inte öppen för gäster 

så intervjun hålls vid ett av matborden i restaurangmatsalen. Det var en lugn och behaglig 

stämning, intervjun tog en timme. Tackar Richard för hans tid och går därifrån med ett leende på 

läpparna.  

 

Tisdag den 24 april äger ytterligare en intervju rum, den här gången mitt i det mörkaste Småland. 

Respondenten är sen och en kopp kaffe samt en lugn stund i lounge erbjuds. Tjugofem minuter 

senare intervjuas restaurangchefen Joakim. Ett par telefonsamtal stör och känslan av att få det 

hela överstökat är stor men intervjun fortsätter i vanlig ordning. Tackar för tiden som Joakim 

avsatte för vår studie och går därifrån, intervjun tog ungefär 50 minuter.  

 

4.6 Analys av data 

 

För att kunna genomföra undersökningen har det varit viktigt att utgå från en metod som 

innehåller ett konsekvent tillvägagångssätt när det gäller behandling av data som samlats in. I 

studien har metoden för samtalsanalys använts då det är ett vanligt och användbart sätt för 

kvalitativ dataanalys (Bryman, 2011, s.467). Samtalsanalys innebär en detaljerad analys där man 

studerar samspelet i ett samtal eller intervju (Bryman, 2011, s.468). Under intervjuerna har det 

skett skriftlig dokumentation och detta har sedan utvecklats till en sammanhängande text. Så 

länge ny data samlats in har frågeställningen, respondenterna, redan befintlig data samt 

kodningen varit viktig då dessa är beroende av varandra för att få ett sammanhängande resultat. 

Insamling av data har skett kontinuerligt med analys av redan inkommen data. Enligt Bryman är 

målet med samtalsanalysen att skapa ett utrymme för tankar och argumentation (Bryman, 2011, 

s.468). Utifrån de data som samlats in har en jämförelse mellan de olika respondenternas svar 

kunnat utföras, detta har skapat en förståelse för deras åsikter utifrån de frågor som ställts till 

respondenterna. Genom processen att samla in och bearbeta data har kategorier skapats och 
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relationerna mellan kategorierna har i sin tur skapat hypoteser för det som undersökts, vilket 

enligt Bryman (2011, s. 413) är det som leder till en djupare förståelse för det som undersökts.  

 

4.7 Källkritik 

 

Källorna som använts till studien består av vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur och övriga 

otryckta källor. Det har funnits en strävan om att använda så ny information som möjligt för att 

öka informationen och källornas tillförlitlighet. De övriga otryckta källorna har granskats kritiskt 

och bara den information som tolkats trovärdig och relevant har använts i studien.   

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

 

Vid genomförande av en studie är det viktigt att fundera över studiens validitet och reliabilitet. 

Validiteten är beroende av hur man mäter de resultat som man får av en undersökning samt om 

dessa resultat kan anses innehålla kvalitet och om man kan tillskriva resultatet giltighet (Bryman, 

2011, s.351). Eftersom detta är en kvalitativ studie är syftet inte att kunna dra generella slutsatser 

eller att kunna visa på en representativ bild som är giltig för hela restaurangbranschen. 

Reliabilitet innebär att man ska kunna utföra upprepade mätningar för att nå samma resultat som 

vid det tidigare mätningstillfället. Detta är möjligt för denna studie om man väljer att tillfråga 

samma respondenter, men det måste återigen betonas att detta är en kvalitativ studie där man inte 

syftar till att uppnå ett representativt resultat. Skulle man därför välja att utföra en liknande 

studie med nya respondenter skulle resultatet kunna se annorlunda ut. På grund av studiens 

omfattning och att den är genomförd med kvalitativ metod, anses därför dessa begrepp vara mer 

aktuella vid utförandet av en kvantitativ studie där man i större utsträckning vill kunna ge en 

representativ bild av ett fenomen. 
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4.8.1 Metodproblem 

 

Metodproblem som kunde uppstå i och med studien var framförallt att brist på intresse från 

möjliga respondenterna/restaurangerna kunde uppstå. Efter att ha kontaktat åtta restauranger 

svarade fyra att det var intresserade av att delta, vilket eliminerade problemet som förutsetts. 

Ytterligare ett metodproblem som kunde uppstå var att svaren från respondenterna kunde bli för 

svävande och svåra att tyda, som tidigare nämnts utfördes dock en pilotstudie innan intervjuerna 

för att kunna testa frågornas struktur och relevans. Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes vilket 

kan anses problematiskt om man vill kunna komma fram till en generaliserad slutsats eller ge en 

representativ bild av åsikter inom akademisk utbildning inom restaurangbranschen. Eftersom 

studien är kvalitativ så är det däremot inte ett problem, då en kvalitativ studie vill ge en 

fördjupad förståelse kring ett fenomen (Bryman, 2011, s.413). 

 

5. Resultat 

 

 

Kapitlet behandlar de resultat som framkommit av undersökningen. Inledningsvis presenteras 

respondenterna till de intervjuer som ägt rum för att sedan följas av de åsikter som 

respondenterna har angående akademisk utbildning samt vad de anser är extra viktigt när de ska 

nyanställa personal. 

 

5.1 De intervjuade  

 

Nedan följer en kort beskrivning om de respondenter som deltagit i undersökningen. Varje 

respondent har intervjuats vid ett tillfälle, då intervjun utgått från frågorna i intervjuschemat (se 

bilaga 2). Utifrån dessa frågor har även individuella frågor tillkommit då respondenterna svarat 

på ett sätt som fått den intervjuansvariga att vilja veta mer om deras åsikter inom det specifika 

området.  
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5.1.1 Restaurangchefen Mattias, 32 år  

 

Mattias är vikarierande restaurangchef på en restaurang belägen i en storstad på västkusten.  

Hans främsta arbetsuppgifter innebär att han är matsalsansvarig, utför inköp och hanterar 

personalfrågor. Mattias har arbetat som restaurangchef i två år och har sammanlagt arbetat i 

restaurangbranschen i fem år. Under sin tid i branschen har han även arbetat som kock, diskare, 

cafébiträde och servitör. Mattias valde att läsa naturvetenskapliga programmet i gymnasiet. Han 

har även läst det Kognitionsvetenskapliga programmet som är en fyrårig högskoleutbildning, 

samt restaurangmanagerprogrammet som är en treårig högskoleutbildning. 

 

5.1.2 Restaurangägaren och krögaren Per, 40 år  

 

Per har arbetat inom restaurangbranschen sedan han var 17 år. Sedan 1999 har han befattningen 

VD, krögare och ägare av flera restauranger i Stockholm. Per har arbetat på flera olika positioner 

genom sina år på restaurang, han har främst arbetat i kök men även som servitör i matsalen. På 

gymnasiet läste han restaurangprogrammet och efter studenten började han som lärling i ett 

restaurangkök.  

 

5.1.3 Restaurangchefen Richard, 30 år  

 

På en restaurang belägen vid ostkusten arbetar Richard som restaurangchef. Den positionen har 

han haft i snart tre år, men på själva restaurangen har han arbetat i fyra år och i branschen har han 

varit i femton år. Richard gick hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet och har prövat på 

det mesta inom restaurangbranschen, allt från att vara diskare, kock, bartender och servitör. Efter 

ett par år i branschen valde Richard att studera vidare och började vid akademin i Båstad. Tyvärr 

gick inte arbete och studier att kombinera vilket ledde till att Richard valde att hoppa av efter 
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halva tiden i Båstad. Ägarna till restaurangen där Richard arbetar uppmuntrade honom till att 

studera vidare och gjorde vad de kunde för att hjälpa honom. Trots sitt avhopp vill Richard 

slutföra sin akademiska utbildning men när det ska ske vet han inte än. På dagen då intervjun 

äger rum talar Richard om att restaurangpersonalen blir med jämna mellanrum inbjudna att gå på 

föreläsningar och seminarium som stadens universitet tillhandahåller. 

 

5.1.4 Restaurangchefen Joakim 48 år  

 

Restaurangchefen Joakim arbetar på en restaurang belägen i de småländska skogarna. Han har 

trettio års erfarenhet i restaurangbranschen och var med när restaurangen öppnade. Han hade då 

positionen restaurangchef vilket han tre år senare fortfarande står fast vid. Joakim gick inte hotell 

och restaurangprogrammet på gymnasiet och har ingen annan utbildning inom området. Däremot 

valde Joakim att studera organisation och ledarskap på Linnéuniversitetet. 

 

5.2 Respondenternas syn på utbildning 

 

Vid intervjutillfällena fick respondenterna besvara frågor på om de ser ett värde i akademisk 

utbildning och om de själva erbjuder sin personal utbildning. De fick även frågan om de har egna 

erfarenheter av att arbeta tillsammans med akademiskt utbildad personal och hur detta kan skilja 

sig från att arbeta med personal som besitter en god yrkeserfarenhet. Respondenterna fick även 

svara på vad som kan anses höja utbildningens värde. 

 

5.2.1 Värdet av en akademisk utbildning i restaurangbranschen 

 

Både Richard och Mattias tycker att det är viktigt med akademisk utbildning inom 

restaurangbranschen. Richard anser att akademiskt utbildad restaurangpersonal är viktigt för att 

göra det svårare för vem som helst att komma in branschen. Richard och Mattias tycker att 
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akademisk utbildning är viktigt för att höja statusen för yrken inom restaurangbranschen. På 

frågan om respondenterna främst ser ett behov av akademisk utbildning för de som vill arbeta 

inom högre eller ledande befattningar, svarar Mattias att det är viktigare med utbildning för 

samtliga befattningar i matsalen där kunskap om dryck är viktig. Per tycker även att utbildning i 

matsalen är viktig då gästerna ofta efterfrågar kunskap om mat och dryck i kombination. Joakim 

däremot ser gärna att vem som helst ska få chansen att börja arbeta på restaurang förutsatt att det 

finns ett stort intresse.   

 

5.2.2 Utbildning och utvecklingsmöjligheter på restaurangerna 

 

På Mattias restaurang finns det möjlighet för de anställda att vidareutbilda sig i form av de 

interna utbildningarna som restaurangen erbjuder. Per tycker att kompetensutveckling är viktigt 

och påtalar att det är flera i personalen som utbildar sig vid sidan om arbetet inom både kök och 

matsal, utöver de kortare interna kurserna som äger rum i restaurangen. Han anser att om de 

finns ett intresse för vidareutbildning hos personalen bidrar detta till en förbättrad service. 

Utbildningsmässigt är de på Joakims restaurang positiva till de som vill studera vidare eller gå en 

kurs inom restaurangbranschen. Kökschefen går nu en köksmästarkurs i Stockholm och Joakim 

själv har nyligen gått en chefskurs. Joakim anser att utbildning är viktigt men inte nödvändigt 

eftersom att han anser att ett stort intresse för branschen räcker långt. Visst uppmuntras de som 

vill studera men det finns inget krav på utbildning för att få arbeta på restaurangen. 

 

 

5.2.3 Vad är det som kan höja utbildningens värde? 

 

Richard vill se mer praktik i skolan, han uttrycker sig på följande sätt vid intervjun; 

  

”Eftersom du utbildar dig till ett praktiskt yrke är det praktiska du ska kunna.” 

       Richard, Restaurangchef (2012) 
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Mattias betonar även han att praktik är viktigt då arbetet i framförallt köket är i stort behov av 

praktiska kunskaper hos den anställde. Du kan vara en jätteduktig akademiker kunskapsmässigt 

men kan inte utföra det praktiska menar både Richard och Mattias. Joakim är av nästan samma 

uppfattning men menar att personer med ett stort intresse och med viljan att lära sig, alltid går att 

lära upp. För Joakim är inte akademisk utbildning inom hotell- och restaurang lika viktigt som 

erfarenhet och intresse för branschen. Både bland köks- och matsalspersonal på Joakims 

restaurang finns det personer som arbetar utan erfarenhet eller utbildning inom 

restaurangbranschen. De har blivit upplärda av restaurangpersonalen och Joakim anser att de är 

bland de bättre som arbetar på restaurangen. Det som dock saknas är rutiner på städning och 

hygien, sådant man lär sig i skolan. Det som Joakim ser som positivt med akademisk utbildad 

personal är ekonomi, kunna räkna på köksekonomi och förstå vilket pris man ska sätta på en 

vinflaska. Per tycker även att det är viktigt med kunskaper inom ekonomi för de som framförallt 

vill arbeta inom ledande befattningar, eftersom restauranger är vinstdrivande så är det viktigt att 

veta hur man beräknar kostnader och intäkter för att restaurangen ska kunna fortsätta sin 

verksamhet. 

 

5.2.4 Respondenternas erfarenhet av akademiskt utbildad personal 

 

På frågan om respondenten har erfarenhet att arbeta tillsammans med akademiskt utbildad 

personal svarar Joakim att han inte har någon erfarenhet att arbeta med akademisk utbildad 

personal, medan Richard har arbetat med två restaurangchefer som haft akademisk utbildning. 

Det som skiljer en akademiker från en person med många år i branschen är oftast den praktiska 

kunskapen. Teoretisk kunskap är de med akademisk utbildning bättre på, men när det kommer 

till det praktiska skiljer skolan och verkligheten sig åt. Både Joakim och Robert skulle vilja se 

mer av det praktiska i skolan och även ekonomi. Per önskar att den akademiska utbildningen 

skulle spela en större roll än vad den gör idag, han kan inte se några tydliga för- och nackdelar 

med det samarbete han haft med akademiskt restaurangutbildad personal. Mattias har sett 
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fördelar med framförallt dryckeskunskapen som de akademiskt utbildade besitter, han har även 

upplevt nackdelar som citatet nedan tyder på: 

 

 ”Flera med akademisk utbildning har haft ett stroppigt beteende och trott sig vara bättre än både 

gäster och övriga anställda”.  

        Mattias, Restaurangchef (2012) 

 

 

Enligt Per är det mycket individuellt vem som passar för att arbeta inom kök eller matsal, han 

betonar att attityd och inställning är det allra viktigaste för att kunna bli framstående i yrken 

inom restaurang. 

 

5.3 Respondenternas anställningskrav 

 

Vid intervjuerna ställdes även frågor om vilka anställningskrav som finns för att bli anställd på 

de olika restaurangerna. De flesta av respondenterna svarade att de inte hade några direkta 

anställningskrav och att personlig inställning var av stor betydelse. 

 

5.3.1 Krav vid anställning 

 

På restaurangerna där Richard och Joakim arbetar finns inget krav på erfarenhet och utbildning. 

På Richards restaurang har flera i personalen enbart arbetat på bara den restaurangen och därför 

lärt sig deras rutiner. Richard eftersträvar dock utbildning om ny personal skulle anställas, då ser 

han helst att de ska ha gått hotell- och restaurang på gymnasiet och ha grundläggande kunskaper 

inom yrket/branschen. Joakim håller kvar vid att det är stort intresse och viljan att lära sig som 

räcker till de lägre positionerna på restaurangen. Men både erfarenhet och utbildningen behövs 

när det gäller positioner som hovmästare, köksmästare och sommelier menar Joakim. Enligt 

Mattias är det allra viktigaste att ha någon form av erfarenhet men det finns inget krav på hur 
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många års erfarenhet som behövs, han kan tänka sig att anställa både personer med gymnasial 

såväl som eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning, så länge personen har någon 

sorts erfarenhet. Han tycker att det är viktigt att ha en känsla för att kunna ta hand gästerna och 

vara flexibel, eftersom Mattias restaurang är liten är det extra viktigt att de anställda kan allt för 

att kunna växla mellan olika arbetsuppgifter. Per har inga direkta anställningskrav då han anser 

att det finns en stor personalbrist inom restaurangbranschen och därför är svårt att vara selektiv. 

Han ser även en omfattande personalomsättning vilket gör det svårt förbättra servicen då man 

ofta måste lära upp ny personal. 

 

5.3.2 Personliga egenskaper är av stor betydelse 

 

På frågan om vilka egenskaper som är viktiga hos en person som restaurangen skulle vilja 

anställa svarar Mattias att det utöver yrkeserfarenhet är viktigt med de individuella personliga 

egenskaperna som en person har, exempelvis en positiv inställning och en god social kompetens. 

När Per kallar en person till intervju utgår han nästan helt från det personliga brevet som bifogas 

i en ansökan, eftersom han anser att viljan och inställningen till yrket lyser igenom beroende på 

hur man uttryckt sig i brevet. Han uttrycker sig på följande sätt; 

 

”Varje vecka kommer det cirka 150 ansökningar till restaurangen, 100 av dessa ansökningar kan 

vi kasta direkt, av de resterande 50 ansökningarna kanske det finns en eller två personer som 

kallas till en intervju” 

         Per, Restaurangägare (2012) 

 

Joakim anställer helst någon med erfarenhet än med akademisk utbildning för att vara säker på 

att de kan den praktiska delen. Richard däremot skulle kunna anställa en person med akademisk 

utbildning och då framförallt i köket. Det som Joakim kan se att yrkeserfarenheten påverkar vid 

service är oftast rutinerna, vilket han beskriver i följande citat: 

 

 ”Utan att tänka plockas salt och peppar bort från bordet efter varmrätt” 
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        Joakim, Restaurangägare (2012) 

 

Richard ser större skillnad vid kontakten med gästen, personer som har studerat besitter oftast 

inte samma erfarenhet vid verklighetsbaserade situationer. Men givetvis lär man sig hur 

situationer som kan uppstå i kök respektive matsal ska hanteras. Det är även viktigt att kunna ta 

till sig och lära av sina misstag och inte bli nedstämd och gå hem, menar Richard. Även 

hantverket skiljer vid service med personal som har yrkeserfarenhet, givetvis är han/hon mer 

bekväm i situationen. Richard poängterar dock att personal med akademisk utbildning innehar en 

djupare kunskap.  

 

5.3.3 Behovet av akademisk utbildning inom branschen 

 

Joakim och Richard är eniga om att det definitivt finns ett behov av akademisk utbildad personal 

inom restaurangvärlden. Richard menar att det är en bransch där våra gäster lär sig mer och mer, 

vilket kräver en större kunskap hos köks- och matsalspersonalen. Som restauranganställd är det 

viktigt att ha en ödmjuk inställning samt att man inte ska vara rädd för förändringar och ny 

kunskap. Mattias har samma uppfattning som Joakim och Richard men ser ett större behov av 

akademisk utbildning på de högre befattningarna samt för personalen som arbetar i matsalen. 

Richard hoppas att det ska bli mer lönsamt för de som tar sig tiden till att studera eftersom 

branschen kräver en hel del. Per hoppas att de akademiska utbildningarna kommer leda till att 

fler vill arbeta inom restaurangbranschen med mål om bättre kvalitet och service. Som Per 

tidigare nämnt betonar han värdet av att besitta ekonomiska kunskaper, vilket enligt honom är en 

kunskap det råder brist på inom branschen idag. Enligt Mattias syns fördelarna av akademisk 

utbildning främst genom en fördjupad produktkunskap men han har även sett att 

ekonomikunskap är en stor fördel. Per anser att den akademiska utbildningen blir mest synlig i 

matsalen då dryckeskunskaperna kommer fram i en mer muntlig form genom den sociala 

interaktionen mellan servitör och gäst. 
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5.3.4 Sammanfattning 

 

Resultatet visar på att akademisk utbildning anses viktig även om det inte alltid efterfrågas. Flera 

av respondenterna har uttryckt ett behov av kunskaper inom ekonomi vilket anses vara en 

bristvara i dagens restaurangbransch. Respondenterna betonar även vikten av praktiska 

kunskaper och erfarenheter då restaurangbranschen är en praktisk arbetsplats där teoretisk 

kunskap inte räcker till för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Flera av respondenterna ser ett 

större behov av akademisk utbildning i matsalen. Attityd och en positiv inställning är ytterligare 

egenskaper som är viktiga för att bli anställd enligt respondenterna. 

 

 

6. Diskussion 

 

Avsnittet är uppdelat i resultatdiskussion som sedan följs av en diskussion om den metod som 

använts vid genomförandet av studien 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen är uppdelad under tre rubriker där respondenternas åsikter, den tidigare 

forskningen inom ämnet samt studiens författare tillsammans bildar en diskussion om akademisk 

utbildning inom restaurangbranschen. 

 

 6.1.1 Akademisk utbildning blir vanligare 

 

Müller et al. (2008) menar att hotell- och restaurangbranschen växer sig allt starkare och det är 

då viktigt med kunnig personal. Richard hoppas att fler vidareutbildar sig och att hotell- och 

restaurangbranschen och att det ska bli svårare för ”vem som helst” att arbeta inom branschen. 



 

34 

 

Det ska gynna de som har tagit sig tid att studera tycker Richard. Samtidigt som möjligheten att 

få arbeta inom yrket man har utbildat sig till. Per anser att en akademisk utbildning borde få 

större plats än vad den har idag, för att lyfta och använda den kunskapen som akademiker 

besitter. Möjligheten av ett bättre arbete och högre lön kan vara några av anledningarna till varför 

flera väljer att studera vidare på högskolenivå. I och med att utskänkningstillstånden ökat kraftigt 

i Sverige, har konkurrensen blivit tuffare och kraven på god kvalitet har blivit högre, detta 

påverkar i sin tur behovet av utbildad personal växer enligt UHR (2007). Mat och dryck har 

samtidigt utvecklats till ett aktuellt samtalsämne som är ett stort intresse för många (Jönsson & 

Tellström, 2007). Kunskapen om mat och dryck hos gäster skapar ett behov av kunnig 

restaurangpersonal, vilket utbildningen kan bidra till. Samtidigt som utvecklingen går framåt 

finns det förhoppningar på att framtidens utbildningar med inriktning mot restaurang ska 

effektiviseras genom distansutbildningar med internet som sitt främsta redskap (UHR, 2007). 

Distansutbildningar gör det möjligt för fler att kunna vidareutbilda, då distansstudier är lättare att 

kombinera med arbete. Om möjligheten hade funnits för Richard att studera på distans hade han 

kanske haft en fullbordad yrkeshögskoleutbildning idag. Att genomgå en universitetsutbildning 

kan anses vara en för ”långsam” väg till utbildning för många inom i restaurangbranschen, därför 

kan distansutbildningarna locka fler genom sin effektivitet och flexibilitet. 

 

Akademisk utbildning är viktigt för att höja statusen inom restaurangbranschen anser Richard 

och Mattias. Per och Mattias ser även ett behov av akademisk utbildning för de högre eller 

ledande befattningarna inom restaurang med betoning på att dryckeskunskapen i matsalen är 

viktig, mycket med tanke på mat och dryck i kombination. Joakim däremot ser gärna att vem 

som helst ska få chansen att börja arbeta inom restaurangbranschen förutsatt att det finns ett stort 

intresse. I undersökningen av Carnevale et al. (2010)  uppskattades en ökning i behovet av 

högskoleutbildad personal på restaurang med 3 % under en tioårsperiod. Undersökningen visade 

även att en anställd utan högskoleutbildning oftast har en lägre lön än de som har en 

högskoleutbildning (Carnevale et al., 2010). Det blir vanligare att studera vidare vid högre 

utbildning, vilket kan leda till att det blir svårare att få ett arbete för den som saknar utbildning. I 

ytterligare en undersökning som SCB utfördes under 2010, visade att 8632 restauranganställda 

män och kvinnor hade eftergymnasial utbildning på tre år eller längre (SCB, 2012). Det är en 
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markant ökning på utbildningsnivån om man jämför med en liknande studie som SCB gjorde år 

2007. Flera av de akademiska restaurangutbildningar som finns i Sverige är inriktade mot 

management, det visar på att det finns ett behov och ett intresse av att arbeta inom högre 

befattningarna inom branschen. 

 

Inom hotell- och restaurangbranschen är det praktiska i centrum och studenten får genom 

utbildning utveckla sin praktiska kompetens för yrket (Müller et al., 2008). Mer praktik i skolan 

är Mattias, Joakim och Richard eniga om. Per, Mattias och Joakim tycker även att den 

ekonomiska biten i ett restaurangkök eller i en restaurangmatsal är viktig att belysa. De 

yrkeshögskolor som finns i Sverige är praktiken en av de främsta redskapen för utbildningen, det 

är ett praktiskt yrke därav är det viktigt att kunna det praktiska. Samtidigt som finns det en 

fördelning av att välja en praktisk yrkeshögskola kontra en teoretisk och akademisk utbildning. I 

många av de akademiska utbildningar som finns idag inom restaurang innehåller kurser i både 

ekonomi och praktik, men frågan är om dessa kunskapsinriktningar får tillräckligt med utrymme 

i utbildningen. Jönsson och Tellström (2007) belyser vikten av den gastronomiska utbildningen 

och att den är beroende av faktorer som politisk utveckling för att kan uppnå kunskapsmässig 

utveckling. Utbildningens utveckling är därför beroende av hela samhällets utveckling (Jönsson 

& Tellström, 2007). Undersökningen som genomfördes 2007 av Utbildningsrådet för hotell och 

restauranger (UHR) visade på att köksmästare och restaurangchefer var främst intresserad av 

vidareutbildning inom ledarskap och marknadsföringskunskaper (UHR, 2007). Detta kan bero på 

att man i ledande befattningar vill öka sin egen kompetens för att kunna förbättra sitt ledarskap 

till personalen, samt att kunna utveckla verksamheten. I restaurangbranschen krävs det praktiska 

kunskaper eftersom det är ett praktiskt yrke. Det blir därför relevant för studenterna att lära sig 

det praktiska. 

 

Kockyrket har blommat ut de senaste åren från låg status och gömd bakom kökets väggar till att 

både få synas i matsal och i media (Restaurangvärlden, 2012). Detta genom ett ökat intresse 

samtidigt som hotell- och restaurangbranschen växter (Restaurangvärlden, 2012). Dagens 

studenter är i större utsträckning intresserade av att arbeta med något som de tycker är kul, 

intressant och utvecklande än de tidigare generationerna (Barron, 2008). Både Richard och 
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Mattias menar att du kan vara en duktig akademiker kunskapsmässigt men kan inte utföra det 

praktiska. För Joakim är inte akademisk utbildning inom hotell- och restaurang lika viktig som 

erfarenhet och intresse för branschen. Både bland köks- och matsalspersonal på Joakims 

restaurang finns det personer som arbetar utan erfarenhet eller utbildning inom 

restaurangbranschen. De har blivit upplärda av restaurangpersonalen och Joakim anser att de är 

bland de bättre som arbetar på restaurangen. Det som dock saknas är rutiner på städning och 

hygien, det som studenterna lär sig i skolan. Pratten (2003) menar att utbildning kan vara en 

betydande grundsten då kunskaper om livsmedelshantering och livsmedelshygien är viktiga. 

Både utbildning och yrkeserfarenhet anses viktigt i branschen. Utbildningen bidrar med 

grundläggande kunskap medan erfarenheten gör att du blir duktigare på att utföra hantverket. 

Airey och Tribe (2000, s.291) förutser att det kommer att uppstå meningsskiljaktigheter när 

serviceutbildningen ska utvecklas åt att innehålla mer teoretisk kunskap än praktisk. Författarna 

till den tidigare forskningen samt respondenterna betonar vikten av att få praktiska kunskaper, 

vilket leder till att man kan ifrågasätta om utbildning inom restaurang och service bör vara 

övervägande teoretisk. Airey och Tribe (2000, s.291) betonar dock att utbildningen kan leda till 

jobb inom högre befattningar, vilket möjligtvis kräver en annorlunda kunskap än för övriga 

befattningar. 

 

Richard anser att akademikerna är bättre på teoretisk kunskap, men när det kommer till den 

praktiska verkligheten skiljer sig skolan och verkligheten åt. Den praktiska träningen för 

kökspersonal anses viktigast då sinne för detaljer och ett snabbt och effektivt arbetssätt krävs 

(Pratten, 2003). Gustafsson et al. (2009) beskriver utbildningen vid Örebro universitet och att 

den utgår från FAMM-modellen och Aristoteles tre former av kunskap för att kunna utveckla 

måltiden och ifrågasätta varför måltiden ser ut som den gör. Den teoretiska kunskapen blir då 

viktigt för att kunna utveckla nya tillvägagångssätt. Det handlar då inte längre om att kopiera och 

lära sig ett tillvägagångssätt som redan finns, utan istället ifrågasätta för att kunna utvecklas. Den 

akademiska utbildningen bidrar därför till större utsträckning med kunskaper som kan utveckla 

en verksamhet. Vid en mer praktisk utbildning ligger vikten på goda hantverkskunskaper. Per 

önskar att den akademiska utbildningen skulle spela en större roll än vad den gör idag, han kan 

inte varken se några tydliga för- och nackdelar med samarbetet han haft med akademiskt 
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restaurangutbildad personal. Mattias har sett fördelar med framförallt dryckeskunskapen som de 

akademiskt utbildade besitter även om han har upplevt att flera med högre utbildning haft ett 

högfärdigt beteende och trott sig vara bättre än både gäster och övrig personal. Per anser att om 

de finns ett intresse för vidareutbildning hos personalen bidrar detta till en förbättrad service. Det 

spelar ingen roll vilket position du har på en restaurang man arbetar som ett team och samarbetet 

med övrig personal har en betydande roll (Utbildningssidan, 2012). Enligt Pratten (2003) är 

utbildning en bit på vägen till en framgångsrik kock, det krävs därför erfarenhet och uthållighet 

för att ta sig till toppen.  

 

6.1.2 Värdet av en akademisk utbildning i restaurangbranschen 

 

Enligt Barron (2008) är utbildning inte tillräckligt för att lyckas i branschen, det krävs även 

individuell talang och praktiska kunskaper för att passa i yrket. Richard har arbetat med 

akademiskt utbildad personal och den största skillnaden är ofta brister i det praktiska även om 

teorin finns. Det som Joakim ser som positivt med akademisk utbildad personal är ekonomi, att 

kunna räkna på köksekonomi och prissättning. Per tycker även att det är viktigt med kunskaper 

inom ekonomi framförallt för de som vill arbeta inom ledande befattningar. Eftersom 

restauranger är vinstdrivande är det viktigt att veta hur man beräknar kostnader och intäkter för 

restaurangverksamheten. Respondenterna betonar vikten av ekonomiska kunskaper då en 

restaurang faktiskt är ett företag som måste gå med vinst för att finnas kvar. Även om de 

praktiska kunskaperna oftast är det som respondenterna värdesätter högt så är ekonomi en 

mycket väsentlig del för en restaurang. På en restaurang är det möjligtvis inte viktigt för samtliga 

anställda att inneha ekonomikunskaper. Barron (2008) ser riskerna med att skapa hospitality-

utbildningar som innehåller mer teoretiska än praktiska kunskaper eftersom den nyexaminerade 

studenten inte fått med sig den praktiska träningen som är viktigt för att bli duktig i branschen 

(Barron, 2008).  

 

Det finns inga krav på utbildning på Richard, Joakim och Pers restauranger men Richard 

eftersträvar grundutbildning inom restaurang om ny personal skulle anställas. Enligt Mattias är 
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det allra viktigaste att man har någon form av erfarenhet men det finns inget krav på hur många 

års erfarenhet, han kan tänka sig att anställa både personer med gymnasial såväl som 

eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning, så länge personen har någon sorts 

erfarenhet. Joakim anser att både erfarenhet och utbildningen behövs när det gäller positioner 

som hovmästare, köksmästare och sommelier. Richard skulle kunna anställa en person med 

akademisk utbildning och då framförallt i köket. Utan krav på erfarenheter eller utbildning inom 

restaurangbranschen gör det lättare för vem som helst att ta sig in i branschen. Dessutom är det 

bättre för de som har utbildning om det finns krav på erfarenheter och utbildning. Då det ger en 

fördel för de som har studerat. Anledningar för att inte fortsätta studera efter gymnasiet kan vara 

många och skilja sig åt från person till person. Skoltrötthet samtidigt som möjligheten att tjäna 

pengar på arbete istället för att ta lån och sitta i skolbänken. 

 

Det som påverkar yrkeserfarenheten vid service är oftast rutinerna anser Joakim. Richard ser 

större skillnad vid kontakten med gästen, personer som har studerat har oftast inte samma 

erfarenhet vid verklighetsbaserade situationer. Richard poängterar dock att personal med 

akademisk utbildning innehar en djupare kunskap. Enligt Mattias syns fördelarna av akademisk 

utbildning främst genom en fördjupad produktkunskap men han har även sett att 

ekonomikunskap är en stor fördel. Per anser att den akademiska utbildningen blir mest synlig i 

matsalen då dryckeskunskaperna kommer fram i en mer muntlig form genom den sociala 

interaktionen mellan servitör och gäst. Det krävs djupare kunskaper inom både kök och matsal, 

men främst inom matsal för att kunna hjälpa och informera gästen om olika viner och dess 

ursprung och tillverkning. 

 

6.1.3 Behovet av akademisk utbildning inom branschen 

 

Joakim och Richard är eniga om att det definitivt finns ett behov av akademisk utbildad personal 

inom restaurangvärlden, för att höja statusen på yrket inom restaurang samt lyfta 

kunskapsnivåerna. I en studie som utfördes i USA där man jämförde vinförsäljningen på 

restauranger som hade en sommelier och restauranger som inte hade någon sommelier (Manske 
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& Cordua, 2005). Resultatet visade en markant skillnad, restauranger med sommelier sålde större 

andel vin än de restaurangerna utan sommelier (Manske & Cordua, 2005). Restaurangbranschen 

är en bransch där gästerna lär sig mer och mer menar Richard därför krävs det en djupare 

kunskap hos restaurangpersonalen. För att kunna besvara gästens förväntningar krävs det större 

kunskap om exempelvis vin hos restaurangpersonalen (Dewald & Jones, 2006). Vin har blivit 

mer populärt vilket har lett till ökad kunskap hos konsumenterna (Dewald & Jones, 2006). 

Mattias, Joakim och Richard ser ett större behov av akademisk utbildning på de högre 

befattningarna samt för personalen som arbetar i matsalen. Richard hoppas att det ska bli mer 

lönsamt för de som tar sig tiden till att studera eftersom branschen kräver en hel del. Per hoppas 

att de akademiska utbildningarna kommer leda till att fler vill arbeta inom restaurangbranschen 

med mål om bättre kvalitet och service. Som Per tidigare nämnt betonar han värdet av att besitta 

ekonomiska kunskaper, vilket enligt honom är en kunskap det råder brist på inom branschen 

idag. Med tanke på ökad kunskap om vin förhöjer det även gästernas nyfikenhet och 

efterfrågningar efter vissa typer av vin på restauranger (Dewald & Jones, 2006). Dewald och 

Jones (2006) menar även att det finns mer än bara produktkunskap som är viktigt för en 

sommelier. Det är även viktigt att kunna leda och lära sin personal för att kunna förbättra 

efterfrågan på kunskap om dryck och öka försäljningen. Flera av respondenterna ser ett större 

värde av utbildning för de som arbetar i matsalen. Efter att ha undersökt hur många 

dryckesutbildningar det finns i Sverige på högskolenivå finns det bara två, medan man har långt 

flera utbildningar inriktade mot arbete i kök. Utbildningsmöjligheterna är därför begränsade 

inom matsal och man kan ifrågasätta om utbildningsbehovet i matsalen och den ökade 

efterfrågan på dryckeskunskap kan leda till ett ökat behov av fler utbildningar med inriktning 

mot dryckeskunskap.  

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Den tidigare forskningen som påträffats vid litteratursökningarna och som sedan använts i 

bakgrunden är i stor utsträckning undersökningar från Nordamerika. Att applicera denna 

forskning på den svenska restaurangbranschen kan anses problematiskt. Bakgrunden till denna 
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studie innehåller dock även svenska undersökningar som bidragit till relevant information och 

förståelse för hur utbildning och restaurangbranschen ser ut i Sverige. 

 

Genom att välja restauranger ur kategorin mycket god klass i White Guide förenklades 

urvalsprocessen och skapade ett förtydligande och en gemensam nämnare för de restauranger 

som ansågs intressanta för studien. Fördelar med att välja kategorin mycket god klass är som 

tidigare nämnts viktigt för att kunna hitta en gemensam kategori där White Guide betygsatt mat 

och service, som visar på en specifik kvalitetsnivå. Man kunde även valt en annan kategori eller 

gjort ett urval från flera olika kategorier för att jämföra eventuella skillnader i respondenternas 

syn på behov och värde av akademiskt utbildad restaurangpersonal. På grund av studiens 

omfattning valdes dock en kategori för att kunna få en djupare förståelse för respondenternas syn 

på akademisk utbildning. De möjliga respondenterna kontaktades först via e-post, vilket 

resulterade i att få svarade. Detta var dock förväntat och kontakten med restaurangerna övergick 

då till telefonsamtal. Telefonkontakten visade sig vara mer lönsam då en mer direkt kontakt 

uppstod med de eventuella respondenterna, möjligtvis blev det även svårare att tacka nej till att 

delta i undersökningen då det blir mer personligt med telefonkontakt än en förfrågan via e-post.  

 

Metoden som användes för intervjuerna var i semistrukturerad form, vilket ansågs vara det bästa 

valet för den förståelse vi ville få av respondenternas svar. Till skillnad från en strukturerad 

intervju, bidrog den semistrukturerade intervjun till ett utrymme att fråga ytterligare frågor inom 

vissa områden som blev extra intressanta under intervjuerna. Respondenternas svar har i ett 

resultat kunnat jämföras, där respondenterna både delat åsikter och även haft skilda 

uppfattningar. Det som märktes tydligt redan vid intervjuerna var att Mattias och Richard var 

mer positiva till akademisk utbildning. En bidragande orsak kan vara att de båda har gått eller 

påbörjat en akademisk utbildning. 

 

7. Slutsats 
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Studien visar att de flesta av respondenterna tycker att akademisk utbildning har ett värde även 

om de inte är ett krav vid anställning på någon av restaurangerna. Mattias och Richard ansåg att 

det var viktigare med utbildning vilket kan bero på att det själva har genomgått en högre 

utbildning.  Per och Joakim ansåg däremot att yrkeserfarenhet vägde tyngre vilket möjligtvis 

reflekterar deras egen väg in i branschen.  Resultatet visar att det är viktigt att ha erfarenhet av 

yrket och att praktik därför en viktig del i utbildningen. För att öka utbildningens värde är 

kunskaper ekonomi betydelsefulla då det råder en stor brist på denna kunskap i 

restaurangbranschen idag. I matsalen anses akademisk utbildning vara viktigare då gästerna ofta 

efterfrågar kunskap om mat och dryck i kombination, behovet av flera dryckesutbildningar kan 

därför komma att öka de närmaste åren. Den akademiska utbildningen bidrar med en större andel 

teoretisk kunskap än utbildningar vid yrkeshögskola. Genom den teoretiska kunskapen och med 

tanke på att universitet och högskolor bedriver forskning inom ämnet, bidrar detta till möjlig 

utveckling. 

 

7.1 Förslag för vidare forskning 

 

I takt med att fler väljer att studera på eftergymnasiala utbildningar inom restaurangbranschen, är 

det intressant att veta hur man på bästa sätt utformar dessa utbildningar. Fler studier där 

restaurangbranschens behov av akademiskt utbildad personal undersöks samt vad de anser är 

mest väsentligt inom utbildningsområdet, är viktigt för att utveckla och förbättra utbildningarna. 

Forskning om framtidens behov av akademiskt utbildad personal inom restaurangbranschen kan 

även vara intressant att undersöka, då många i restaurangbranschen hoppas att yrkesstatusen 

kommer höjas genom att fler utbildar sig. Vidare är det även intressant att jämföra olika 

utbildningsnivåer för att se fördelar och nackdelar, för att i de olika utbildningarna kunna skapa 

tydligare inriktningar mot olika befattningar inom restaurangbranschen. 
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Bilaga 1 

Sökmatris           
 

Datum Databas Sökord Antal 

referenser 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

12-03-27 FSTA Culinary 

arts+ 

Education+ 

cooking 

28 4 2 1 

12-03-27 FSTA 1. Chefs 192 4 1 1 

12-03-27 FSTA 2.Culinary 

arts 

19 2 0 0 

12-03-27 FSTA 3.Education 360 4 1 0 

12-03-27 FSTA 1+2 6 2 0 0 

12-03-27 FSTA 1+3 0 0 0 0 

12-03-27 FSTA 1+2+3 0 0 0 0 

12-03-27 Google 

Scholar 

Culinary arts 35.500 0 0 0 

12-03-27 Google 

Scholar 

Culinary 

students 

31.300 5 2 2 

12-03-28 FSTA Culinary arts 35 4 1 1 

12-03-28 FSTA Restaurant + 

Culinary arts 

2 1 1 1 

12-03-28 FSTA Culinary arts 

+ Student 

3 2 1 0 

12-03-30 FSTA 4. Sommelier 6 2 0 0 

12-03-30 FSTA 5. Wine 25.720 0 0 0 

12-03-30 FSTA 6. Student 474 0 0 0 

12-03-30 FSTA 5+6 7 1 0 0 

12-03-30 FSTA 7. Education 2177 0 0 0 

12-03-30 FSTA 5+7 27 2 1 1 

12-03-30 FSTA 8. Restaurants 1393 0 0 0 

12-03-30 FSTA 5+7+8 1 1 1 1 

12-03-30 FSTA 7+8 27 3 1 1 
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     Bilaga 2 

Frågor till intervju         
 

Frågorna kommer att inrikta sig på akademisk utbildning och arbete inom restaurangbranschen. 

 

Allmänna frågor till den intervjuade:  

1. Född?  

2. Uppvuxen (nationalitet)? (Kan bli överflödig, svår att definiera nationalitet och var man bott) 

3. Man/kvinna? 

4. Befattning? (Hur länge har du haft denna befattning?) 

5. Antal år i branschen? 

6. Olika yrken i branschen? 

7. Utbildning? Inom Restaurang och/eller andra branscher 

(Stad)  

 

Frågor om syn på utbildning:  

1. Har du erfarenhet att arbeta tillsammans med akademiskt utbildad personal(inom hotell och 

restaurangprogrammet)?  

2. Om ja, har du upplevt fördelar med detta samarbete, vilka? 

3. Har du upplevt nackdelar med detta samarbete, vilka? 

4. Hur skulle akademisk utbildning vara utformad för att du skulle anse att den har ett värde när 

det gäller anställning? (Mest praktik, ekonomikunskap, produktkunskap etc.) 

 

5. Hur ser du på akademisk utbildning inom restaurangbranschen för kockar?  

6. Hur ser du på akademisk utbildning inom restaurangbranschen för sommelier? 

7. Finns det något du skulle vilja se mer av när det gäller akademisk utbildning inom restaurang, 

finns det något du skulle vilja ändra på när det kommer till utbildningen?  

8. Har ni möjlighet att erbjuda era anställda utbildning? I så fall, i vilken form, utsträckning, hur 

ofta?  

9. Kände ni till Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan innan? Vilken syn har du på 

utbildningen i Grythyttan och vad känner du till om den?  
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10. Känner du till andra akademiska utbildningar som finns inom hotell och restaurangbranschen 

i Sverige?  

 

Frågor om anställning:  

1. När ni söker personal till köket vilka krav har ni då på erfarenhet(år) och utbildning? Skulle ni 

kunna tänka er anställa personal med endast gymnasial restaurangutbildning. Eller med endast 

akademisk utbildning (ej gått hotell och restaurang på gymnasiet, men haft praktik och inte 

praktik?) 

2. När ni söker personal till matsalen vilka krav har ni då på erfarenhet(år) och utbildning? 

Skulle ni kunna tänka er anställa personal med endast gymnasial restaurangutbildning. Eller med 

endast akademisk utbildning(ej gått hotell och restaurang på gymnasiet, men haft praktik och inte 

praktik)? 

3. Vad är viktigast när du anställer någon: (kan få andra svar än erfarenhet eller akademisk 

utbildning.) 

4. Erfarenhet? Vilka egenskaper är det som gör erfarenhet viktigt? 

5. Akademisk utbildning? Vad i den akademiska utbildningen är viktig enligt dig? 

6. Vilket sätt påverkar yrkeserfarenheten arbetssättet vid service? 

7. Har du uppmärksammat om akademisk utbildning påverkar arbetssättet vid service i köket? 

8. Har du uppmärksammat om akademisk utbildning påverkar arbetssättet vid service i matsalen?   

9. Finns det ett behov av att ha akademisk utbildade kockar/matsalspersonal? Varför?  


