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Sammanfattning  

Det finns olika vägar att göra karriär på inom sommelierie. Deltagande i sommeliertävlingar 

kan vara ett sätt att nå framgång i sin karriär. Men då kvinnor och män har olika inställning 

till tävling och vad karriär är speglas detta även i tävlingssituationerna, samt i de främsta 

sommeliertjänsterna. Studien syftar till att ur ett genusperspektiv undersöka 

sommeliertävlingar och dess betydelse för deltagarna. Detta genom att belysa sommelierers 

drivkrafter, åsikter om karriären och tidigare erfarenheter av tävlingar med en förankring i 

informantens kön.  

 

Metoden som har använts är fem kvalitativa intervjuer, vilka genomfördes med utbildade 

sommelierer som har deltagit i en eller flera sommeliertävling(ar). Intervjuerna var av 

semistrukturerat slag med fyra teman: Karriär, Drivkrafter, Genus och Tävling. Under 

analysarbetet byggdes en modell upp av de fyra teman och hur de förhåller sig till varandra, 

detta för att underlätta bearbetningen av och förståelsen för de data som uppkommit.  

 

Intervjuerna har visat att tävling påverkar karriären och kan leda till framgång. Dessutom har 

det blivit uppenbart att drivkrafter till karriär och tävling påverkar hur personer skapar, deltar i 

och genomför dessa. Det finns även en korrelation mellan informantens kön och 

genustillhörighet och hur de uppfattar och beter sig i tävlingssituationer, samt hur de sätter 

upp mål och uppnår framgång i karriären. 

 

Deltagande i sommeliertävlingar leder till framgång i karriären och därför bör alla 

sommelierer som vill ha framstående tjänster inom sommelierie delta i dessa tävlingar. Det är 

ett bekräftelsebehov och en önskan av att vara synlig som uppmuntrar de flesta till deltagande 

i sommeliertävlingar. En kombination av samhället, kulturen och könsstereotyper verkar ha en 

påverkan på varför kvinnor tävlar mindre än män. 

 

Nyckelord: Bekräftelse, Drivkraft, Karriär, Kön, Restaurangbransch 
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1 Inledning 

På restauranger i Sverige anställs allt fler sommelierer, dock finns det olika sätt att få en sådan 

anställning. Många av dem har gått någon form av utbildning, vissa har varit deltagare i 

sommeliertävlingar och vissa är aktiva i de sommelierföreningar som finns. Hur de gör sina 

karriärer och vad som driver dem till att göra karriär är för studien intressant att titta på. Hur 

skapar de framgång i sina sommelierkarriärer? Har de som deltagit i sommeliertävlingar ett 

försprång i karriären jämfört med de som tar en annan väg? Vilka är det som deltar i tävlingar 

och av vilken anledning? Dessa och många fler frågor uppenbarar sig när en blick kastas in i 

Sveriges sommelierkretsar. Till exempel är genusfrågan högst aktuell i restaurangbranschen 

just nu, där bland annat storsatsningar har gjorts för att få fler kvinnor inom kockyrket att 

börja tävla. Problemet att kvinnor är underrepresenterade i höga positioner och inom 

tävlingar, finns även inom sommelierie. Detta trots att det i stort sett är lika många kvinnor 

som män som innehar en sommelierexamen. Vad är den egentliga orsaken till att inte fler 

kvinnor kliver fram och tar plats i de olika forum som finns? 

2 Bakgrund  

Serveringsyrket har fått ett betydligt bättre anseende sedan 1970-talet då ”det nya franska 

köket” kom till Sverige (Orre Montan, 2012, s. 25; Jönsson, 2012, s. 30). Detta innebär att 

kocken liknas vid en konstnär och inte endast lagar maten för smakens skull utan även för 

rätternas utseende (Ibid.). Denna ”nya” form av restaurang gav i sin tur utrymme för 

utveckling av serveringsyrket, det vill säga sommelierie på restauranger (Ibid.).  

Till följd av att det idag finns sommelierer på restauranger i Sverige har olika 

intresseföreningar startats i syftet att främja yrket, genom bland annat kontaktnät och 

nationella och internationella tävlingar (Association de la Sommellerie Internationale, 2012a; 

Sommelierföreningen, 2012a). Dessa tävlingar genomsyras dock av en manlig majoritet av 

tävlande sommelierer (Association de la Sommellerie Internationale, 2012c; Association de la 

Sommellerie Internationale, 2012d; Association de la Sommellerie Internationale, 2012e; 

White Guide, 2012). Denna majoritet av män kan bero på att det är fler av dem som 

intresserar sig för tävlingar, vilket har diskuterats i skilda vetenskapliga perspektiv som 

genusforskning, sociologisk forskning, etnologisk forskning och historisk forskning (Meuser, 

2007, s. 46; Cashdan, 1998, s. 224; Wilson & Daly, 1985, s. 60). 
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2.1 Restaurangbranschen och sommelierie  

Med en historisk tillbakablick kan det urskiljas att Stockholms invånare under 1600- och 

1700-talet upplevde en stor tillväxt av stadens krogliv då allt fler värdshus, brännvinskrogar 

och vinkällare dök upp (Lainpelto & Lainpelto, 2012, s. 55; Jarnhammar, 2005, s. 18). I 

skildringar från denna tid framställs personalen på dessa platser ofta som otrevliga, 

ohjälpsamma och många gånger lika berusade som gästerna (Lainpelto & Lainpelto, 2012, s. 

55; Jarnhammar, 2005, s.23). Enligt Jarnhammar (2005, s. 23) finns det även tecken på att 

gästen skulle känna sig tacksam för att den ens fick besöka etablissemanget och bli serverad, 

vilket tyder på att all makt låg hos ägaren och personalen. Detta kom att förändras under 

senare delen av 1800-talet när det skedde en maktförändring i såväl samhället som 

krogvärlden (Jarnhammar, 2005, s.28; Regeringen, 2004). Samtidigt som demokratin 

etablerades och medborgarrörelser startades, myntades konceptet ”gästen har alltid rätt” 

(Ibid.). Under denna tid ansågs krog- och restaurangpersonal vara samhällets bottenskikt och 

behandlades ofta illa av gästerna då ägaren, istället för att hålla personalen om ryggen, stod 

bakom gästen (Jarnhammar, 2005, s. 29; Lantz, 1968, s. 17).  

Idag genomsyras restaurangbranschen av att gästens upplevelse står i centrum, då de allra 

flesta gäster förväntar sig hög servicekvalitet vid sitt besök (Lainpelto & Lainpelto, 2012, s. 

23; Ladhari, Brun & Morales, 2008, s. 563). Hög servicekvalitet innebär, förutom att ge 

gästen god service, även att personalen med positiv attityd bör ge ”det lilla extra” (Lainpelto 

& Lainpelto, 2012, s. 23; Ladhari m.fl., 2008, s. 570). Detta kan innebära att överträffa de 

förväntningar som gästen redan har och på så sätt leda till större chans att ge ett positivt minne 

hos denne, vilket i sin tur leder till goda rekommendationer och möjligt återbesök (Lainpelto 

& Lainpelto, 2012, s. 24; Mossberg, 2003, s. 24). 

Den utveckling som har skett inom restaurangbranschen har lett till att personer som arbetar 

inom restaurang- och serveringsyrket generellt har fått en högre status (Lainpelto & Lainpelto, 

2012, s. 24). Jonsson, Nygren och Pipping Ekström (2006, s. 25) anser att vinkunskap och 

sommelierie är en statussymbol som används för att klättra i restaurangbranschens hierarki. 

Genom att utbilda sig vidare inom vin och vinhantverk kan serveringspersonal lämna sitt låga 

anseende och kliva in i en ”ny” yrkesroll, det vill säga som sommelier, vilken har högre status 

och kan utmana kockarnas stjärnstatus (Jonsson m.fl, 2006, s. 25-26). 
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2.1.1 Definition av ”sommelier”  

Termen sommelier kommer ursprungligen från det fornfranska ordet somelier med betydelsen 

”person som ansvarar för lastdjur, some” (Billing, 2011, s. 12; Association de la Sommellerie 

Internationale, s. 9, 2000; Nationalencyklopedin, 1995, s. 69). Dagens definition av det 

franska ordet sommelier är ”vinkypare” (Robinson, 2006, s. 642; Nationalencyklopedin, 1995, 

s. 69). Sommelierens arbetsuppgifter är att servera gästerna vin på bästa sätt, det vill säga att 

vinets karaktärer framhävs och kompletterar den mat som serveras (Billing, 2011, s. 13; 

Robinson, 2006, s. 642; MacNeil, 2001, i Dewald, 2008, s. 112). I arbetet ingår också att 

skriva restaurangens vinlista, köpa in och förvara vinet på restaurangen, samt inventering av 

dryckeslagret (Billing, 2011, s. 13; Robinson, 2006, s. 642; MacNeil, 2001, i Dewald, 2008, s. 

112). Detta beskriver även Herdenstam (2011, 2004) i sin licentiat- och i sin 

doktorsavhandling där han utvecklar diskussionen till att handla om den yrkesutövande 

vinprovarens förtrogenhetskunskap och tysta kunskap.  

Den viktigaste uppgiften för en sommelier är att ge vinrekommendationer till gästen, samt att 

öka försäljningen av vin på restaurangen (Dewald, 2008, s. 122). Sommelieren bör presentera 

vinet för gästen innan flaskan öppnas för att ge denne chansen att göra ett sista godkännande 

(Robinson, 2006, s. 642). På så sätt minimeras risken att fel flaskor öppnas och gästen har 

även en chans att själv bedöma, genom att känna på flaskan, om temperaturen är korrekt 

(Ibid.). Vinet bör öppnas och vid behov dekanteras
1
 inför gästen (The Culinary Institute of 

America, 2009, s. 214; Robinson, 2006, s. 642). Vissa sommelierer ger gästen vinflaskans 

kork för att de själva ska kunna titta och dofta på den (Robinson, 2006, s. 642). Korken kan ge 

en anvisning till om vinet är defekt eller ej (Ibid.).  

2.1.2 Sommelierföreningar 

Redan 1702 bildades en typ av sommelierförening i Sverige, Stockholms Stads 

Vinskänkssocietet (Jarnhammar, 2005, s.18, Hellström, 1957, s. 92). Denna bildades 

av ”vinskänkar”, det vill säga medlemmar av den speciella yrkeskår som ansvarade för 

utskänkningen av vin i staden (Ibid.). Societeten reglerade vilka som hade tillåtelse att kalla 

sig ”vinskänkare” eller ”vinkypare” och vilka som fick skylta sitt etablissemang med en 

vinlövskrans, vinsocietetens symbol, ett privilegium reserverad endast för dess medlemmar 

                                                 

1
  Valfritt steg i servering av vin som inkluderar att vinet hälls ur sin flaska till ett annat kärl som kallas för karaff 

(Robinson, 2005, s. 225). 
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(Ibid.). För att bli medlem i societeten krävdes minst tre års erfarenhet som kypare, en roll 

som kan jämföras med dagens hovmästaryrke, samt att det fanns plats i societeten då antalet 

platser var begränsat (Hellström, 1957, s. 93). Under 1846 upphörde Vinskänkarsocieteten 

och ombildades till en pensions- och begravningskassa (Jarnhammar, 2005, s. 20; Hellström, 

1957, s. 94).  

Den ledande organisationen inom sommelierie i Sverige idag är Sommelierföreningen 

(Sommelierföreningen, 2012a). Föreningen grundades 1986 och har idag ca 250 medlemmar 

som aktivt arbetar med dryckeshantering och värnar om utbytet av kunskaper och erfarenheter 

inom sommeliervärlden (Ibid.). För att bli medlem krävs ett godkänt inträdesprov som består 

av ett omfattande skriftligt teoriprov, blindprovning, uppvisning av kunskaper inom mat och 

dryck i kombination, samt dekantering av vin (Sommelierföreningen, 2012b; 

Sommelierföreningen, 2012c). Sedan våren 2011 har det blivit möjligt att bli medlem i 

föreningen utan att genomföra ett inträdesprov (Sommelierföreningen, 2012e, muntlig 

uppgift). Det räcker med en sommelierutbildning vars examinationsmoment motsvarar de 

kriterier föreningen har för inträdesprovet (Ibid.).  

 

År 1969 grundades en internationell organisation med målet att sammansluta de nationella 

sommelierföreningarna världen över och bistå med bildandet av nya sådana (Association de la 

Sommellerie Internationale, 2012a). Association de la Sommellerie Internationale, ASI, har 54 

medlemsländer där varje land representeras av dess föreningsordförande (Association de la 

Sommellerie Internationale, 2012e). Tillsammans arbetar sommelierer från dessa länder 

genom organisationen med att bevara sommelieryrkets professionalitet och utveckla dess 

kunskap, samt att aktivt arbeta med utbildning av konsumenter (Association de la 

Sommellerie Internationale, 2012a; Association de la Sommellerie Internationale, 2000, s. 5).  

Sommeliergillet är det senaste tillskottet av sommelierföreningar i Sverige (Sommeliergillet, 

2012a). Den startades under hösten 2011 för att etablera en ny organisation som aktivt arbetar 

med att stödja svenska sommelierers konkurrenskraft både nationellt och internationellt 

(Sommeliergillet, 2012b). Genom att fungera som en kontakt mellan svenska sommelierer och 

externa intressenter vill de gynna sommelieryrkets utveckling, samt öka kännedomen om 

yrket hos allmänheten via exempelvis media (Ibid.). Till skillnad från Sommelierföreningen 

har Sommeliergillet inget intagningsprov för medlemmar oavsett utbildning (Livets Goda, 

2011). 
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2.1.3 Sommeliertävlingar 

”Riktiga sommeliertävlingar handlar om kunskap och teknik” säger Mikael Söderström, 

vinskribent och vinnare av EM i sommelierie 1990, i en artikel i Svenska Dagbladet (2011). 

Svenska mästerskapen i sommelierie, Sommelier-SM, följer en internationell mall för att 

kunskapen ska kunna mätas på ett gemensamt sätt med resten av världen 

(Sommelierföreningen, 2012d). Standard för tävlingarnas utformning är att kandidaterna 

genomför ett teoretiskt kunskapsprov om 60-90 frågor, samt praktiska prov (Ibid.). Dessa 

består av dekantering, blindprovning av vin och andra drycker, servering av mousserande vin, 

korrigering av en felaktig vinlista samt ett moment där de tävlande ska kombinera mat med 

dryck (Ibid.).  

Årligen arrangerar Sommelierföreningen SM i sommelierie och vart femte år arrangerar de 

Nordiska Mästerskapen, NM (Sommelierföreningen, 2012d). Vinnaren och andrapristagaren i 

SM representerar Sverige i NM och de fem nordiska länderna turas om att arrangera tävlingen 

årligen (Ibid.). Att tävla i SM är öppet för alla, men för att få tävla i NM krävs ett 

medlemskap i svenska Sommelierföreningen (Sommelierföreningen, 2012d). Sedan första 

Sommelier-SM år 2000 har sommeliertävlingarna utvecklats och framförallt manifesteras 

detta genom att kunskapsribban har höjts avsevärt, skriver vinskribenten Michael Mölstad i 

Svenska Dagbladet (2011). Den internationella organisationen ASI anordnar var annat år 

Europeiska Mästerskapen, EM, i sommelierie och var tredje år Världsmästerskapen, VM, i 

sommelierie där vinnarna från nationella mästerskap tävlar om titlarna ”Best Sommelier of 

Europe” respektive ”Best Sommelier of the World” (Association de la Sommellerie 

Internationale, 2012b; Association de la Sommellerie Internationale, 2012d). 

Utöver Sommelier-SM finns ytterligare sommeliertävlingar i Sverige, en av dessa tävlingar är 

The Lily Bollinger Award vilken riktar sig till endast kvinnor (Arvid Nordquist HAB, 2011) 

Champagnehuset Bollinger arrangerade 2011 tävlingen för femte året i rad i samarbete med 

Arvid Nordquist HAB (Ibid.). Tävlingen är en hyllning till Madame Lily Bollinger, som anses 

vara en legendarisk kvinna och förebild i vinvärlden då hon står för stora delar av 

champagnehusets framgångar (Ibid.). The Lily Bollinger Award är uppdelad i två delar, där 

den första delen är en uttagning som följs av en final dit tre personer går vidare (Arvid 

Nordquist HAB, 2011). Uttagningen till finalen sker genom ett teoretiskt samt ett praktiskt 

prov och därefter provning av vin (Cisionwire, 2011). Finalen är uppbyggd på samma sätt 

som uttagningen (Ibid.). Vinnaren belönas med, förutom äran, en cykel samt en resa till 
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Frankrike för att besöka Champagnehuset Bollinger (Arvid Nordquist HAB, 2011). Att skapa 

en tävling som endast riktar sig till kvinnor kan tyckas vara onödigt, men som Carin Widoff, 

produktchef för Bollinger, uttrycker sig i ett pressmeddelande den 26 april 2011 ”Vi har 

fantastiskt hög klass på våra sommelierer i Sverige, och med den här tävlingen vill vi 

uppmuntra även kvinnor i branschen att visa framfötterna”, finns det en positiv tanke bakom 

The Lily Bolling Award (Cisionwire, 2011).  

2.2 Genus och tävling 

Enligt statistik från olika sommelierorganisationer och sommeliertävlingar är män i klar 

majoritet i dessa (Association de la Sommellerie Internationale, 2012c; Association de la 

Sommellerie Internationale, 2012d; Association de la Sommellerie Internationale, 2012e; 

White Guide, 2012). Bland de nationella ordförandena i ASIs medlemsländer finns 47 män 

och 7 kvinnor (Association de la Sommellerie Internationale, 2012d). I Sveriges mest använda 

restaurangguide, White Guide (2012, s. 67), visar listorna över restauranger i Internationell 

mästarklass samt Mästarklass att även här är fördelningen mellan män och kvinnor bland 

sommeliererna ojämn. På de 14 restauranger som hamnat på listan för Internationell 

Mästarklass finns det 21 stycken män och 3 stycken kvinnor i sommelierpositioner (White 

Guide, 2012). I Mästarklass är fördelningen 16 män och 9 kvinnor bland sommeliererna 

(Ibid.).  

Inom de internationella sommeliertävlingarna är kvinnor även här underrepresenterade, då 

inte en enda kvinna har funnits bland finalplatser i Sommelier-VM sedan tävlingen startade 

1969, eller i Sommelier-EM sedan 1988 (Association de la Sommellerie Internationale, 

2012c; Association de la Sommellerie Internationale, 2012d). Detta kan därefter jämföras med 

könsfördelningen bland studenter på sommelierutbildningar i Sverige och medlemmar i 

Sommelierföreningen, där fördelningen mellan kvinnor och män är mer jämställd (Statistik 

från RHS, 2012; Statisktik från Restaurangakademien, 2012; Statistik från 

Sommelierföreningen, 2012). 

Att diskutera könsfördelningen i tävlingssituationer är inte enbart aktuellt inom sommelierie. 

Just nu pågår ett projekt på Restaurangakademien, en yrkeshögskola utanför universiteten, 

som syftar till att främja kvinnliga kockar i tävlingssammanhang (Jordbruksverket, 2012, s. 

2). Detta ska göras genom att analysera kvinnor inom kockyrkets situation och utveckla 

mentorskap för dem (Ibid.). Vid sidan av detta arbetar antropologen Jennifer Spratly aktivt 
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med att belysa orsaken till varför inte fler kvinnor syns som tv-kockar eller i 

matlagningstävlingar, samt hur de kan etablera sig i professionella kök (Restauranger & 

Storkök, 2012). Hon lägger stor vikt vid behovet av förebilder som lyfter fram kvinnor i 

kockyrket (Ibid.).  

Detta måste ställas mot den ständigt pågående diskussionen om ”kön” och ”genus” och dess 

sociologiska och biologiska ursprung. I boken Feminism – en introduktion belyser Jane 

Freedman (2003, s. 23-31) debatten mellan det biologiska könet man och kvinna och den 

sociala kategoriseringen av manligt och kvinnligt. Argumenten är att de attribut som 

förknippats med det biologiska könet har skapat sociala, kulturella och historiska roller som 

har tilldelat män och kvinnor sin position i samhället (Freedman, 2003, s. 23). Det diskuteras 

sedan om det biologiska könet egentligen har någon påverkan på vad som är manligt och 

kvinnligt eller om det helt kan bortses ifrån (Freedman, 2003, s. 30-31). Dock läggs även 

argumentet fram att det fysiologiska ”könet” och det sociala ”genus” är lika viktiga i 

diskussionen om vad som är manligt och kvinnligt och tillsammans skapar de dessa 

könskategorier (Freedman, 2003, s. 25-26). Powell (2011, s. 4) redogör för skillnaden mellan 

fysiskt kön och socialt genus på följande vis: ”kön” är de konkreta skillnaderna mellan män 

och kvinnor, medan ”genus” är hur människor uppfattar skillnaderna mellan män och kvinnor. 

Yvonne Hirdman (2001, s. 5-6) lyfter fram detta med benämningen genussystemet, som hon 

menar genomsyrar den svenska samhällssynen och ger kvinnor en underställd roll. Denna 

underordning ser hon som ett ihärdig och bestående problem som de flesta ignorerar eller inte 

ens lägger märke till (Hirdman, 2001, s. 5).  

2.2.1 Tävlingsbeteende 

Män och kvinnor tävlar på olika sätt och om olika saker menar etnologforskaren Cashdan 

(1998, s. 224). Vad detta beror på kan delvis förklaras genom evolutionsteori enligt Wilson & 

Daly (1985, s. 60). De menar att människor är djur och därför kan en parallell dras till 

djurvärlden för att delvis förklara könsskillnaderna mellan män och kvinnor och dess 

tävlingsbeteende (Wilson & Daly, 1985, s.60). Både handjur och män tävlar om ”resurser” för 

att göra sig attraktiva för fortplantning (Wilson & Daly, 1985, s. 60). I människovärlden kan 

dessa resurser vara politiskt inflytande, social status och finansiell framgång (Ibid.). Dessa 

”resurser” ska göra männen attraktiva för så många kvinnor som möjligt, medan det för 

kvinnorna handlar om att hitta en partner ämnad för ett långt förhållande (Cashdan, 1998, s. 

224; Wilson & Daly, 1985, s. 60). Hirdman (2001, s. 5-6) ser användandet av naturen för att 
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beskriva mäns dominans och därmed kvinnans underordnande position, som ett verktyg för att 

bibehålla denna rangordning.  

Archer (1996, s. 909), professor i psykologi vid University of Central Lancashire, anser dock 

att evolutionsteori bara är en del av uppbyggnaden av könsroller. Han menar att samhället 

med dess förutbestämda könsroller påverkar lika mycket som de fysiska och hormonella 

attributen gör (Archer, 1996, s. 910-912, 916). Ashmore och Del Boca (1979) anser att 

könsroller och förhållandet mellan könen är en samhällskonstruktion som är i direkt relation 

till de kulturella könsstereotyperna. Detta gör att människor med en viss kultur får sina 

förutfattade könsstereotyper bekräftade i sociala samspel mellan könen när de iakttar dessa 

(Ashmore & Del Boca, 1979). Dessutom styrks Archers (1996) teori om att kvinnor och män 

lever upp till de attribut som tilldelats dess könsstereotyp av Ashmore och Del Bocas (1979) 

tidigare studie. Enlig Hirdman (2001, s.80-85, 116) har dessa könsstereotyper skapats för att 

tilldela män och kvinnor specifika roller i samhället, där mannen fick rollen som beskyddare 

och försörjare och kvinnan blev uteslutande en barnafödare. Det handlar inte om att kvinnor 

inte får menar Hirdman (2001, s. 116) utan att de anses att de inte kan, eller bör kunna.  

Meuser (2007, s. 46) menar att det ofta i etnologisk, sociologisk och historisk forskning 

framgår att manliga homosociala interaktioner genomsyras av ett ritualiserat tävlingsbeteende. 

Detta tävlingsbeteende fyller tre huvudfunktioner; först att exkludera kvinnor och andra män 

som inte anses värdiga att ingå i den sociala kretsen, sedan att skapa sammanhållning i den 

sociala kretsen och slutligen bygga en hierarki inom gruppen (Meuser, 2007, s. 44-45). 

Fenomenet att bilda grupper med medlemmar av samma kön och utesluta andra benämns 

homosocialitet (Lindgren, 2001, s. 118-119). Denna homosocialitet innebar att männen skapar 

en allians på arbetsplatsen både horisontellt och vertikalt i hierarkin där de inte bara är vänner, 

arbetskamrater eller kollegor utan utövar en intressegemenskap (Lindgren, 1999, s. 99-100). 

Då männen tillger sig själva ett högre värde och överlägsenhet gentemot kvinnor tilldelar de 

därmed kvinnorna en lägre social rang (Lindgren, 1999, s. 101). 

Genom exkludering av alla kvinnor och män av lägre social rang skapas en manlig elit där 

tävling spelar en avgörande roll för både skapandet av den sociala gruppen och bildandet av 

hierarkin inom den (Meuser, 2007, s. 44-45; Lindgren, 1999, s. 100-102). Den position 

männen har inom hierarkin är i direkt förhållande till hur de presterar i sociologiska tävlingar 

(Meuser, 2007, s. 45). Gruppen skapas för att stärka eliten och driva gemensamma frågor 

(Lindgren, 2001, s. 122-123). Om en man väljer att inte delta i dessa tävlingar kan han 
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exkluderas från den sociala gruppen, vilket gör att pressen att delta är stor (Meuser, 2007, s. 

45, 48). I forskning baserad på män som undviker denna typ av tävlingar visas en osäkerhet 

och ambivalens hos dessa, vilket kan leda till att det är svårt att bemästra detta maskulina 

beteende (Meuser, 2007, s. 48). Dessutom kan all form av avståndstagande från den 

homosociala eliten av män som inte vill delta i den, hånas och förtryckas av andra män inom 

denna (Lindgren, 1999, s. 101). Män tvingas därför inte bara att delta i dessa tävlingar, utan 

lär sig också att uppskatta dem (Ibid.). Wilson och Daly (1985) och Cashdan (1998) anser att 

män även är mer benägna att delta i en riskfylld tävlingssituation i sin strävan efter framgång, 

då gapet mellan att lyckas eller inte kan vara större för män än för kvinnor.  

Price (2008, s. 322) menar att kvinnor föredrar samarbete framför tävling, därför spelar 

tävling inte en lika stor roll i dess sociala samspel. Meuser (2007, s. 44) anser att detta beror 

på en samhällsuppbyggnad där kvinnor har fått rollen som åskådare snarare än deltagare i 

tävlingssituationer. Män presterar därför bättre i situationer där tävlingsmoment införs än vad 

kvinnor gör, vilket i sin tur leder till könssegregering (Price, 2008, s. 321-322; Gill, 1986, s. 

236). Gapet mellan kvinnor och mäns prestationer syns tydligast i tävlingssituationer där 

kvinnor har en rädsla för att bekräfta en tidigare etablerad könsstereotyp (Price, 2007, s. 322) 

eller där kvinnor anser sig ha en mindre möjlighet till framgång (Gill, 1986, s. 235).  

2.3 Karriär, drivkrafter och möjligheter för kvinnor och män 

I Sverige har vi en lång tradition av arbete med jämställdhet på samhällsnivå, vilket kan ses 

som grunden för kvinnor och mäns lika förutsättningar för att göra karriär i arbetslivet 

(Regeringskansliet, 2009, s. 1). Det finns olika definitioner av vad en karriär är (Muhonen, 

2010, s. 44). Enlig Hall (2002, s. 12) är en arbetsdefinition av karriär en individuellt uppfattad 

sekvens av attityder och beteenden associerade med arbetsrelaterade upplevelser och 

aktiviteter över alla personens yrkesverksamma år. Hall (2002, s. 12) förklarar att en karriär 

inte är beroende av uppgång och nedgång eller av en specifik arbetsroll utan är summeringen 

av hela arbetslivet. Svenska Akademiens ordbok (2010a) beskriver karriär på två olika sätt, 

dels som en levnadsbana eller yrke och dels som en beteckning av befordran och förflyttning 

genom nivåerna inom ett yrke.  

Vad som definierar framgång i karriären har Dries, Pepermans och Carlier (2008, s. 260) 

beskrivit utifrån fyra olika kategorier. Den första innebär att uppnå kontrollerbara resultat och 

uppsatta mål, utvecklas i kompetens och erfarenhet, samt bidra med något konkret till 
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exempelvis sin arbetsplats (Dries m.fl., 2008, s. 260). Därefter finns kategorin om att uppnå 

en personlig utveckling genom utmaningar och erfarenhet, samt på ett kreativt och innovativt 

sätt vara extraordinär (Ibid.). De beskriver vidare att framgång i karriären handlar om att 

uppnå en trygghet och säkerhet genom ekonomisk stabilitet och skapa en personlig 

tillfredställelse i både arbets- och privatlivet (Ibid.). Slutligen beskriver Dries m.fl. (2008, s. 

260) att det är viktigt att komma överens med sina kollegor, få bekräftelse och erkännande för 

sina bedrifter och att känna delaktighet i samhället.   

Drivkrafter, eller drifter och motivation, är det som skapar rörelse och är den egenskap hos en 

person som får denne att med beslutsamhet och ihärdighet sträva framåt (Svenska 

Akademiens ordbok, 2010b, 2010c). Austin och Vancouver (1996) definierar drivkrafter som 

den effekt som bestämmer hur, var, när och varför en person lägger tid och kraft på en viss 

aktivitet. Denna definition kan sedan begränsas till drivkrafter på arbetsplatsen i form av 

eftersträvan och förverkligandet av mål (Parks & Guay, 2009, s. 679). Det vill säga vilka mål 

som väljs och hur de ska uppnås (Ibid.).   

 

3 Syfte 

Denna studie syftar till att utifrån ett genusperspektiv undersöka vilken betydelse svenska 

sommeliertävlingar har för dess deltagare. 

3.1 Frågeställningar 

 Vilka drivkrafter finns för att delta i sommeliertävlingar och finns det ett samband 

mellan dessa och drivkrafter i karriären?   

 Har män och kvinnor olika syn på och drivkrafter i sin karriär? 

 Varför är kvinnor underrepresenterade i sommeliertävlingar? 

4 Metod och material 

Denna studie är baserad på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008, s. 

415). Genom att använda öppna intervjufrågor som berör ett fåtal teman ges informanterna 

möjligheten att med egna ord beskriva hur dess situation och erfarenhet ser ut, samt begränsas 

till de områden som syftet berör (Ibid.). Intervjuerna är uppbyggda med en inledningsfråga, 

fyra teman med hjälpfrågor samt en avslutningsfråga (se Bilaga 1). De fyra teman som har 
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använts är Karriär, Drivkrafter, Tävling och Genus. Hur dessa fyra teman påverkar varandra 

är sedan grunden för analysarbetet (se 4.4 Analys, s. 16). Sex intervjuer genomfördes, dock 

föll en bort på grund av problem med tekniken och därför redovisas totalt fem intervjuer. 

Trots bortfall bedömdes de resterande fem intervjuerna som tillräckliga för att uppnå teoretisk 

mättnad, då intervjuerna alstrade tillräckligt med data för studien och ytterligare intervjuer 

inte hade berört något nytt (Bryman, 2008, s. 436).  

4.1 Forskningsetik 

Då denna studie går nära inpå informanternas egen person och dess åsikter är det viktigt att 

bevara integriteten hos dem (Bryman, 2008, s. 126). Därför har följande etiska regler 

iakttagits: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2008, s. 131-132; Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14). För att följa 

konfidentialitetskravet bevaras informanternas anonymitet genom att alla namn på personer 

och platser i intervjuerna bytts ut mot fiktiva, dessutom förvaras intervjuerna under säkra 

förhållanden (Bryman, 2008, s. 131-132). Vidare informerades samtliga av de intervjuade vad 

deras svar skulle användas till, att deltagande är friviligt, vad undersökningen syftar att belysa 

och att största möjliga anonymitet skulle säkerställas. Detta i enlighet med 

informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Ibid.).  

4.2 Urval 

Val av informanter till studien gjordes genom kontakt med olika organisationer och 

föreningar som skulle kunna föreslå väl lämpade intervjupersoner, dessa var Sommeliergillet, 

Sommelierföreningen och Restaurangakademien. Dessutom användes även förslag från lärare 

vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. För att bli kvalificerad som 

informant behövde intervjupersonen uppfylla ett antal kriterier. Kriterierna är att de ska ha 

deltagit i någon form av sommeliertävling samt att de fortfarande aktivt arbetar med dryck i 

någon form, det vill säga försäljning, servering och/eller undervisning. De skulle även ha 

möjlighet att ställa upp på en 30-60 minuter lång intervju och finnas tillhands efteråt för 

eventuella följdfrågor.  

Målet var dessutom att få en så jämn fördelning av män och kvinnor bland informanterna som 

möjligt. Denna form av urval kan ses som ett målinriktat urval, vilket innebär att valet av 

informanter görs utifrån frågeställningen för att säkerställa att de kan bidra med relevant 
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information för studiens syfte (Bryman, 2008, s. 434-435). Dessutom finns en spridning på 

hur mycket informanterna har tävlat, från en gång i en nationell tävling till ett flertal gånger i 

nationella och internationella tävlingar. 

4.3 Genomförandet av intervjuer 

Intervjuerna utfördes under två dagar i den storstad där informanterna arbetar. Varje intervju 

planerades in i samspel med informanternas schema för att deras vardagsliv skulle störas i 

minsta möjliga grad. Dag ett den 16 april 2012 intervjuades två personer, den första en ung 

kvinna som nyligen tävlat i och vunnit en sommeliertävling, vi döper henne till Sara. Den 

andra kvinnan, arbetar aktivt med sommeliertävlingar och med undervisning, hon får namnet 

Anna. Sara intervjuades i en hotellobby kl 11:30 där hon senare skulle på ett event. Intervjun 

tog ca 35 minuter att genomföra. Anna intervjuades kl 12:45 på sin arbetsplats och intervjun 

tog ca 40 minuter.  

Den 17 april 2012 intervjuades fyra personer. Den första intervjun var med en man som 

innehar en sommeliertjänst, vilken föll bort på grund av felande teknik. Efter denna intervju 

genomfördes ytterligare två intervjuer med män, även de är sommelier och intervjuades på 

sina arbetsplatser. Den ena intervjun började kl 13:00 och var ca 50 minuter lång med en man 

som får namnet Karl. Den andra intervjun utfördes kl 14:00 och var ca 30 minuter lång med 

en sommelier som vi har döpt till Erik. Därefter gjordes den sista intervjun med en kvinna 

som arbetar med försäljning av vin, vi kallar henne för Emma. Intervjun var ca 30 minuter 

lång och genomfördes kl 16:00 i en hotellobby som ligger mellan hennes jobb och 

tågstationen, vilken hon senare skulle till. Samtliga intervjuer spelades in med en mobiltelefon 

efter tillåtelse givits av informanterna.  

4.4 Analys 

När alla intervjuer genomförts transkriberades dessa noggrant för att minimera bortfall av 

data, felcitering och feltolkningar (Bryman, 2008, s. 428). Med inspiration från Grounded 

Theory kodades svaren i intervjuerna genom att markera i de transkriberade texterna där 

relevant information för studiens frågeställningar uttryckts (Bryman, 2008, s. 513-525). Sedan 

skrevs notiser och tematillhörighet i marginalen för att underlätta resultatarbetet och så att 

svaren enkelt kunde analyseras och ställas mot varandra (Bryman, 2008, s. 525). I två av 
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intervjuerna blev det ett visst bortfall av data då bakgrundsljud gjorde transkribering av vissa 

delar omöjliga, dessutom fanns tillfällen då samtliga informanter pratade tyst och otydligt.  

För att analysera hur de fyra teman förhåller sig till varandra utifrån frågeställningarna delas 

resultatet upp efter dessa. Sedan har en modell skapats och använts (se Figur 1, s. 26) för att 

jämföra resultatet med teoribakgrunden. Denna modell blev uppenbar då informanternas svar 

och beskrivningar förhöll sig liknande till dessa fyra teman.  

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

För att bedöma och värdera att de data som framkommit i denna studie har vetenskaplig grund 

och är överförbara för framtida forskning används Guba och Lincolns (1994, i Bryman, 2012, 

s. 354-357) begrepp tillförlitlighet och äkthet. Under tillförlitlighet har de sedan fyra 

delkriterier som styrker undersökningens trovärdighet: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera (Guba och Lincoln, 1994, i Bryman, 2012, s. 354-

356). Denna studies informanter får ta del av undersökningens resultat, därför har författarna 

försökt redogöra dessa resultat korrekt och med största möjliga varsamhet så att trovärdighet 

kan uppnås. Med hjälp av grundliga beskrivningar (så långt konfidentialitetskravet tillåter) av 

informanternas bakgrund och situation, samt genom noga beskrivning av intervjusituationerna 

bör den data som studien producerat vara överförbar till andra undersökningar. Genom ett 

aktivt arbete med handledare och andra intressenter, samt genom teori- och omvärldsanalys 

har studiens metod och genomförande kontinuerligt granskats och ifrågasatts för att 

säkerställa pålitlighet. Dessutom har handledare och andra intressenter säkerställt att 

undersökningen med dess resultat- och diskussionsdel inte präglas av personliga åsikter. 

Utöver dessa fyra kriterier om tillförlitlighet har Guba och Lincoln (1994, i Bryman, 2008, s. 

356-357) även tagit fram generella frågor om äkthet som används för att undersöka allmänt 

studiens forskningspolitiska konsekvenser. Dessa frågeställningar berör om studien ger en 

rättvis bild, samt om den har ontologisk, pedagogisk, katalytisk eller taktisk autenticitet. För 

att uppnå rättvis bild menar Guba och Lincoln (1994, i Bryman, 2008, s. 356-357) att 

undersökningen behöver ge en verklig presentation av informanternas åsikter och 

uppfattningar. De fyra kategorierna om autenticitet syftar till att granska om studien ger 

informanterna en inblick i sin sociala situation, hur andra upplever den, om det går att 

förändra den och om studien har underlättat förändring av situationen (Guba & Lincon, 1994, 
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i Bryman, 2008, s. 356-357). Huruvida denna undersökning uppnår dessa bedömningspunkter 

diskuteras vidare under metod och materialdiskussion (se s. 26, 27).  

5 Resultat 

För att underlätta förståelse för resultatets innehåll följer här en presentation av studiens 

informanter. Samtliga residerar och arbetar i samma större stad i Sverige. Karl är 

chefssommelier på en restaurangkoncern och har tävlat flertalet gånger både nationellt och 

internationellt. Sara är en ung kvinna som arbetar som sommelier på en vinbar och vann 

under förra året sin första sommeliertävling efter att hon nyligen avslutat sina 

sommelierstudier. Nästa informant, Emma, arbetar med försäljning av alkoholhaltiga drycker. 

Hon har tidigare tävlat i olika sommeliertävlingar. Erik arbetar som chefssommelier på en 

restaurangkoncern och är en aktuell person i sommeliervärlden. Han har tävlat ett flertal 

gånger både nationellt och internationellt. Slutligen har vi Anna som under en längre tid har 

arbetat med sommelierutbildningar, vilket hon fortfarande gör. Hon har tävlat en gång 

nationellt och arbetar nu aktivt med arrangerandet av sommeliertävlingar. Resultatet 

presenteras under de tre övergripande rubrikerna: Karriär, Tävling och genus och Drivkrafter. 

5.1 Karriär 

Det är viktigt att göra karriär och inte minst för sommelierer, det är dock mycket som 

påverkar hur utvecklingen av denna sker. Dessutom har alla olika syn på vad en karriär är och 

hur en sådan byggs upp. Det kan även finnas olika syn på vad framgång i karriären innebär. 

Enligt Erik och Karl kan framgång i karriären uppnås genom att tävla i sommelierie då detta i 

sin tur kan öppna många dörrar. Dessutom kan bra placering i tävlingar leda till synlighet 

både nationellt och internationellt inom vinvärlden. Anna ser att synlighet leder till ett 

välkomnande i olika typer av forum, ”syns man så finns man”. Erik anser att när en möjlighet 

till framsteg i karriären visar sig ska den tas till vara på. För att komma långt i karriären 

behöver en sommelier vara delaktig i den gemenskap som finns i vinvärlden, detta är Erik och 

Anna överens om. Anna tycker att kontaktnätet som finns sommelierer emellan måste hållas 

vid liv och denna tanke utgör kärnan för hennes karriär.  

...då är det mycket enklare att folk kommer ihåg en om du ska anställas eller om det är 

någonting särskilt vad det nu kan tänkas vara, så det är absolut ett sätt att göra karriär. [...] I 
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det här tävlandet så träffar man ju väldigt mycket olika typer av människor också. Sen är det 

naturligtvis upp till en själv vad man gör av det, att man tar vara på det och knyter kontakter, 

pratar med folk och gör man det har man absolut allt att vinna, tycker jag. – Anna. 

Sara tyckte att det kändes dumt att inte ta chansen att delta, då sommeliertävlingar kan leda 

till framtida möjligheter. Hon menar att det viktigaste inte är att vinna eller söka prestige utan 

att våga ställa upp. Genom att synas i tävlingar byggs deltagarnas varumärke upp och Sara ser 

det som det bästa sättet att visa upp sina kunskaper som sommelier och få uppmärksamhet. 

Även Karl är inne på detta spår då han menar att de stora sommeliertjänsterna präglas av 

tävlingssommelierer som blivit headhuntade till sina arbetsplatser. I och med att en sommelier 

har tävlat blir denne ett varumärke både för sig själv men även som ett ansikte utåt för sin 

arbetsplats. Erik och Emma anser dock att tävling inte är allt och att det finns andra vägar att 

göra karriär på. Emma stärker detta då hon inte ser tävlingarna hon deltagit i som en stor 

påverkan på sin karriär, utan snarare något som visar upp ett starkt engagemang.  

5.1.1 Drivkrafter i karriären 

Erik har kontinuerligt satt upp personliga mål under utbildningen och karriärens gång som han 

till största del har uppnått. Dessa mål har dels varit tävlingsvinster, som SM-guld, och dels 

specifika arbetspositioner, det vill säga chefssommeliertiteln. Något som enerverar Erik är ett 

av de mål han inte har uppnått och han inte heller tror att han kommer uppnå då han inte 

längre tävlar, detta mål är en vinst i sommelier-NM. 

En viktig aspekt för Sara och Emma i dess karriär är att de får utrymme att utvecklas i sitt 

yrke, dessutom vill Sara känna sig trygg med sin sommelierkunskap och på sin arbetsplats. 

Utan dessa aspekter anser hon inte att hon har nått framgång. Anna vill inte känna sig låst i en 

position utan vill bli stimulerad genom att lära sig nya saker. Hon pratar om vikten i att vara 

uppdaterad och veta vad som händer i vinvärlden. För Emma är inte framgång jätteviktigt 

men hon ser det som något positivt, dock är det viktigt för henne att nå sina mål och stanna 

där.  

Att dela sin passion för vin med andra likasinnade kollegor och umgås med dem som drivs av 

samma ”hunger” för vin är viktigt för Erik. Sara och Emma har liknande behov av att dela 

dess intresse för vin med andra, men den stora motivationen är att dela intresset med gäster 
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och inte kollegor. För Emma och Karl är kontakten med gäster och att de blir nöjda en av de 

viktigaste aspekterna i dess jobb. Karl benämner detta som att arbeta med livskvalité och han 

älskar när han känner sig eftertraktad på jobbet.  

5.2 Tävling och genus 

Sommeliertävlingar genomsyras av dess deltagare och dess åsikter, personligheter och 

drivkrafter. Det blir då naturligt att kvinnor och män har olika påverkan på tävlingarna och 

hur de själva agerar i tävlingssituationerna. Då kvinnor inte deltar i lika stor utsträckning som 

män i tävlingarna kan detta ha en påverkan på hur tävlingarna ser ut. Erik tror att problemet 

att kvinnor är underrepresenterade i sommeliertävlingar ligger hos dem och inte hos männen. 

Han menar att kvinnor är bättre provare då de har en annan sensorisk förmåga och har lättare 

att adaptera känslan av ett vin. Karl berättar att kvinnor har en bättre palett och därför bör de 

ha lättare för exempelvis blindprovningar. Erik och Sara säger dock att det likt alla 

yrkesrelaterade branscher är männen som är längst fram i ledet och att detta visar sig lika 

tydligt i sommelieryrket. De båda uttrycker en önskan om att fler kvinnor skulle ta större plats 

genom att hålla en hög nivå och ha framstående positioner inom sommelierie, genom att de 

själva tar initiativ till att tävla och ta plats. Sara tror däremot inte att det finns tillräckligt 

många duktiga kvinnor. Emma nämner att det visst finns kvinnor som tävlar men att det är 

endast de som kommer till final som syns. Erik anser att det finns ett ansvar hos 

framgångsrika kvinnor inom sommelierie att vilja hjälpa till och vara ett stöd för de kvinnor 

som vill tävla.  

Erik och Sara uttrycker att det idag är färre som tävlar överlag, vilket har gjort att kvinnorna 

som alltid har varit underrepresenterade syns allt mindre. Sara känner att det ibland blir för 

mycket diskussion om manligt och kvinnligt då hon anser att det stora problemet istället är att 

för få ställer upp i tävlingarna.  

Emma tror att anledningen till att fler män än kvinnor tävlar, beror på att män har lättare att 

hitta tid och energi att lägga på förberedelserna inför tävlingar. Anna anser att detta beror på 

att män har en större tendens att ”nörda ner sig” och bli experter på specifika små områden, 

medan kvinnor har ett bredare perspektiv. Karl har en annan teori, han ser det som ett 

kulturellt betingat fenomen där män redan som barn fått större utrymme att ta för sig och delta 
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i tävlingar än flickor. Han tror att kvinnor har svårare för att ta kritik och kan vara lite mer 

känsliga, medan män har egenskapen att de ”tål en hel del stryk”. Dock poängterar han att det 

alltid finns några kvinnor som bryter detta genom att delta på männens villkor.  

Ser vi tillbaka på till och med sandlådenivån[...] dyker det alltid upp en liten tjej på lekplatsen 

som: men jag kan flexa musklerna med grabbarna. [...] och ta en snyting då och då, helt 

enkelt - Karl.  

Karl berättar av erfarenhet att kvinnor gärna siktar på vinsten men har svårt för att se vägen 

dit och ta sig an den stora mängd förberedelse som krävs. Han poängterar även att män har ett 

starkare behov av att hävda sig framför varandra och söka prestige, något som kan vara 

avskräckande för kvinnor. Han tror dessutom att kvinnor avskräcks av att män kan ha ett 

starkare tävlingsbeteende och därmed ett ”försprång”. För att tävla tycker Erik att det är 

viktigt med ett starkt psyke som klarar av att ta en förlust.  

...det där med att tävla ska man komma ihåg det är väldigt speciellt, alla är inte anpassade 

till att tävla liksom. Du är inte sämre sommelier för att du inte tävlar... - Erik 

5.2.1 The Lily Bollinger Award 

Erik uppfattar The Lily Bollinger Award som en tävling som håller tillbaka kvinnorna snarare 

än hjälper dem, då han anser att tävlingen eventuellt ”gullar” med dem på fel sätt. Han tror att 

tävlingen har lite andra regler än sommelier-SM med tanken att kvinnorna ”inte klarar av” att 

tävla på samma villkor. Sara däremot tycker att The Lily Bollinger Award är en könsneutral 

tävling i sitt utförande. Emma ser The Lily Bollinger Award som en möjlighet för kvinnor att 

visa att de kan och Anna ser det som ett sätt att få dem att vilja tävla. Detta ser Erik som fel 

tillvägagångssätt för att öka kvinnlig tävlingsdelaktighet. Sara ser tävlingen som en bra 

plattform att lyfta fram duktiga kvinnor på, dock ser hon likt Erik att den kan vara 

bakåtsträvande.  

Karl anser att kvinnotävlingar kan vara något negativt då det sätter kvinnorna på en 

”piedestal” och stärker tankar om att kvinnor är det svagare könet som behöver behandlas på 

ett försiktigare och mildare sätt. Emma lyfter fram att The Lily Bollinger Award ger kvinnor 
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möjligheten att socialisera utan män. Karl tror däremot att det handlar om att det är lättare för 

kvinnor att förlora mot andra kvinnor än att förlora mot män.  

Tanken med Lily Bollinger är inte att göra en mjukvariant, någon mestävling, utan det ska 

vara på riktigt hög nivå. Sen vet jag inte om man ska utvärdera om den enbart ska vara för 

kvinnor, det kanske man behöver göra längre fram för att inte diskriminera männen, men det 

är ändå sprunget ur en tanke av att locka fler tjejer till tävlingsbitarna. – Anna 

 

Enligt Emma är The Lily Bollinger Award en lättare tävling än sommelier-SM, då motståndet 

är lättare när deltagarna endast är kvinnor. Dock ser hon det positiva med den höga nivån i 

SM då den förbereder för NM, EM och VM. Karl säger även han att nivån på de 

internationella tävlingarna är hög, då de som tävlar är ”obehagligt kunniga”. Dock 

understryker han att de är bättre på teorin än scenuppträdandet, vilket gör honom upprörd. 

Anna som har varit med och anordnat ett flertal sommeliertävlingar anser att alla är rätt lika i 

sin utformning och att de är könsneutrala. Även Karl ser tävlingarna som könsneutrala, men 

att han anpassar hur han uppträder på tävlingarna beroende på domarnas kön. Han berättar att 

när det är en kvinna som är domare är han mer sensuell i sitt tävlingsbeteende.  

5.3 Drivkrafter 

Allt en person gör är på grund av sina mål och hur denne vill uppnå dessa mål, det vill säga 

dess drivkrafter. För Erik är bekräftelse och ett gott rykte inom sommeliervärlden en drivkraft 

i sin karriär men även en anledning till varför han deltog i tävlingar. Genom tävlingsmentalitet 

och en bakgrund i andra tävlingar än inom sommelierie anser Erik att tävling alltid har varit 

en del av hans liv. När han sedan tävlade inom sommelierie blev hans behov för uppskattning 

och att uppvisa sin kunskap och kompetens en drivkraft, men även en hjälp för honom att bli 

en bättre sommelier. Karl har liknande drivkrafter men tävlar inte bara mot andra utan även 

mot sig själv genom att sätta upp höga mål som han vill uppnå.  

Erik drivs av att andra ser och där igenom vet att han är duktig, vilket gör att han kontinuerligt 

har försökt utveckla sina sommelierkunskaper genom att läsa mycket teori och prova många 

viner inför de tävlingar han har deltagit i. Denna kunskapstörst är även en drivkraft för Anna i 

sitt arbete. Anna säger att ju mer hon läser desto mer inser hon hur mycket mer det finns att 
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lära sig. Möjligheten att vara inspirerad och kunna utvecklas på sitt arbete är viktigare för 

Anna än pengar och hon vill att denna utveckling ska pågå hela livet. För henne finns glöden i 

att arbeta som sommelier, inte bara i kunskapen om vin utan även för att arbetet i 

restaurangmatsal gör henne lycklig. Att kunna förmedla sin kunskap om vin till gäster och 

även förändra eventuella förutfattade meningar om vissa vintyper är en stor drivkraft för Sara. 

Det vill säga att få gäster att uppskatta en produkt på grund av att hon levererar den på ett 

ödmjukt sätt.  

För Sara och Erik är det även viktigt att få förmedla sina sommelierkunskaper vidare till de 

som är i början av sin sommelierkarriär. Detta då de anser att en del av sommelieryrket är att 

utbilda vidare, vilket de även tycker är givande. För Anna är en stor drivkraft att få föra vidare 

sin passion och kunskap för vin och se när andra inspireras på samma sätt som hon gör. Även 

hos Karl finns en önskan om att vara en förebild, då han ser detta som ett bevis på att han är 

kunnig på det han gör.   

...sommelier är ett riktigt så där egoistiskt yrke ibland, kan det vara. I och med att, för att 

komma långt, så måste man tänka lite grann på sig själv. [...]Man behöver nog vara lite, 

liksom, egoist innerst inne för att komma långt... – Erik. 

Erik uttrycker att han till stor del litat på sin talang genom åren han har tävlat. Han säger att 

han inte lagt ner lika mycket tid på att förbereda sig inför tävlingar än de andra deltagarna. 

Han ser sig som självsäker och självgod då han och hans kollegor vet vilken nivå han ligger 

på, detta gör dock att förluster blir svidande. Karl betonar att det är viktigt att inte enbart 

arbeta för att få erkännande från sina kollegor. För Emma är det viktigt att andra i branschen 

uppfattar hennes som kunnig men bekräftelse är inte hennes största drivkraft. Inte heller Anna 

drivs av ett bekräftelsebehov utan vill bli uppfattad av andra i branschen som generös och 

professionell. Dock hade hon det behovet när hon var yngre och mindre erfaren, då kände 

Anna att hon var tvungen att visa att hon dög genom att ”jobba järnet”. Enligt Karl har alla ett 

bekräftelsebehov men han ser att den har för honom avtagit med åren, det var likt Anna 

viktigare för honom när han var yngre. Nu är Karl mer inriktad på att upprätthålla sitt 

varumärke och har mycket mer kärlek och passion till sitt yrke, då han har mognat i sin roll 

som sommelier.  
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Sara tror att alla som tävlar gör det för att de har ett bekräftelsebehov då bekräftelse kan leda 

till välmående. Hon tycker att det är viktigt med bekräftelse från sina kollegor då hon tror att 

detta leder till bättre arbetsinsats, speciellt när hon känner att bekräftelsen är förtjänad. Även 

Karl har ett stort bekräftelsebehov då han drivs av att känna sig attraktiv och uppskattad, 

därför anpassar han sitt arbetssätt för att gäster ska uppskatta det han gör.  

Man vill känna sig attraktiv, det är en rätt härlig känsla man kan få. Det är det som kickar 

igång mig tror jag. Att få en känsla att folk tycker om det man håller på med, att få en 

uppskattning, att känna sig uppskattad. Det tror jag är den viktiga sporren framåt, jag vill att 

folk uppskattar det jag gör... – Karl. 

5.3.1 Tävlingsmentalitet 

En anledning till varför Erik tävlade i sommelier-SM var att han blev coachad av en tidigare 

svensk världsmästare i sommelierie, vilket ledde till en SM-vinst. Sara blev även hon 

påverkad av en tidigare deltagare i sommelier-SM och en anställd på skolan där hon utbildade 

sig till sommelier. Dessa personer ”triggade och pushade” henne till en tävlingsmentalitet, då 

hon beskriver hur tankar som: ”nä inte jag, jag kan inte göra det” och ”det är för svårt” 

hindrade henne från att våga ta initiativet själv till att delta i sommeliertävlingar. Detta liknar 

Annas tankar innan hon sökte till en prestigefull vinutbildning: ”Åh kanske någon gång, men 

inte ska väl jag”. Nu när hon har blivit antagen till utbildningen har Anna ingen plan om vad 

hon ska använda den till för att främja sin karriär om hon slutför utbildning, hon tänker 

istället: ”om jag lyckas får vi se vad det kan ge”. Det här tankesättet ser Sara som kvinnligt, 

Anna stärker detta då hon anser att kvinnor överlag tvekar till att delta i tävlingar medan män 

går in i dem för att vinna. Hon tycker att man måste förklara för kvinnor nyttan med att tävla, 

vilket inte behövs för män. Som Karl uttrycker sig är det den svidande förlusten som triggar 

honom för att alltid sikta på guldet. Han tror även att det är en rädsla för att förlora som 

hindrar de flesta från att tävla, vilket han snarare ser som den bästa anledningen till att delta i 

tävlingar. 

Karl säger själv att han har en läggning för tävling, något som han inte visste om under sin 

uppväxt då han blev avskräckt från att tävla med uttalanden som: ”du blir bara ledsen om du 

förlorar”. Detta var innan han fick ”smaken av den söta segern” som kom redan under 

sommelierutbildningen där han tog hem titeln som ”kursetta”. Det var den första segern som 
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fick honom att fatta intresse för tävling och direkt efter utbildningen började hans 

tävlingskarriär. För Emma var det en nyfikenhet och en känsla av spänning som gjorde att hon 

sökte sig till tävlingarna, att det sedan visade sig vara roligt att tävla gjorde att hon ställde upp 

om och om igen. Tävlingarna motiverade henne till att läsa in sig mer på vin och intresset för 

att lära sig mer växte. Anna började tävla för att bevisa för sig själv och andra att hon vågade 

och för att se om hon hade den kunskapsnivå som behövdes för att klara av en 

sommeliertävling. Dessutom ville hon se om hon klarade av förberedelserna inför en sådan 

tävling, samt vågade stå på scen. Karl och Erik tror att tävling leder till utveckling både som 

människa och som sommelier.  

...det fanns hela tiden tävlingsmentalitet när du jobbade vilket var väldigt viktigt[...]som jag 

sa innan, tävlade för att få bekräftelse men även för att bli en bättre sommelier[...]jag kände 

att jag kunde bli en bättre sommelier genom att tävla, man får ju läsa väldigt mycket teori, 

man få prova väldigt mycket vin och så där. Jag tror att jag har blivit en bättre sommelier 

genom att tävla. – Erik.  

I Karls tävlingskarriär ledde varje tävling han deltog i till att han ville delta i fler. Förluster 

eggade honom till att sikta på vinster nästa gång och vinster eggade honom att sikta på högre 

tävlingar. I sin plan över tävlingskarriären satte han upp målet att han inom sju år skulle ha 

tagit en SM-vinst, ett mål han nådde långt innan det. Efter finalplats i NM var Karl lysten på 

ännu mer: ”då hade man fått smak för att stå på scen. Ordet var ”wow”. Det triggade 

någonting i huvudet på en och jag blev mer extremt tävlingsinriktad efter det”. För Karl var 

det även viktigt att aldrig hamna utanför finalplatserna när han väl varit där. Efter en 

internationell förlust var han beredd att lägga av med sommeliertävlingar, detta ändrades när 

det kom en chans till att tävla på en högre internationell nivå som han kände att han inte 

kunde missa, trots risken för förlust. 

6 Diskussion  

Tävling och karriär inom sommelierie kan ses ur ett genusperspektiv, men även utifrån hur de 

påverkar varandra samt vad som är drivkrafterna i dem. Ett förslag på hur dessa förhåller sig 

till varandra illustreras i analysmodellen nedan (se Figur 1, s. 26). Modellen visar hur genus 

och drivkrafter har en påverkan på både tävling och karriär och hur tävling i sin tur påverkar 

karriären. Dessa förhållningssätt är en illustration av frågeställningarna.  



 

26 

 

 

 

Figur 1. Genus och drivkrafters påverkan på tävlingar och karriär inom sommelierie. 

Då denna studie består av kvalitativa intervjuer behöver dessa förankras i den aktuella 

forskning som de berör. Nedan följer en diskussion av valet av metod och material, samt en 

jämförelse av bakgrundsteorin och studiens data. 

6.1 Metod- och materialdiskussion  

Att använda sig av en kvalitativ studie för att ge en inblick i sommeliervärlden med dess 

tävlingar, karriärmöjligheter och drivkrafter, och dessutom belysa detta genom ett 

genusperspektiv är en metod som tillåter de som lever i den världen att med egna ord beskriva 

sina erfarenheter. Detta i enlighet med Guba och Lincolns (1994, i Bryman, 2012) 

problematisering över att skapa en rättvis bild av verkligheten. Det finns en negativ aspekt 

med att endast ett fåtal får möjlighet att uttala sig, då antalet informanter blir begränsat av den 

tid som avsatts för studien. För att komma runt detta har de informanter som intervjuats fått 

representera olika kategorier av tävlingssommelierer: man och kvinna, mycket och lite 

tävlingsdeltagande.  
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Det har uppenbarat sig ett flertal svårigheter under studiens gång. En svårighet är att 

begreppet genus kan vara ett känsligt ämne då den kan väcka känslor av olika slag, som ilska, 

obehag och vilja att förlöjliga. För att undvika detta i största möjliga utsträckning har 

intervjufrågorna inte innehållt ordet genus, istället har ord som män, kvinnor och könsneutral 

använts. En annan svårighet är att sommeliervärlden är liten, vilket märktes då informanterna 

hade personliga kontakter med varandra på ett eller annat sätt. Detta gjorde att de visste vilka 

som deltog i studien och gärna uttalade sig om varandra, vilket inte var relevant för 

undersökningen och väckte etiska frågor vid analysen av intervjuerna. Valet att bortse från 

alla yttrande av detta slag blev en naturlig åtgärd av problemet. Dessutom fanns det överlag 

en tendens för informanterna att prata om andra saker än det som berörde studiens syfte. 

Under analysen av det transkriberade materialet fick då mycket data falla bort på grund av att 

de var irrelevanta och var utanför ämnets ramar. 

De materiella problem som uppkom var av tekniska slag, vilket ledde till bortfall av en hel 

intervju och delar av andra. Att hitta en ostörd plats att genomföra intervju på kan vara svårt 

när intervjuerna ska vara så lätta att delta i för informanterna som möjligt. De intervjuer som 

utfördes på informanternas arbetsplatser var av bästa kvalitet, då tillgång till avskilda rum 

fanns. När det inte fanns möjlighet att vara på en informants arbetsplats användes istället 

hotellobbys, vilket är mer osäkra miljöer i jämförelse. I en hotellobby kan en låg bullernivå 

aldrig garanteras, då det inte går att säkerställa att det finns eller förblir ett lugnt och avskilt 

utrymme.  

Då mycket av bakgrundsteorin gällande den aktuella situationen i sommeliersverige kommer 

från organisationer som sommelierföreningen, har dess deltagande varit en förutsättning. Det 

har i vissa fall varit svårt att få ta del av uppdaterad information från dessa, vilket har lett till 

att för studien viktiga fakta som statisktik över deltagandet i SM och könsfördelningen bland 

deltagarna har uteblivit. När det gällde den statistiken var tidigare resultatprotokoll inte 

offentliga handlingar enligt ASIs praxis och därför kunde inte en egen sammanställning göras. 

Valet att göra en kvalitativ intervju och därmed involvera de personer och föreningar som har 

ett intresse i sommeliertävlingar gör att studien möjligtvis kan hjälpa till att belysa eventuella 

problem och på så vis leda till åtgärder av dessa. Studien kommer därför att delas med 

intressenterna med syftet att de kan använda sig av den för att förändra situationen. Detta då i 

enlighet med målen att uppnå äkthet genom Guba och Lincolns (1994, i Bryman, 2012) 

frågeställningar om autenticitet.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Sommelierens roll förutom att vara ansvarig för dryckeshantering är att ge god service och se 

till att gästerna har en så bra upplevelse som möjligt (Lainpelto & Lainpelto, 2012; Dewald, 

2008; Mossberg, 2003), vilket är en uttalad viktig aspekt för Karl, Sara och Emma. Detta 

stärks av den bild som Lainpelto och Lainpelto (2012), Ladhari m.fl. (2008), och Jarnhammar 

(2005) målar upp om att det idag är gästen som står i fokus. För Sara är det att leverera en 

produkt på ett ödmjukt sätt som kan tänkas vara ”det lilla extra”, medan det för Emma och 

Karl handlar mer om kontakten med gästen och att denne känner sig tillfredsställd. I och med 

att Karl anpassar sitt arbetssätt utifrån gästen tar han konceptet ett steg längre. För Anna är 

matsalsarbete den bästa uppgiften en sommelier har, då hon finner glädjen i det. Frågan är om 

Emma, Sara och Karl egentligen gör ”det lilla extra” för gästens skull eller för att de själva 

vill ha bekräftelse och uppskattning?  

6.2.1 Karriär 

Det kontaktnät och den gemenskap sommelierer emellan, som Anna och Erik pratar om, kan 

tänkas finnas i de tre aktiva sommelierföreningarna (Association de la Sommellerie 

Internationale, 2012a; Sommelierföreningen, 2012a; Sommeliergillet, 2012b). Dessa 

föreningar är även den grund som tävlingarna står på och tillsammans skapar de tillfällen för 

sommelierer att knyta kontakter och socialisera. Tävlingarna blir ett sätt att synas på inför 

externa och interna intressenter och genom detta kan framtida möjligheter öppnas. Sara 

berättar att dessa möjligheter och en rädsla för att missa dem var en av de främsta 

anledningarna till varför hon deltog i tävlingar.  

Då Karl och Erik syftar till att tävlingarna är den bästa vägen att gå för att bli erbjuden bra och 

högt uppsatta sommeliertjänster verkar Saras oro berättigad. Anna anser att genom att en 

sommelier syns på sommeliertävlingarna blir denne ihågkommen när uppdragsgivare söker en 

sommelier för anställning eller andra projekt. Trots Emma och Eriks uttalanden om att tävling 

inte är det enda sättet att göra karriär på, har de båda deltagit i tävlingar. Därför kan det inte 

uteslutas att dess framgång har haft grund i att de har tävlat, även om Emma tror det. Erik 

betonar ändå att en sommelier inte är sämre bara för att denne inte har deltagit i en tävling, 

dock lägger han vikt vid att alla möjligheter till framsteg i karriären måste tas tillvara på. Karl 

anser att framgång i tävling i princip är lika med framgång i karriären. Då de flesta 

chefsommelierer är headhuntade från tävlingar kan det ifrågasättas om Emma och Erik tänker 

på undantag till regeln eller om det är Karl som gör det.  
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Vad som då innebär framgång i en sommeliers karriär är frågan. Enligt Dries m.fl. (2008) 

definition av framgång i karriären är det fyra viktiga aspekter som våra informanter delvis 

uppnår. När det gäller att känna sig tillfreds med sin arbetsplats och uppleva trygghet och 

stabilitet kan det ses till Saras uttalande om att hon inte uppnått framgång om hon inte känner 

sig trygg på sin arbetsplats. För att nå framgång vill hon även ha utrymme att utvecklas, en 

vilja som Anna och Emma delar med henne, något som Dries m.fl. (2008) har som den andra 

förutsättningen för att nå framgång. Dessutom vill Anna att denna utveckling ska pågå hela 

livet, likt Halls (2002) definition om att en karriär är summan av de upplevelser och attityder 

till arbetsrelaterade aktiviteter en person har under hela livet. Anna lägger även tonvikt vid att 

hon hellre har ett jobb hon trivs med än ett jobb med bättre finansiell framgång. 

Den första förutsättningen om att nå framgång i karriären genom en professionell utveckling 

av sin kompetens och erfarenhet för att vara en resurs för sin arbetsplats, liknar Karls 

uttalande om att vara ett varumärke (Dries m.fl., 2008). Dessutom ingår Eriks målsättning i 

denna kategori då han kontinuerligt under sin karriär har satt upp mål som han har uppnått, 

exempelvis att bli erbjuden sin chefsommelierstjänst. Även Emmas vilja att nå sina mål och få 

möjligheten att stanna vid dem kan ses som en nyckel till framgång, samt Anna och Eriks 

kunskapstörst. Att försöka uppnå uppsatta mål är i enlighet med Parks och Guays (2009) 

definition av vad en drivkraft är.  

Den sista premissen för framgång i Dries m.fl. (2008) teori är den del som informanterna 

verkar sätta störst vikt vid, nämligen att få bekräftelse och uppskattning. Eriks vilja att dela 

sin passion för vin med likasinnade kollegor kan tänkas gå under denna kategori då det är en 

kombination av en vilja att bli bekräftad av sina kollegor och att känna tillhörighet med dem. 

Karl anser dock att det viktigaste inte är att arbeta för bekräftelsen från kollegorna, då han ser 

gästen som den huvudsakliga uppskattningskällan. Emma och Anna uttrycker att de inte har 

ett behov av bekräftelse utan att de snarare vill bli uppfattade av andra i restaurangbranschen 

som bland annat professionella, kunniga och generösa. Sara anser att alla som tävlar har ett 

bekräftelsebehov och när detta behov tillgodoses trivs de med sina prestationer. Både Karl 

och Anna säger att de hade ett starkare bekräftelsebehov när de var yngre och det kan ses som 

en könsneutral företeelse. Båda uttrycker dock att de vill känna sig uppskattade och ses som 

professionella av sina jämlika, vilket antyder att behovet därmed inte är helt borta.  
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6.2.2 Bekräftelsen, den stora drivkraften  

Att få bekräftelse och uppskattning för Karl och Erik verkar vara ett bevis på att de är duktiga 

på vad de gör, men även en drivkraft till att delta i tävlingar. Som Austin och Vancouvers 

(1996) definition antyder är det just bekräftelsen som kan vara orsaken till varför de lägger 

ner energi och tid på att konstant försöka utvecklas och bli mer kompetenta inom sitt yrke. En 

annan drivkraft verkar även vara att förmedla den personliga kunskapen vidare till andra och 

genom detta få ytterligare ett kvitto på sitt kunnande. Dessutom är den utveckling i kunskap 

som fortlöper under föreberedelserna inför och deltagandet i en sommeliertävling en stark 

drivkraft för samtliga informanter. Detta blir även tydligt hos majoriteten av informanterna då 

de vill kunna vara ett stöd för och en bidragande kraft till sommelierer i början av sin karriär.  

Erik tycker att det är viktigt med förebilder för att främja tävlandet, inte minst för kvinnorna, 

vilket är i samspel med vad Spratly anser är rätt tillvägagångssätt för att få kvinnor att delta i 

tävlingar (Restauranger & Storkök, 2012). Att få vara en sådan förebild är något Karl strävar 

efter och även Anna vill vara en inspirationskälla för aspirerande sommelierer. Denna idé om 

att föra yrket vidare och därigenom bevara det kan liknas vid föreningarnas visioner om att 

gynna sommelieryrkets professionalitet och konkurrenskraft (Association de la Sommellerie 

Internationale, 2012a; Sommelierföreningen, 2012a; Sommeliergillet, 2012b). Detta går även 

hand i hand med Annas uttalande om vikten att ha en aktuell syn på sommeliervärlden och 

kontinuerligt uppdatera sig om eventuella förändringar.  

6.2.3 Kvinnor och män i tävling 

Initiativet att öka tävlingsdelaktighet bland kvinnor genom The Lily Bollinger Award kan ses 

från två perspektiv. Carin Widoff vill få kvinnor inom sommelieryrket att visa framfötterna 

(Cisionwire, 2011), likt Erik och Saras önskan om att kvinnor bör våga ta för sig mer. Sara 

tycker att The Lily Bollinger Award har lyckats med sin vision då hon ser tävlingen som ett 

bra tillfälle att framhäva duktiga kvinnor från branschen på. Att tävlingen kan vara en morot 

för kvinnor att våga ta initiativet till att börja tävla inom sommelierie och visa vad de går för, 

vilket kan urskiljas från Emma och Annas intervjuer.  

Det kan finnas negativa aspekter med en tävling avsedd för endast kvinnor, något som Karl, 

Erik och Sara har uttryckt sig om. Att skapa en tävling som utesluter män kan vara 

bakåtsträvande och ge fel syn på kvinnor, då som Karl säger kan det stärka förutfattade 

meningar om att kvinnor är det svagare könet. Till exempel anser Erik att tävlingen kan ha 

lättare regler medan Anna betonar att tävlingen är menad att vara på en riktigt hög nivå och 
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vill inte att den ska uppfattas som en lättare tävling. Trots detta har Erik tankar om att The 

Lily Bollinger Award ger kvinnorna ett försiktigt omhändertagande med premissen att 

kvinnor inte klarar av att tävla på samma villkor som män. Att Emma sedan ser tävlingen som 

en möjlighet för kvinnor att umgås utan en manlig närvaro kan kopplas till Price (2008) 

uppfattning om att kvinnor hellre samarbetar än tävlar i sina interaktioner och att Karls tro att 

kvinnor kan avskräckas av hur män gärna tävlar.  

Att män har ett starkare behov av att tävla och har ett etablerat tävlingsbeteende verkar Price 

(2008), Meuser (2007) , Archer (1996), Wilson och Daly (1985), samt Ashmore och Del Boca 

(1979) vara överrens om, även om de tror att det beror på olika saker. Tre av studiens 

informanter: Karl, Anna och Emma, är överrens om att män har ett annat tävlingsbeteende än 

kvinnor. Emma berättar att hon tror att män har lättare för att ta sig an de förberedelser som 

krävs inför en tävling och Karl tror att kvinnor gärna siktar på vinsten men inser inte hur 

krävande vägen dit är. Anna har en liknande teori där män har en större tendens att fördjupa 

sig i mindre områden och försöka uppnå expertis. Att detta beror på ett kulturellt betingat 

fenomen är Karls teori, där pojkar får större utrymme att ta för sig i tävlingssituationer redan i 

sandlådan. Erik berättar gärna om sin bakgrund i olika sorters tävlingar ända sedan 

barndomen och detta kan vara ett bevis på den manliga tävlingsmentaliteten.  

Män tävlar för att hävda sig framför varandra och skapa en elitgrupp med tillhörande prestige, 

detta i enlighet med Karls uttalanden och Meusers (2007) teori om mäns sociologiska 

tävlingar. Det är intressant att Sara som är kvinna och tävlar inom sommelierie menar att det 

inte är viktigast med prestige och vinst utan tycker att deltagandet är en tillräcklig bedrift. 

Kontrasten mellan detta uttalande från Sara i jämförelse med Karls behov av att alltid sikta på 

vinster, eller större tävlingar när vinst var ett faktum, är slående. Dessutom visar Karls 

villighet att anpassa sitt tävlingsbeteende efter domarens kön att han ser män och kvinnor som 

olika i sitt sätta att bedöma. Det kan tänkas att Anna skulle kunna se detta anpassande 

beteende som onödigt då hon ser alla tävlingar som lika och könsneutrala.  

Kombinationen av Gills (1986) teori, att kvinnor inte gärna deltar i tävlingar där de har en 

mindre chans till framgång, och Price (2007) teori, att kvinnor inte vill bekräfta en tidigare 

etablerad könsstereotyp, berör Karl när han berättar om sin uppfattning om varför kvinnor inte 

deltar i sommeliertävlingar i lika stor utsträckning som män. Han påstår att det finns en 

möjlighet att kvinnor kan avskräckas av männens starkare tävlingsbeteende och att de 

dessutom har lättare att ta en förlust mot en kvinna än en mot en man. Detta anser han gör att 
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kvinnor tillger männen ett ”försprång” som de sedan låter påverka dem. Dock nämner Karl att 

det så klart finns undantag och han beskriver dem som kvinnor som tar för sig och tävlar på 

männens villkor. Då Emma är i tro om att The Lily Bollinger Award är en lättare tävling när 

motståndet består av endast kvinnor, tyder detta på att hon ser män som starkare motståndare.  

Emma poängterar även att det finns kvinnor som tävlar men att de inte syns då de sällan tar 

sig till final.  

Karls teori verkar vara i samspel med Eriks uttalande om att ansvaret till varför kvinnor är 

underrepresenterade i sommeliertävlingarna ligger hos dem, då han anser att det handlar om 

att de ska våga slå sig fram bland männen. Att kvinnor skulle vara mer anpassade för 

blindprovningsdelen i sommeliertävlingar är något som Erik och Karl verkar vara överrens 

om. Trots detta visar statistiken från ASI att det inte har funnits en enda kvinna i final i varken 

EM eller VM under hela tävlingarnas existens (Association de la Sommellerie Internationale, 

2012c, 2012d). Sara har däremot uppfattningen att det inte finns tillräckligt många duktiga 

kvinnor som är sommelierer, vilket kan vara en förklaring till varför de inte konkurera ut 

männen från finalplatserna. Om skulden för bristen av kvinnor i sommeliertävlingar ligger hos 

kvinnorna eller hos männen, är studiens informanter uppenbarligen oense om.  

Erik tycker att ett starkt psyke är viktigt för att klara av att delta i tävlingar eftersom det finns 

risk för förlust. Att kunna bearbeta en förlust och använda den som en sporre för att sikta på 

nästa tävling och en ny möjlighet till vinst är något som präglar Karls tävlingsbeteende. Han 

tror att kvinnor är känsligare och tar åt sig kritik på fel sätt, medan män är bättre på att ta emot 

den. Detta kan ses som att Karl anser att kvinnor inte har det behövda tävlingspsyket som Erik 

talar om, något som går i kontrast med att han inte vill se kvinnor som det svagare könet. 

Lindgren (1999) anser dock att det är vanligt att män tillger sig själva ett högre värde och 

därmed skapar en överlägsenhet gentemot kvinnor. 

Enligt Meuser (2007), Hirdman (2001) och Ashmore och Del Boca (1979) kan tankar om att 

kvinnor är ett svagare kön bero på att samhället har skapat en kvinnlig stereotyp där de inte är 

deltagare i tävlingar utan istället agerar åskådare. Detta kan göra att i ett samhälle där män får 

tävla och kvinnor istället uppmanas att samarbeta skapas en underliggande spärr som hindrar 

kvinnor från att delta i tävlingssituationer (Price, 2008; Gill, 1986). Karl tror däremot att det 

helt och hållet handlar om att kvinnor inte vill förlora. Han ser rädslan att förlora som den 

främsta anledningen till att delta i tävlingar, vilket kan vara ett resultat av den läggning för 

tävling han erkänner att han har. Sara tycker att det inte ska diskuteras män och kvinnor inom 
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sommeliertävlingar, något som kan vara ett bevis på Hirdmans (2001) syn på att genusfrågan 

ofta ignoreras.  

Likt Price (2003) och Gills (1986) teorier berättar Anna att det krävs mer övertalning för att få 

en kvinna att delta i tävlingar, då de inte har den starka längtan efter vinsten som män verkar 

ha. Sara och Anna stärker detta genom sina egna erfarenheter av ambivalens och osäkerhet 

när de funderade på om de skulle anta utmaningar i både tävlingar och utbildningar. Sara tar 

denna tanke längre och uttrycker att det är ett kvinnligt tankesätt. Att de uppvisar ambivalens 

och sedan tillger den en kvinnlig stämpel kan bero på att de lever upp till de könsstereotyper 

de tror att de tillhör och genom detta förstärka dessa stereotyper hos andra (Hirdman, 2001; 

Archer, 1996; Ashmore & Del Boca, 1979). Anna uttrycker sedan att hon började tävla för att 

bevisa för andra och sig själv att hon kunde, vilket kan vara på grund av en vilja att slå sig 

ifrån den könsstereotyp som säger att kvinnor inte tävlar.  

Erik har en helt annan syn då han ser sig själv som självsäker och självgod och förlitar sig 

därför helt på sin talang. Att han än idag känner en frustration över en tidigare förlust gör att 

han lever upp till det Anna säger om att män oftast siktar på vinsten. Det kan även tänkas att 

Erik, då han syftar till att han måste vara egoistisk för att komma långt i sitt yrke, talar om den 

manliga eliten och en strävan efter framgång genom andras förluster (Meuser, 2007; 

Lindgren, 1999; Cashdan, 1998; Wilson & Daly, 1985). Denna manliga elit blir tydlig då Erik 

och Sara ser att män är de mest framgångsrika inom alla branscher och inte minst inom 

sommelieryrket. Genom att skapa en elit som är i direkt korrelation med tävlingar där kvinnor 

inte deltar, bidrar till att den är av manligt slag. Då det nästan uteslutande är män som är i de 

främsta positionerna inom sommeliervärlden kan en svårare position skapas för kvinnor att ta 

sig ur, vilket kan vara likt Lindgrens (2001, 1999) teorier om homosocialitet. Dock ska det 

poängteras att de män som väljer att inte delta i sommeliertävlingar kan även de bli 

exkluderade och förlöjligade, och därmed få lägre social rang (Meuser, 2007; Lindgren, 

1999).  

Det kan även tänkas att Karl och Eriks behov av att uppvisa kunskap genom att vinna 

tävlingar och därmed känna sig attraktiva, kan ses som ett sätt att monopolisera den sociala 

status och framgång som Wilson och Daly (1985) ser som resurser för manlig attraktion. 

Emma uttrycker enbart en nyfikenhet för tävlingarna och går inte in på om hon vann eller inte, 

detta kan stärka att kvinnor inte är lika intresserade av att vinna utan ser tävlingar mer som en 

arena att socialisera sig på. 
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7 Slutsats 

I denna studie har det blivit uppenbart att deltagande i sommeliertävlingar leder till framgång 

i karriären och därför kan en rekommendation vara att alla sommelierer som vill ha 

framstående tjänster inom sommelierie bör delta i dessa tävlingar. Det har även visat sig att de 

som deltar i tävlingarna gör det på grund av ett bekräftelsebehov och en önskan om att vara 

synliga i den sociala gemenskapen i sommeliervärlden. Att män tävlar mer än kvinnor verkar 

bero på en kombination av samhällets kulturella normer och stereotyper, som tilldelar männen 

en starkare tävlingsmentalitet och kvinnor en ambivalens till tävlingssituationer, och en 

avsaknad av kvinnliga förebilder. Dessutom har studien upplyst att det inte finns några större 

skillnader mellan män och kvinnors drivkrafter i en sommelierkarriär, dock verkar det finnas 

en större vikt hos män för uppskattning och bekräftelse.   

7.1 Förslag på framtida forskning 

Under studiens gång har det visat sig att det finns mycket outforskat runt sommelierie. För att 

underlätta att dessa kunskapsluckor fylls följer här en beskrivning av vissa av de frågor som 

har uppkommit.  

Främst behövs en undersökning om vad en sommelier egentligen är. Krävs det en officiell 

sommelierutbildning, en anställning med en sommeliertitel eller både och? Sedan kan 

konceptet ”sommelieren som ett varumärke” belysas: vad innebär det att vara ett varumärke? 

Hur skapas ett sådant varumärke? Vad har det för konsekvens för en sommeliers karriär att 

vara ett varumärke? 

 Dessutom är det intressant att titta på varför deltagandet i sommeliertävlingar har avtagit 

överlag de senaste åren, samt om detta endast är en trend eller något som kvarstår. Detta 

behöver i så fall utforskas och en åtgärd till problemet tas fram. Det är även av intresse att 

belysa orsaken till, och den eventuella problematiken kring, att det finns två föreningar i 

Sverige som syftar till att främja sommelieryrket. 
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Intervjufrågorna   

Introduktionsfrågor 

 Berätta om dig själv och din väg till sommelieryrket. 

Vad är karriär? 

 Vad betyder framgång för dig i din karriär? 

 Vad driver dig i ditt arbete som sommelier? 

 När anser du att du har nått toppen av din karriär inom ditt yrke? 

Motivation. Uppmärksamhet viktigt? 

 Vad är viktigast för dig att få ut av ditt jobb? Vad motiverar dig? 

 Hur vill du att dina kollegor och andra i branschen ska uppfatta dig? 

 Är det viktigt för dig att bli bekräftad av andra? 

Tävla/tävla inte. Varför? 

 Varför tävlar/tävlade du inom sommelierie? 

 Vad är det som får/fick dig att vilja delta i sommeliertävlingar? 

 Påverkar att tävla karriären? 

Varför tror du att män tävlar mer än kvinnor? 

 Det har för oss blivit uppenbart att män tävlar mer än kvinnor, vad tror du att det beror 

på? 

 Vad tycker du om utformningen av tävlingarna? Tycker du att tävlingarna är vinklade 

för män eller är de könsneutrala? 

Avslutningsfråga 

 Vill du tillägga något som du anser är viktigt att belysa som vi inte har berört. 
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