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Sammanfattning      

Sommelieren kan få gästen att känna sig helt unik genom att ha kunskap om att matcha vinet 

efter gästens personliga preferenser och inte uteslutande till maten. Syftet med uppsatsen är 

att undersöka skillnaderna mellan kognitiv (vetande) och faktabaserad kunskap, kontra det 

affektiva (känslomässiga) serviceuttrycket. Vi frågar oss hur kunskapen uttrycks från 

sommelier till gäst, dessutom ställs frågan om det skiljer sig mellan mäns och kvinnors 

användande av de olika kunskapsformerna. Sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer 

genomfördes utifrån en intervjuguide. Informanterna har sommelierutbildning samt 

varierande positioner och erfarenheter inom sommelieryrket. Informanterna ser både 

skillnader och likheter mellan hur kunskapen uttrycks till gästen från manliga och kvinnliga 

sommelierer. De ser också att det finns stereotypa manliga och kvinnliga beteenden. Till 

största del ligger skillnaderna i sommelierens personlighet och beror inte på kön anser 

informanterna. Det finns små skillnader bland kvinnliga och manliga sommelierer i deras sätt 

att utrycka sig. Det verkar till största del bero på personlighet, engagemang och vinintresse. 
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  Förord 

 

En sommelier står med rötterna fast förankrade i vetandet, provandet och vinböckernas fakta. 

Förnuftet och utbildningen bildar den stabila stam som leder upp till bladverkets kunnande 

och erfarenheter. Nyfiket klättrar sinnen, stämning och praktisk kunskap ut i de mognande 

klasarna. Varje druva fylls med individuella känslouttryck som gästen erbjuds att kalasa på. 

Uppsatsidén har sitt ursprung från C-kursen MÅ1606 Service och Möte. Där vi 

problematiserade omkring hur sommelierer kan förmedla en känsloupplevelse genom en 

smak, eller en smak via en känsloupplevelse. Denna form av kunskap har vi kategoriserat som 

affektiv eftersom den kopplar till våra emotionella referenser och uttryck. Idén att titta på 

detta ur både manlig och kvinnlig synvinkel väcktes ur en diskussion om blindprovningar. I 

gruppen bestående av sju kvinnor ifrågasattes värdet av att kunna pricka rätt, en talang som vi 

upplevde att speciellt män värderade högt. 

Finns det något i affektiv kunskap som inte vetenskapligt går att uttrycka? Vi har intresserat 

oss för och valt att studera hur detta tar sig uttryck hos män och kvinnor i sommelieryrket. För 

oss är sommelieryrket bortsett från den inlästa faktakunskapen även att kunna förmedla 

känslor och sinnesupplevelser av smak och doft. 

 

Tack till  

Marianne Pipping Ekström för dina goda råd och hjälp framåt i arbetet. 

Mischa Billing för att du sådde ett frö hos oss om ämnet och hjälpte till att utveckla det. 

Informanterna för ert engagemang och visat intresse.  

Till sist kurskamrater och familj som tagit sig tid att granska och kommit med skarpa 

iakttagelser.
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Introduktion 
 

Människor förväntar sig att uppleva måltider på ett helt nytt sätt och det räcker inte med att 

maten är vällagad, drycken passar bra till och att gästerna har trevligt. Gästerna vill många 

gånger bli överraskade och få uppleva något utöver det vanliga (Olivier, 1999; Stensen, 2013, 

muntlig uppgift). Sommelieren är den person på restaurangen som kan få gästen att känna sig 

helt unik genom att ha kunskap om att matcha vinet efter gästens personliga preferenser och 

inte uteslutande till maten. Denna uppsats undersöker två av kunskapsformerna i 

sommelieryrket, det känslomässiga yrkesutövandet gentemot vetandet och den faktabaserade 

inlästa kunskapen. Vi anser att det finns en betydelse i att undersöka området för att belysa 

skillnaderna mellan kognitivt (vetande) och affektivt (känslomässigt) serviceuttryck och vad 

det innebär inom sommelieryrket. Vi tycker oss uppfatta en skillnad mellan mäns och 

kvinnors användande av de olika kunskapsformerna, där den manliga sommelieren syns och 

uppmärksammas mer. Trots den ostadiga ekonomin i Europa utvecklas upplevelseindustrin. 

Detta har lett till att estetiska och känslomässiga aspekter har fått ökad betydelse för 

ekonomin och restaurangbranschen (Almkvist, 2012; Uppsala Universitet, 2013). Eftersom 

gäster förväntar sig mer än bara det grundläggande behovet att bli mätta och otörstiga, anser 

vi att de två sätten att uttrycka yrkeskunskap gemensamt har en betydande roll både för 

måltidsupplevelser samt för ämnet måltidskunskap och värdskap.  

 

Ämnets relevans i relation till Måltidkunskap och värdskap 
 

Måltidskunskap och värdskap är ett relativt nytt forskningsområde som binder samman 

vetenskap och estetik med hantverk och yrkeskunskap (Örebro Universitet, 2012). Det 

rubriceras som måltidskunskap och inte som måltidsvetenskap därför att måltider innebär mer 

än vetenskap, ämnet innehåller både det praktiska hantverket och estetiska aspekter 

(Gustafsson & Jonsson, 2004). Uppsatsen kommer att behandla hur sommelierer ser på och 

använder sig av affektiv och faktabaserad kunskap samt hur de två kunskapsformerna används 

i det praktiska yrkesutövandet. Genom kombination av information och kunskap från olika 

ämnesområden kan ämnet måltidskunskap och värdskap vidgas. Denna studie kan väcka 

tankar om hur sommelierer använder sin kunskap i yrket men också om hur gästen uppfattar 

och tar emot kunskapen och värdskapet som sommelieren vill förmedla.  
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Hantverkets utveckling sker i dialog mellan praktik och inläst faktakunskap. Mycket ligger 

även i den sociala kompetensen och hur interaktionen sker från sommelier till gäst 

(Gustafsson & Jonsson, 2004). Det är viktigt att förstå kopplingen mellan praktik och inläst 

faktakunskap för att veta vad vi gör men också varför vi gör det (ibid.). Sommelierens 

hantverk och kunskap sitter inte bara i tanken utan även som en känsla i kroppen och blir en 

del av personligheten (Gustafsson & Jonsson, 2004). Människan njuter av vin på samma sätt 

som hon njuter av musik och konst (Hommerberg, 2011). Till skillnad från musik eller konst, 

som upplevs med antingen hörsel eller syn aktiverar vindrickandet fler sinnen och involverar 

doften, smaken, synen och känseln. Bakgrundsinformation och den kunskap som vindrickaren 

besitter påverkar tillsammans med sinnena perceptionen av vinet (Hommerberg, 2011). 

Ytterligare förståelse för kunskapernas samspel ger utveckling till ämnet måltidskunskap och 

värdskap. 

Måltidskunskapen byggs på olika kunskapsformer vilka beskrivs i boken Tid för 

måltidskunskap där Gustavsson (2004) nämner att kunskap finns i olika skepnader och 

betonar det vetenskapliga och det praktiska, vetandet och kunnandet. Han poängterar också 

värdet av en god utbildning inom flera kunskapsområden och vi ser en koppling till 

uppsatsens frågor som behandlar på vilket sätt kunskapen används. Vi upplever att det ligger 

stor tyngd i den faktabaserade delen av sommelieryrket och för att förstå mycket av 

sommelierens kunskap måste mottagaren vara insatt i vinvärlden. Kunnandet tolkar vi som 

konsten att applicera sin kunskap i yrket genom olika vägar att uttrycka sig. Kunnandet och 

den affektiva kunskapen har lätt att hamna i skymundan för det briljerande vetandet; den 

kognitiva, inlästa faktakunskapen. Troligtvis behövs båda delarna för en framgångsrik karriär 

och uppsatsen kommer ge ljus åt kunskapsformernas uttryck i sommelieryrket.  

Ett verktyg för att lära ut måltidskunskap och värdskap är modellen Five aspects meal model 

(FAMM). Modellen är en blandning av fem delar ur ett måltidsperspektiv och tar upp frågor 

kring rummet, styrsystemet, produkten, mötet och stämningen (Restaurang- och 

hotellhögskolan, 2012). FAMM- modellens delar gör att helheten kommer i fokus i det 

offentliga måltidsrummet och det ska ge gästen en unik upplevelse (ibid.). Denna uppsats 

fokuserar på delen mötet. Enligt modellen innefattar det mötet mellan gäst och 

serveringspersonal men även hur gästerna interagerar med varandra och övrig personal. 

Modellens möte ser även till servicekvaliteten och på vilket sätt gästerna blir behandlade 

(Edwards & Gustafsson, 2008). För att förstå varför mötet är viktigt och hur vi ska kunna 
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hantera det behövs ökad förståelse om regler för uppförande och etikett samt om hur vi socialt 

interagerar med varandra (ibid.). Detta är viktigt i utbildningssyfte av serveringspersonalen 

eftersom de är huvudkontakten mellan restaurangen och gästerna och det är deras uppförande 

som påverkar gästernas välbefinnande (Edwards & Gustafsson, 2008). I mötet mot gästen är 

kroppsspråket, ögonkontakt och gester viktiga verktyg i det affektiva uttrycket (Herdenstam, 

2011). Har serveringspersonalen en arrogant och likgiltig attityd riskeras hela 

måltidsupplevelsen att bli förstörd för gästen (Edwards & Gustafsson, 2008). Sommelieren 

och serveringspersonalen måste också kunna hantera gästers olika uppträdanden. Allt ifrån de 

gäster som spelar ett spel för sig själv eller för sitt sällskap och låtsas vara världsvana, 

framgångsrika och sofistikerade till dem som är osäkra och har mindre erfarenhet av 

restaurangbesök. Utifrån gästens beteende är det sommelierens uppgift att läsa av gästen och 

ge den bästa servicen efter den uppkomna situationen (ibid.).  

 

 

Syfte  

Syftet är att undersöka hur sommelierer uppfattar att kognitiv/faktabaserad kunskap och 

affektiv/känslomässig kunskap tar sig uttryck, från sommelier till gäst. 

Frågeställningar 

 Finns det en skillnad mellan mäns och kvinnors sätt att uttrycka sin kunskap i 

sommelieryrket? 

 

 

Teoretisk bakgrund 

I avsnittet förklaras termer och begrepp som uppsatsen är uppbyggd på. Inledningsvis följer 

ett avsnitt om olika kunskapsformer. Efter följer ett avsnitt om genus, vad som anses kvinnligt 

och manligt. Därefter förklaras sommelieryrket. Det feminina substantivet för yrket är la 

sommelière och den maskulina är således le sommelier (Billing, 2011), i denna uppsats 

kommer substantivet sommelier att innefatta båda könen.  

 

Kunskapens vägar 
Allt kan inte mätas och allt kan inte sägas med ord, men orden kan hjälpa oss att se, höra och 

känna vad som finns i vår omvärld (Molander, 1996). Seip (1996) utgår ifrån ett estetiskt 

perspektiv då hon delar in kunskap under två kategorier. Under konstkategorin ingår estetik, 
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form, sinnlighet och framställning. Under kategorin vetenskap ligger den faktabaserade 

kunskapen, metod, rationalitet och argument. Dessa kunskapskategorier är i samspel med 

varandra och kan inte helt skiljas åt. För att kunna förstå det sinnliga och ogripbara måste det 

finnas en förankring i ett begripbart rationellt och teoretiskt språk (Seip, 1996). 

Bakgrundskunskaper behövs till viss del för att förstå det estetiska uttrycket vilket betyder att 

det finns ett samband mellan konstupplevelse och kunskap (Nordenstam, 1996). I 

sommelieryrket finns enligt Herdenstam (2011) två kunskapsdelar; påståendekunskap och 

förtrogenhetskunskap. Påståendekunskap syftar till faktakunskap om druvsorter, länder, 

vinifikation
1
 och vitikultur

2
 etc. Förtrogenhetskunskap innefattar den praktiska förmågan att 

bedöma och beskriva viner utifrån personliga referenser (ibid.). I studien gjord av Chiu och 

Wu (2002) som undersöker konsumenters uppfattning av serviceattityd delar även de upp 

benämningen i två delar, det kognitiva och det affektiva, med andra ord det jag vet och det jag 

känner. Undersökningen tydde på att den affektiva delen av servicekvaliteten har större 

betydelse än den kognitiva för både män och kvinnor. Dock var inte den affektiva delen av 

servicekvaliteten av lika stor vikt i utfrågningen av män som det var för kvinnor. De kunde 

inte göra en definitiv generalisering på grund av att det var fler kvinnliga deltagare i studien 

vilket kan ha påverkat utfallet av undersökningen (Chiu & Wu, 2002). 

 

Faktakunskap och utbildning 

Det som vanligtvis faller in under faktabaserad vinkunskap är druvsorter, geografi och vad 

som kännetecknar de olika vinregionerna. Därtill även klimatförutsättningar, producenter och 

annan systematiserad vinkunskap som går att läsa sig till genom olika kanaler (Herdenstam, 

2011). Mot slutet av 1980-talet och framåt, grundades sommelierutbildningar runt om i 

Sverige. Restaurangakademin började år 1985 att utbilda sommelierer inom de nya 

vintrenderna (Restaurangakademin, 2013). I Grythyttan grundades Restauranghögskolan år 

1992, Gustibus wine and spirit academy startades i Malmö år 2006. Samtliga erbjuder 

sommelierutbildning genom bland annat Wine and spirit education trust (WSET) är en 

internationell organisation inom vin- och spritutbildning (WSET-global, 2013a). WSET 

grundades år 1969 i London, för att främja, tillhandahålla och utveckla utbildning på hög nivå 

(WSET-global, 2013b). Idag har organisationen ett flertal eftertraktade meriteringar världen 

över (WSET-global, 2013a). Kurserna ges för att få en formell examen eller för att öka 

kunskapen om det ständigt växande utbudet av vin och sprit som produceras i världen 

                                                
1 Synonym till vinmakning, arbete i vineri där druvor omvandlas till vin (Robinsson, 2006, s.750). 
2 Omhändertagande och odling av vindruvor i vingårdar (Robinsson, 2006,s.755) 
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(WSET-global, 2013a). Examinationerna innefattar till största del teoretiska prov men även 

praktiska övningar. Gemensamt för alla kvalifikationer är WSET systematic approach to 

tasting som därigenom fastställer en systematisk ram för kontinuerlig kvalitetsförbättring och 

bedömning (WSET-global, 2013c). The court of master sommeliers är ytterligare en 

organisation för att främja hotell- och restauranganställdas kompetens i dryck och tjänster 

(The court of master sommeliers, 2010). De erbjuder liksom WSET utbildning, kurser och 

examen på flera svårighetsnivåer. Examinationerna har liknande uppbyggnad som WSET och 

bygger på majoriteten faktabaserade prov (The court of master sommeliers, 2011a; The court 

of master sommeliers, 2011b; The court of master sommeliers, 2011c). Den högsta titeln 

kallas master of sommelier och kan erhållas genom att avlägga ett kunskapsprov på den 

högsta svårighetsnivån. Cirka en av fem som innehar titeln är kvinnor (The court of master 

sommelier, 2011d). Master of wine är en annan högt ansedd kvalificering inom vinkunskap, 

den utfärdas av Institute master of wine. I proven för att erhålla titeln ingår det att prova olika 

vintyper blint, beskriva och bedöma dem. Målet med kvalificeringen är att främja hög 

standardkvalitet och spetskompetens samtidigt ska titeln innefatta ett gott beteende inom 

vinindustrin (Robinson, 2006, s. 430). 

Herdenstam (2011) ser en begränsning inom denna typ av utbildning, genom att till största del 

fokusera på mätbar faktakunskap riskerar hantverket och den affektiva kunskapen att bli 

tillbakahållen. Han påstår att yrkeskunnandet då bedöms allmängiltigt istället för komplext. 

För att som restaurang kunna rankas högt inom branschen finns det organisationer som 

utvärderar upplevelsen som resturangen erbjuder. White Guide är en nationell guide som 

utvärderar Sveriges restauranger och bedömningarna betraktas även hålla hög internationell 

nivå (White Guide, 2013a). Enligt White Guide (2013b) består ett lyckat restaurangbesök av 

många komponenter; kvaliteten på restaurangens mat, dryck, service samt miljö och 

stämning. Den största vikten läggs vid maten men guiden lyfter även fram, och betonar, 

servicens betydelse för helhetsupplevelsen av restaurangbesöket (ibid.).  

I traditionen av vinprovande tränas en panel i att bedöma utsatta egenskaper i dryck 

(Herdenstam, 2004). Detta innebär att provaren avgränsar sin analys till enbart de delar som 

enligt uppgiften ska bedömas (Herdenstam, 2004). Blindprovning kallas det då en person 

provar viner utan att på förhand veta någonting om vinet (Robinson, 2006, s. 83). Det är 

ansett att blindprovningar är ett rättvist sätt att bedöma viner för att objektivt kunna avgöra 

dess kvalitet (ibid.). Vid sommeliertävlingar är det vanligt att blindprovning ingår som en del 
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av tävlingsmomenten där den används som ett test i att identifiera vinet och beskriva vinet på 

ett korrekt sätt. Beskrivningen görs utifrån vinets stil vilken är viktigare att precisera än 

druvsort, årgång och ursprung (Billing, 2013, muntlig uppgift). Många gånger sysselsätter sig 

även vinintresserade för nöjes skull med denna lek som kräver skicklighet, kunskap och tur 

(WSET, 2011; Jackson, 2011). Det är en masochistisk men på många sätt eggande övning där 

provaren sällan lyckas sätta alla rätt (Robinson 2006, s. 83). Det är svårt att bedöma vin 

konsekvent både som novis och expert, eftersom omgivningen och det specifika tillfället alltid 

kommer vara en påverkande faktor för hur bedömningen genomförs (Herdenstam, 2011). En 

sommelier som har förmågan att enbart genom doft och smak kunna återge vinets ursprung, 

ned till vingårdsläget, klassificering, årgång och producent uppfattas mycket imponerande 

(Parr & Mackay, 2010). Det ses som en stor talang och en gåva som många sommelierer 

försöker träna upp men som bara ett fåtal behärskar på det mest precisa sättet. Blindprovning 

kan vara ett givande hjälpmedel i att träna upp sin provningsförmåga genom att öva på 

klassiska vinstilar. Det anses dock inte lika lärande att blindprova alltför originella viner då 

detta mestadels enbart genererar en gissningslek (ibid.).  

Beskrivningen av vinets egenskaper handlar om sinnesupplevelsen (Herdenstam, 2004). 

Provningen är syntetisk vilket betyder att olika perceptionsaspekter som känsel, smak och doft 

kombineras med varandra (ibid.). Vinets egenskaper samspelar olika vid varje 

provningstillfälle och det är i det individuella ögonblicket som provaren försöker sammanfatta 

hur vinet uppträder (Herdenstam, 2004 & Hommerberg, 2011). Samverkan mellan vinets 

egenskaper i smak, doft och textur etc. gör att det inte lämpar sig fullständigt för ett analytiskt 

beskrivningssätt av enskild komponent. Exempelvis gör alkohol och fruktighet i vinet att 

upplevelsen av sötma ökar medan syra i vinet minskar upplevelsen av sötma (WSET, 2011). 

Erfarna provare måste kunna uppskatta den aktuella komponenten på ett objektivt vis (ibid.). 

Svårigheten att bedöma smakens egenskaper utan att ta hänsyn till känsel och doft gör att 

metaforer ofta blir utfyllnad till vad som upplevs. Betydelsen av metaforen uppfattas sedan på 

olika sätt av varje individ (Herdenstam, 2004).  

 

Praktisk och affektiv kunskap 

Praktisk kunskap har inte alltid klassats som kunskap utan som något primitivt som slavarna 

ägnade sig åt (Gustavsson, 2004). Denna tanke färdades från Platon till vår moderna tid och 

bildning var ett sätt att slippa undan det kroppsliga och praktiska arbetet (ibid.). Under 1980-

talet började forskare problematisera om huruvida den praktiska kunskapen skulle komma att 
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bli mindre betydande vilket resulterade i den fick ett eget begrepp; praktiskt yrkeskunnande 

(Gustavsson, 2004). Affektiv är en benämning på något känsloladdat och känslomässigt (NE, 

2013a). I mötet mellan sommelier och gäst är kroppsspråk, ögonkontakt och gester viktiga 

verktyg för det affektiva uttrycket (Herdenstam, 2011). I närliggande branscher i 

upplevelseindustrin har det gjorts studier bland annat angående i hur en hotellambassadör kan 

påverka hur gästerna upplever destinationen (Diesbach, 2011). Studien har sett mest till 

marknadsföring, det som för denna uppsats är intressant är att de använder sig av tre 

påverkande faktorer för att locka gästerna varav den ena är baserad på det affektiva uttrycket. 

Bland annat har det tagits fram foton som spelar på flera av människans sinnen för att väcka 

känsloupplevelser (ibid.). Genom att affektivt påverka en människa finns möjlighet att nå 

flera uttryck och upplevelsen blir livligare och mer personlig (Diesbach, 2011). Diesbach 

(2011) inser nämligen att det finns flera insynsvinklar på områden. Exemplet från studien är 

en affisch från en spaanläggning som visar bilder på händer, ett kvinnoansikte som får lätt 

massage, ett naket kvinnobröst samt en snöbeklädd bergstopp (Diesbach, 2011). Ur ett 

faktabaserat och intellektuellt synsätt uppfattar kunden de vana omhändertagande händerna 

samt att naturen är behagfull med utsikt över bergstopparna. Genom att dessutom koppla på 

ett affektivt synsätt problematiseras bilderna mer och kvinnan på bilden kan symbolisera 

skönhet, välmående, avslappning samt viss mån av erotisk upphetsning (Diesbach, 2011). 

Mottagaren måste utöver kunskapen om den aktuella situationen även ha en estetisk 

känslighet vilket även Siep (1996) konstaterar. Kombinationen av vetenskap och estetik 

gestaltar det komplexa. Att se något och att uppfatta något är två skilda saker och utan att veta 

något skulle konsten inte finnas (Siep, 1996). Genom en ambassadör som förstår affektiv 

marknadsförning i kombination med kognitivitet och symbolik kan en destination bli starkt 

konkurrenskraftig (Diesbach, 2011). Bakgrundskunskaper behövs till viss del för att förstå 

uttrycket i det estetiska vilket betyder att det finns ett samband mellan konstupplevelse och 

kunskap (Nordenstam, 1996).  

Känsloyttryck är av yttersta betydelse då relationer mellan människor skapas och utvecklas 

(Ekman, 1999). För att mötet mellan människor ska upplevas värdefullt krävs således mer än 

ett utbyte av bara materiella ting (Hsu, 2008). Människor som av olika anledningar har svårt 

att visa känslor genom ansiktsuttryck har därmed svårt att hålla kvar relationer av olika 

karaktärer (Ekman, 1999). Våra grundläggande känslor innefattar ilska, avsky, rädsla, sorg, 

sensorisk njutning, överraskning, mod, glädje, oro, stolthet, skam och skuld (Ekman, 1999). 

Dessa känslor är de som lättast går att tyda från människa till människa. De grundläggande 

känslorna har ett språk som kan översättas över i stort sett hela världen, Ekman (1999) 
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påpekar att de också är lätta att dölja eller spela. Cacioppo och Gardner (1999) poängterar att 

det finns flera olika definitioner av känslor. Filosoferna i antikens Grekland ansåg att känslor 

var något som stod i vägen för rationaliteten, beslutsamheten och den mentala styrkan 

(Cacioppo & Gardner, 1999). När människor överrumplas av en känsla, till exempel ilska, 

riskerar det rationella tänkandet och beteendet att fallera. Känslorna bidrar också till 

människors förmåga att skapa och delta i upplevelser på en högre nivå (ibid.).  

 

Genus  

Genus som begrepp för socialt kön infördes i det svenska språket på 1980-talet (NE, 2013b). 

Genus beskriver människors sociala uppfattningar, normer och föreställningar om 

könsstereotyper, vad som anses vara manligt och maskulint respektive kvinnligt och feminint 

(NE, 2013b). Det latinska ordet genus betecknar slag, sort, släkte, kön och har som svenskt 

ord endast stått för substantiven hon och han, kvinna och man (Hirdman, 2001). Under 1980-

talet började ordet genus figurera inom feministisk forskning. Kvinnoforskarna, som de enligt 

Hirdman (2001) kallades, förde in sociala värderingar i ordet. Detta för att lyfta fram att 

bakom könsbeteckningen ligger också fostran, tvång och underordning i relationen mellan 

kvinna och man. Genus är därmed icke att förväxla med det biologiska ordet kön utan syftar 

istället till det som vi socialt blir inlärda i och hur vi beter oss inom de manliga och kvinnliga 

ramarna (Jonsson, Nygren & Ekström, 2008). Att det finns skillnader mellan genus har 

vanligtvis förklarats med att mäns och kvinnors hormoner utvecklats på olika sätt beroende på 

de sysslor som vi under evolutionen utförde (Gilbert, Burnett, Phau & Haar, 2010). 

Skillnaderna har även påverkats av samhällets sociala struktur, där unga kvinnor och män 

uppfostrats att bete sig på ett visst sätt (ibid.). Alla frågor rörande kvinnors rätt att studera, 

arbeta och tjäna egna pengar har krävt stora genomgående diskussioner av män (Hirdman, 

2001). Således har det aldrig varit en självklarhet att kvinnor ska få ta en jämlik del av 

samhället. Detta har präglat mäns syn på kvinnor lika mycket som kvinnors syn på sig själva 

och sin roll i samhället (ibid.).  

 

Genus egenskaper 

Män är dominanta i sin natur vilket leder till att kvinnor automatiskt blir underordnade 

(Hirdman, 2001). Kvinnor anses vara mildare, försiktigare samt mer bekymrade om familjen 

och hemmet (Fjellström, 2004; Gilbert et al., 2010). Detta i förhållande till män som är mer 

aggressiva, tävlingsinriktade och som tagit större plats i världen (Fjellström, 2004; Gilbert et 

al., 2010). Detta syns inom sommeliertävlingar där fler män än kvinnor deltar (Gunnahr & 
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Platt, 2012). Varför kvinnor inte deltar i sommeliertävlingar i samma utsträckning som män 

beror till viss del på bristen av kvinnliga förebilder (ibid.) I tävlingssituationer är 

tävlingsmentalitet och självförtroende det som utgör den stora skillnaden mellan män och 

kvinnor (Gill, 1986). Däremot i en mycket tävlingsinriktad miljö finns det de kvinnor som är 

väldigt självsäkra och tävlingsmotiverade (Nekby, Thourise & Vahtrik, 2008). 

Undersökningar i huruvida det skiljer sig mellan vad män och kvinnor tror att de kan prestera 

i sådana miljöer visar att kvinnor tror minst lika mycket på sig själva som männen gör. 

Kvinnor är i dessa fall inte heller rädda för att uttrycka sin självsäkerhet (ibid.).  

Mäns och kvinnors olikheter när det kommer till beteende kring vinkonsumtion påvisas av 

Thach (2011). Enligt henne har kvinnor visat större tendens att vara mer känsliga för dofter än 

vad män är, detta gör dem mer benägna till att bli bra eller till och med utmärkta provare. 

Kvinnor vill dessutom prova nya viner i större utsträckning än män (Thach, 2011). Trots detta 

känner kvinnor ofta större osäkerhet vid köp av vin och män rankar sig mer kunniga på 

området (ibid.). En skillnad som uppmärksammats mellan mäns och kvinnors vindrickande är 

att män dricker vin av intellektuella och praktiska skäl. Enligt Thach (2011) ligger männens 

fokus på tekniska aspekter kring vinet alternativt dricker de för att hamna i en romantisk 

stämning. Hon ser att kvinnor å andra sidan dricker vin vid fler tillfällen än män och då av 

sociala skäl och för avkopplingens skull.  

 

Genus på restaurang  

Under 1950 till 1960-talet var det mycket ovanligt att kvinnor jobbade på de fina 

restaurangerna, åtminstone inte synligt för gästerna. Det gick då att definiera tre olika typer av 

restauranger i Sverige som kunde benämnas som första, andra och tredje klass (Lundqvist, 

2006). På de restauranger som bedömdes som tredjeklass arbetade nästan uteslutande kvinnor 

som servitriser. Dessa kvinnor beskrivs som bastanta damer med mycket skinn på näsan och 

var duktiga på att sälja sprit vilket var dessa restaurangers främsta syfte (Lundqvist, 2006). På 

andraklassens restauranger, dit värdshus och stadshotell räknades, jobbade både män och 

kvinnor tillsammans men det var männen som hade hovmästarposition samt utförde 

matsalshantverk om dessa existerade (ibid.). På de förstklassiga krogarna var det männen som 

dominerade. Männen var starka, stiliga och eleganta och det ansågs se bättre ut när en man 

kom bärandes på ett stort fat än om det hade varit en kvinna, detta menar en av informanterna 

i Lundqvists (2006) studie om lågstatusjobb på högstatuskrogar. Många verkade dock 

uppskatta kvinnor som hovmästare, vilket kan förklaras med att de ansågs trygga och 

ordningssamma. Under denna tid hade kvinnorna svårare att avancera i yrket och var inte lika 
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intresserade av att klättra i karriären, något som män gärna gjorde (Lundqvist, 2006). Även 

om steget från servitörlärling till hovmästare var mycket långt för män var kvinnornas längre. 

Under 1970-1980-talen kom tekniken att utvecklas och matsalshantverken skalades bort vilket 

ledde till att det inte krävdes någon, eller mycket lite, utbildning för att jobba på krogen som 

servitris eller servitör (Lundqvist, 2006). De viktigaste egenskaperna hos servitriserna var att 

uppträda som söta, glada, se inbjudande ut och vara gästen till lags (Jonsson, et al., 2008). 

Därför valde många krögare att anställa kvinnor till matsalsarbetet för att de ansågs bidra med 

en lättsammare och mjukare attityd, till skillnad från de stela manliga servitörerna som 

framstod något klumpiga (Lundqvist, 2006). Under senare 1900-tal och framåt börjar 

sommelierutbildningar breda ut sig, för att spegla svenskarnas utvecklade intresse för mat och 

dryck.  

Idag visar kvinnorna framfötterna och har tagit större plats inom restaurangbranschen i 

Sverige, där många också bidragit till att utveckla verksamheten (Orre, 2012). Tidigare studier 

vid restaurang-och hotellhögskolan i Grythyttan visar att det inte finns större skillnader 

mellan manliga och kvinnliga sommelierers motivationer att klättra i yrket, dock verkar det 

finnas en större vikt hos män att få uppskattning och bekräftelse (Gunnahr & Platt, 2012). I 

boken Genus på krogen menar Jonsson, Nygren och Pipping Ekström (2006) att servicen är 

som ett skådespel ut mot gästen som går ut på att möta och läsa av gästerna för att få dem 

nöjda. De menar att detta är något gemensamt för både servitriser och servitörer. Det finns ett 

värde för en servitris och servitör att vara delaktig i den upplevelse de skapar åt gästen.  

Andrea Immer är en av USA:s kvinnor med titeln master sommelier. Hon hävdar att hennes 

kvinnlighet och hennes gedigna kunskap om vin vid relativt unga år har hjälpt till att 

avdramatisera mysterier kring vin ur gästers perspektiv (Lohmeyer, 2003). Immer menar att 

medelålders manliga sommelierer med sin tuffa attityd gör vinet otillgängligt (Lohmeyer, 

2003). Hon upplever att många gäster är obekväma och ogillar hetsen om att besitta 

tillräckligt med kunskap vid beställning av en flaska vin på restaurang. Eftersom hon är 

kvinna tonas snobb-statusen för sommelier ner vilket får gästerna att slappna av och njuta mer 

utav vinet (ibid.). Hon säger att det faktum att hon är kvinna aldrig varit ett hinder utan bara 

hjälpt henne framåt i karriären (Lohmeyer, 2003). Fredrik Malmstedt, som både är krögare, 

sommelier och driver restaurang på Gotland, berättar i en intervju i tidskriften Livets Goda 

(2012) att det viktigaste som han upplever i sommelieryrket är att känna av gäster och att 

anpassa sig efter deras behov. Han tycker att en sommelier ödmjukt ska kunna informera om 

druva, årgång, producent och område därtill svara på eventuella följdfrågor utan att behöva 
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briljera. Enligt honom fastnar många sommelierer i detaljer och i att försöka övertyga gäster 

om att vinet är bra vilket han menar är en självklarhet annars skulle de inte ha vinet på 

restaurangen (Livets Goda, 2012). Malmstedt berättar att det viktigaste socialt sett är att 

kunna känna av situationer och hur gäster vill bli bemötta. Att själv vara uppdaterad, smaka, 

reflektera och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor menar Malmstedt är en stor 

del av en skicklig yrkesmänniska (Ibid.). 

 

Sommellerie 
Sommelier är en fransk term på en vinkypare, servitör eller servitris, som är specialiserad på 

vin samt mat och vin i kombination (NE, 2013c; Robinson, 2006, s.642). När sommelierer 

under 1800-talet började figurera på de lyxigaste restaurangerna i Frankrike hade de inte den 

status som de har idag (Parr & Mackay, 2010). Det var många gånger unga män som sökte sig 

till en anställning som kock och inte ansågs duktiga nog att laga maten, som istället fick rollen 

som sommelier (ibid.). Inte heller av gästerna ansågs sommelieren vara av betydelse. Till 

exempel tyckte amerikanska gäster, som inte var vana vid sommelierer, att dessa på de 

franska krogarna enbart bidrog till att notan blev dyrare. Efter andra världskriget började 

sommelieren att figurera även utanför de franska lyxrestaurangerna och yrket etablerade sig i 

allt fler restauranger under 1970- till 1980-talet (ibid.).  

 

En sommelier bör ha kunskap om en måltids alla olika drycker, dess ursprung, hur de 

produceras samt vad de passar till (Billing & Wahlström, 2004). En sommelier ska handleda 

gästerna i kombinationen av mat och dryck samt på ett korrekt sätt kunna servera vinet till 

gästen (Dewald, 2008; Robinson, 2006, s. 642). Utöver det har en sommelier stor betydelse 

för restaurangens vinförsäljning samt är ansvarig för vinlistan, inköp och har det huvudsakliga 

ansvaret för vinkällaren (Dewald, 2008; Parr & Mackay, 2010). Vinförsäljningen har stor 

vinstdrivande betydelse för restauranger och krögare måste vara noggranna med på vilket sätt 

de ska främja försäljningen på sin restaurang. Utbildning, säljtekniker, informerande och 

övertygande är egenskaper som Manske och Gordua (2005) uppger vara av stor vikt att 

investera i sin personal. De menar att sommelieren kan öka dryckesförsäljningen från runt 10 

upp mot 25 procent om de besitter rätt kunskaper för att arbeta fram en uppdaterad och 

inspirerande vinlista till restaurangen. Dessa kunskaper är både att ha stor produktkännedom 

men också ha bra försäljningsteknik (Manske & Gordua, 2005). Vingårdens namn, dess status 

och att få ”valuta för pengarna” ansågs vara viktigt vid beställning av vin i en studie av 

Dewald (2008). Det krävs både unika, svåråtkomliga flaskor likaså publika viner med hög 
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igenkännlighet för att kunna locka och tillgodose gästernas förväntan (Parr & Mackay, 2010). 

Globalisering av vinindustrin och att det är trendigt med dryck gör att kunskapen hos 

konsumenter ökar. Detta sätter press på yrkessommeliererna att hålla sig uppdaterade i en 

bransch som ständig förändras (Dewald, 2008). Kunskapen för att möta kundernas 

förväntningar är viktig men det finns ett behov av att utveckla säljtekniker (ibid.) 

 

Genom att träna sig i att möta olika människor kan en sommelier utifrån erfarenhet men också 

med grunden i inläst faktakunskap matcha vin som passar individens intresse och inte bara 

maten (Parr & Mackay, 2010). Bobby Stuckey, en erfaren amerikansk sommelier, påpekar att 

service är det viktagaste en sommelier bör behärska framför att vara en utpräglad vinnörd 

(ibid.). Parr och Mackay (2010) poängterar att en sommelier ofta har ett mer avancerat och 

utvecklat vinspråk än vad många gäster har, därför bör sommelierens ego läggas åt sidan för 

att fokusera på gästen. Att lägga sitt ego åt sidan syftar både till att göra vinspråket förståeligt 

för gästen men också till att inte förneka eller nedsätta gästen på grund av dennes val av vin 

som vid tillfället kan verka opassande för måltiden (Parr & Mackay, 2010).  

 

 

Metod och material 
Kapitlet belyser hur materialet strukturerats med hänsyn till urval och etiskt beaktande samt 

ger läsaren förståelse för hur undersökningsmaterialet samlades in. För att undersöka hur 

faktakunskap och affektiv kunskap tar sig uttryck, från sommelier till gäst, ur ett 

genusperspektiv samlades referenslitteratur och vetenskapliga artiklar in (Bilaga 1.). Därefter 

har en kvalitativ intervjustudie genomförts.  

 

Metodval 

Kvalitativ forskning används för att studera och tolka sociala egenskaper samt hur individer 

samspelar med händelser och omgivning (Bryman, 2011). Kvalitativa intervjuer gör det 

möjligt att gå på djupet i frågor och få personliga svar (Bryman, 2011). Intervjuaren kan 

genom kvalitativ metod studera och presentera en situation eller miljö genom informantens 

ögon (ibid.). Till uppsatsens syfte var denna typ av metod ett strategiskt val eftersom 

författarna ville skapa djupgående och personliga intervjuer. Genom semistrukturerade 

intervjuer fanns möjlighet att identifiera informanternas egenskaper och uppfattning kring 

uppsatsämnet (Patel & Davidsson, 2011). Semistrukturerad intervju valdes för att intervjuerna 

skulle upplevas mer som samtal än en strikt intervju vilket många gånger kan hämma 
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informanternas svar (Bryman, 2011; Ejvegård, 2009). Genom denna flexibla metod kan 

informantens svar styra ordningen på frågorna vilket är en fördel i gällande studie där syftet är 

att lyssna och försöka förstå informanternas synvinkel (Bryman, 2011).  

 

Urval 
Informanterna till studien valdes utifrån deras varierande bakgrund för att få många 

intressanta infallsvinklar. Detta var ett målinriktat urval eftersom informanterna valdes på 

grund av att de har direkt och relevant koppling till ämnet som studerades (Bryman, 2011). 

Eftersom studien riktar in sig på genus och för att resultatet skulle utfalla objektivt 

intervjuades tre kvinnor och tre män. Urvalsramen för studien innefattade att informanterna 

har en sommelierutbildning bakom sig samt att de tillsammans representerar flera 

yrkespersonligheter: unga, erfarna, snabb klättring på karriärstegen, erfarenhet från olika typer 

av företag, internationell erfarenhet, tävlingserfarenhet och urbant kreativitetstänk. Urbant 

kvalitetstänk innebär att arbeta kreativt och nyskapande anpassat för en storstadsmiljö. Varje 

enskild informant har en eller flera av dessa särpräglade egenskaper eller erfarenheter. I 

urvalet ingick att de sex utvalda informanterna befann sig i samma stad under den aktuella 

tidsperioden för genomförandet av intervjuerna. 

 

Undersökningsinstrument 
En intervjuguide (Bilaga 2.) användes som hjälpmedel vilket är vanligt vid semistrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2011). Intervjuguiden användes som en minneslista för att alla 

informanter skulle få samma frågor att ta ställning till och reflektera över (Bryman, 2011). 

Detta för att kunna göra en jämförande analys av svaren. Eftersom intervjuformen var 

semistrukturerad hade intervjuaren möjlighet att följa frågeordningen men det fanns dessutom 

utrymme för att byta följd på frågorna under varje frågetema (Patel & Davidsson, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer öppnar även upp för att ställa följdfrågor samt lägga till frågor 

som inte står i intervjuguiden (Bryman, 2011). Ledande frågor är inte fördelaktigt vid 

kvalitativa intervjuer (ibid.), frågorna formulerades därför i största mån så att det inte gick att 

svara enbart ja eller nej. Intervjuguiden innehöll frågeteman och ett antal specifika frågor som 

ansågs vara av vikt för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Intervjuguidens frågeställningar 

delades in efter tre kategorier. Kategorierna var faktakunskap, affektivt perspektiv och 

genusperspektiv. Totalt bestod guiden av 14 fasta frågor varav en inledande och en 

avslutande. Tiden för intervjun beräknades ta 30 minuter.   
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Pilotstudie 
En pilotintervju genomfördes vecka 18, 2013 på en plats vald av informanten, en dryg vecka 

före den första intervjun skulle genomföras. Pilotintervjun utfördes med en kvinna utifrån i 

liknande kriterier som de övriga informanterna. Det är av stor vikt att vara förberedd inför en 

intervju samt att pröva och granska frågorna innan intervjuerna genomförs (Bryman, 2011). 

Genom att göra en pilotintervju kunde fel, brister och formuleringssvårigheter upptäckas samt 

vilka frågor som gav betydelsefulla svar i en lämplig ordningsföljd. Pilotstudien gav 

intressanta svar och samtalet gick i förväntad riktning. Frågorna angående genusperspektiv 

som låg i slutet av samtalet kändes efter pilotstudien dock för tunga att avsluta med och lades 

tidigare i mallen. Som avslutande fråga lades istället en mer personförankrad fråga för att 

runda av intervjuerna på ett naturligare sätt. Pilotintervjun pågick i ungefär 20 minuter och 

spelades in för att kontrollera ljudkvaliteten.   

 
 

Genomförande 

Intervjuerna utformades så att intervjuarna hade möjlighet att föra informanterna framåt i 

deras resonemang utan att själva komma med egna åsikter. Det är viktigt att hålla en god 

dialog för att inte hämma informanten (Patel & Davidsson, 2011). Vid varje intervju 

medverkade båda intervjuarna för att intervjun skulle kännas mer som samtal. Båda 

intervjuarna ställde frågor. Sex intervjuer genomfördes på fyra dagar under vecka 19, år 2013. 

Intervjuerna ägde rum i en miljö som informanten själv valt, antingen på café eller på 

informantens arbetsplats. Längden på intervjuerna var cirka 30 minuter. Intervjuerna skedde 

enskilt, med enbart en informant i taget, vilket är den vanligaste varianten av intervjuteknik 

(Ejvegård, 2009). Intervjuarna försökte i största mån bege sig till den ort som informanten 

befann sig i. På grund av förhinder kopplat till att informant och intervjuare inte hade 

möjlighet att befinna sig på samma ort valdes videosamtal som medel för en utav intervjuerna. 

För att dokumentationen skulle bli tillförlitlig och möjlig att läsa av korrekt spelades 

intervjuerna in efter godkännande av informanten. Inget bortfall av informanter.  

 

Transkribering och kodning 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant i snabb anslutning till intervjuerna för att 

undvika bortfall av information och felciteringar i enlighet med vad Bryman (2011) 

föreskriver. Till bearbetningen av transkriberingen valdes en form av induktiv analys för att 

underlätta granskningen och kunna dra slutsatser från intervjuerna (Bryman, 2011; Pettersson, 
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Ekström & Berg, 2012). För att analysera informationen och särskilja den ur ett 

genusperspektiv gjordes först en indelning av det insamlade materialet i vad de manliga 

respektive kvinnliga informanterna svarat. Från intervjumallens frågekategorier: 

faktakunskap, affektivt perspektiv och genusperspektiv tolkades svaren först genom att 

sammanfatta det informanten sagt. Den induktiva analysformen tillämpades genom att direkt 

markera vad varje fras innehöll för information (Berg, 2012). Det gick att följa ett mönster i 

materialet, därför delades svaren upp i tre nya kategorier: yrket, gästen och jaget. 

Kategorierna fick del av rubrikerna i resultat- och diskussionsavsnittet. Under kategorin yrket 

indelades informanternas syn på sommelieryrket och hur män och kvinnor förhåller sig till 

sina yrkesroller. Kategorin gästen sammanfattar de svar som behandlar gästens uppfattning 

och upplevelse av sommelieryrket, sett utifrån en sommeliers perspektiv. Under kategorin 

jaget hamnade svar som utgick ifrån informanternas egna personligheter och hur de arbetar 

med dem i mötet med gästen.  

 

 

Forskningsetisk planering   

Ett etiskt förhållningssätt ser till hur studiens informanter behandlas. Uppsatsens mål är att 

följa de fyra etiska principer som utgår från Vetenskapsrådets krav på etisk forskning (Patel & 

Davidsson, 2011). Principerna skapar en balans mellan uppsatsens offentlighet och 

skyddandet av individers integritet (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011). Dessa principer 

följer nedan: 

Informationskravet; forskarna ska informera informanterna om uppsatsens syfte, att 

deltagandet är frivilligt samt att informanten när som helst kan välja att dra sig ur (Bryman, 

2011).    

 

Samtyckeskravet; det ska framgå att informanterna själva bestämmer över sitt deltagande 

(Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011).  

 

Konfidentialitetskravet; informanternas personuppgifter ska skyddas för offentligheten och 

från att hamna i obehörigas händer (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011).  

 

Nyttjandekravet; de insamlade uppgifterna från informanterna får enbart användas i den 

aktuella studien (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011).  
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En kort presentation av uppsatsidén samt frågan om de utvalda informanterna vill och har 

möjlighet att ställa upp på en intervju skickas ut via e-post. Informanterna bestämmer själva 

över sitt deltagande utifrån samtyckeskravet. Bifogat finns även information om författarna 

och handledarna samt syftet med undersökningen och vem som är kursansvarig (Bilaga 3.). 

Detta i enlighet med informationskravet (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011). 

Informanternas kontaktuppgifter ska behandlas förtroligt enligt konfidentialitetskravet för att 

inte skada deras integritet (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011). Sommelierkretsen i 

Sverige är relativt liten därför är det viktigt att det inte utifrån det insamlade materialet går att 

identifiera informanterna. För att göra situationen bekväm för informanterna samt för att 

förhindra bortfall kommer intervjun att ske på informantens ort. Under intervjuerna är det 

viktigt att ha i åtanke att genus är ett känsloladdat ämne där flera synvinklar finns. Det 

insamlade materialet från intervjuerna kommer enbart användas till C-uppsatsens syfte och 

kommer inte förekomma i något annat sammanhang enligt nyttjandekravet.   

Resultat 

Resultatet delas i två delar för att särskilja vad de manliga respektive kvinnliga informanterna 

svarat. Först presenteras männens svar utifrån kategorierna: yrket, gästen och jaget, därefter 

följer de kvinnliga informanternas svar efter samma indelning. 

 

Män i sommelieryrket 

Det mest fascinerande med att arbeta som sommelier är för två av informanterna mötet med 

gäster. De säger att med hjälp av kommunikation med gästen kan den perfekta upplevelsen för 

den unika personen skapas utifrån vad sommelieren har att jobba med. Enligt en av dem har 

sommelieryrket till 80 procent att göra med sociala färdigheter och 20 procent att göra med 

faktakunskapen. Den tredje håller inte riktigt med och menar att magin i kombinationer 

mellan mat och dryck är det unika och mest fascinerande. Han tillägger att möte människor 

och gästkontakt är givande men inte unikt för sommelieryrket.  

När det kommer till uppmärksammande av manliga och kvinnliga sommelierer ser 

informanterna en skillnad. En informant har en teori om att det kan bero på att det är 

majoriteten män som syns i media. Han säger att män historiskt sett haft mer behov av att ta 

utrymme. ”Jag känner många tokduktiga kvinnliga sommelierer och jag tror att det hör 

kvinnor till att de av naturen inte är lika framfusiga”. Han tillägger även att bland de mest 
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framstående sommeliererna i Sverige idag syns inte många kvinnor. En annan informant har 

inte reflekterat så mycket över manlig och kvinnlig uppmärksamhet men tycker att det är 

märkligt att kvinnor inte syns lika mycket som män. Själv har han valt att anställa kvinnliga 

sommelierer just för att han tycker att de har ett bredare register och kan prata med de manliga 

kunderna på ett annat sätt.  

Informanterna anser att sommelieryrket kräver mycket av yrkesutövaren eftersom både djup 

och bred kunskap är betydande. De menar också att det finns skillnader i hur manliga och 

kvinnliga sommelierer ser på sin yrkesroll som helhet och hur de lever med den. Kanske på 

grund av att det har varit ett mansdominerat yrke traditionellt sätt, spekulerar en av 

informanterna. Han ser att det är jättemånga tjejer i sommelierutbildningarna, men anser att 

män och kvinnor inte dricker och provar viner på samma sätt vilket är en nämnvärd skillnad. 

Informanten vet inte om det har att göra med att killar har ett större behov att vara ”värst, 

störst och bäst”. 

Det är väldigt många kvinnliga sommelierer som inte investerar i sitt eget vindrickande på det sättet som man 

bör göra som sommelier. Det är den tydliga skillnaden tycker jag, kvinnor konsumerar för lite och ägnar för lite 

tid av sin fritid åt att utbilda sig. 

 

Jaget – sommelierens personligheter  

Kunskapsmässigt, yrkesmän emellan, tror de inte att det finns en skillnad i hur män och 

kvinnor förhåller sig till vinkunskap. Dock upplever en informant att det finns en 

genussegregering bland sommelierer men menar att den inte har med könsroller att göra. Han 

tillägger att om inte alla sommelierer är pålästa, uppdaterade och provar alla de dyra vinerna 

kommer de inte ha rätt referenser. Informanten beskriver tillfällen då sommelierer träffas och 

dricker dyra viner blint, helt opretentiöst, men det finns två aspekter som gör att kvinnor 

sällan närvarar i de sammanhangen. Det ena är att tjejer inte tar med samma typer av viner 

och det andra är rädslan att säga ”fel” eller göra bort sig vid en blindprovning. Han tror det 

bottnar i att det finns en idé om att vin är prestigefyllt, svårt, avancerat och fint samt att det 

skulle finnas ”rätt och fel”. Han tycker även att när tjejer medverkar vid provningar brukar 

vinet hamna ur fokus. En annan informant tror inte heller att det finns en könsmässig skillnad 

yrkesmän emellan utan att det handlar om vem som tar plats. Han kan inte förstå varför 

kvinnor inte ska kunna ta lika mycket utrymme som män och tillägger att det oftast handlar 

om vem som ”bräker högst”. De kvinnliga sommelierer som har en beslutsfattande position är 
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tjejer som av naturen är framåt, ser en annan manlig informant. De kvinnorna är säkra på sin 

egen kunskap och därefter bygger de sitt självförtroende.  

 

För att gästerna ska hamna i rätt stämning under sitt besök har informanterna olika knep. En 

informant tycker att det ska vara roligt att gå på krogen, för honom är det A-O att gästerna är 

glada och att det smittar av sig till andra gäster och då måste han också vara glad. För att få 

gästerna att vilja komma tillbaka försöker han skapa en atmosfär där det är kul för gästen att 

vara. Om sommelieren är glad under tiden gästen är där spelar det egentligen ingen större roll 

vad som serveras. Ett gott humör är en viktig faktor men det krävs samtidigt att det är en 

extremt hög kvalitet på det som hamnar på tallriken och i glaset tillägger han. Det handlar 

också om att gästerna är villiga att betala för en tjänst och då ska han kunna ge dem någonting 

av vad de eftersöker. 

Shit här går till och med personalen bananas, det innebär att det här stället är så långt ifrån skitnödigt som det 

bara kan bli!  

En annan informant lyssnar efter vad gästen efterfrågar och förenklar sitt språk därefter. 

Informanten pratar till gästerna på samma sätt som han själv skulle vilja bli tilltalad. För att 

vara långvarig i en bransch går det inte att vara någon annan än sig själv, menar han.  

Det finns inget värre än en pratande sommelier som egentligen inte förmedlar någonting utan det viktiga är att 

prata och förmedla kunskapen på ett ödmjukt sätt. Att gå på restaurang och få en sommelier som är en 

underhållare kanske inte alltid är rätt. 

Den tredje informanten vill att gästerna ska dricka något gott även om det är en dryck som de 

inte förstår sig på. Då vill han på ett entusiasmerande sätt kunna berätta varför han tycker att 

drycken är god och på så sätt ge dem en unik upplevelse som gör att de vill komma tillbaka.  

Om jag kan berätta om tillverkning, stilen på drycken och var den kommer ifrån samt varför den smakar som den 

gör blir det mer intressant att dricka. Bakgrundsinformationen gör det roligare att dricka när det inte bara handlar 

om att man tycker att det är väldigt gott. Jag vill få gästerna att uppleva något som de inte upplevt förut för att de 

ska vilja komma tillbaka. Jag tycker att jag har lyckats som sommelier om jag kan entusiasmera mina gäster till 

att bryta och bredda sina invanda mönster.  

Av andra sommelierer och kollegor vill informanterna bli uppfattade som idékläckande, 

kunskapsförhöjande, ärliga, punktliga, ordningsamma, glädjespridande, pålitliga, seriösa och 

som en bra vän. En informant vill dessutom uppfattas pushande och uppmanar gärna kollegor 

att prova nya saker och våga lita på deras egen smak. ”Även om jag har väldigt starka åsikter 
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kring vin och mat är det viktigt för andra att inte ta det som en sanning utan att bilda sin egen 

uppfattning”.  

 

Möte med gäster 

Informanterna upplever ingen skillnad mellan manliga och kvinnliga sommelierer i möte med 

gäster. De menar att det inte har med kön att göra utan är en fråga om personligheten varje 

sommelier har, snarare än att kvinnor skulle vara på ett visst sätt och män på ett annat. En 

informant berättar att han har träffat sommelierer som är allt från alldeles fantastiska till de 

som är mindre fantastiska och det handlar sällan om kön utan om personlighet. Han säger 

dock att en enkönad matsal aldrig kan bli suverän eftersom dynamiken skapas av båda könen 

för att inte bli tråkig.  

 

Det som är viktigt att berätta när gästen ber om dryckesråd är enligt en informant att 

avdramatisera kring vin och få bort den pretentiösa stämpeln. En annan informant frågar alltid 

vad gästerna själva vill ha. Han tillägger att oavsett om vinlistan är stor eller om det bara finns 

några få alternativ gäller det att alltid vara lyhörd för vad gästen vill dricka och inte vad 

sommelieren själv vill sälja. Om tid finns och gästerna verkar intresserade förklarar 

informanterna hur olika drycker kommer att vara i mötet med maten. Enligt informanterna är 

sommelierens egen preferens mindre viktig och det är bättre att förklara effekter av mat och 

dryck i kombination på ett avslappnat och entusiasmerande sätt. Om informanterna får tillfälle 

att berätta mer djupgående om drycker känner alla att det är väldigt roligt. En informant 

tycker om att ”öppna upp gästens ögon för dryck”. Att inviga nybörjare i vinvärlden ser han 

inte som ett hinder utan för honom är det bara kul. Återigen om det finns tid går en av 

informanterna gärna tillbaka till gästen under kvällen och frågar hur vinet utvecklats i glaset 

och då kan han till exempel berätta om den gång han åt lunch med vinbonden, men det beror 

på situationen. Den tredje informanten tycker det är roligt att ”göra lite nytta” vilket han 

känner att han gjort varje gång han hjälpt en gäst och gett ett bemötande som gästen blivit 

nöjd med. 

 

Informanterna vill att gäster ska uppfatta deras personligheter som välkomnande, lyhörda, 

ärliga och pålästa. Dessutom att de har en seriös ambition och att de hoppas att gästerna 

uppfattar dem som nytänkande personer. Vad informanterna tror att gästen förväntar sig att de 

ska berätta om den dryck de serverar är olika och väldigt individuellt beroende på vem gästen 

är. En informant menar att det finns gäster som bara vill ha ett glas vin och då blir 
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diskussionen kort. Han har erfarenhet av gäster som känner sig nedtryckta om de inte kan 

uttrycka vad de vill ha för typ av dryck, då de inte kan ”slänga sig med vissa termer”, och då 

går han ner på en grundläggande nivå. Likaså finns det de gäster som vill prata mycket mer 

om vin menar han. En annan informant har upplevt att många gäster tror att han ska erbjuda 

ett färdigt koncept för dem. Men han anser att det finns många alternativ och fler än bara en 

väg att gå. 

Många gäster vågar inte välja vin själva på grund av att de upplever att vin är svårt och konstigt samt att det 

finns en prestige i det och vill därför enbart ha ett alternativ. rör 

Den tredje informanten uppger att gäster förväntar sig att han ska veta var vinerna kommer 

ifrån och hur de passar i deras situation. Alla tre informanterna upplever en förväntan från 

gästens sida att gästen ska uppleva något utöver det vanliga under sitt besök på 

informanternas arbetsplatser. För informanterna är det viktigt att erbjuda det bästa för gästen 

genom att besitta rätt kompetens. En informant anser också att om gästen är på bra humör, är 

det något som är upp till honom att upprätthålla. En annan informant hoppas att när gästerna 

ser yrkestiteln sommelier förväntar de sig att upplevelsen ska vara bättre än vanligt. Vissa 

gäster förväntar sig att de ska få prova massa nya drycker och att det kommer ge en 

smakexplosion enbart för att det är han som häller upp drycken.  

På frågan om informanterna beter sig olika beroende på om de har manliga eller kvinnliga 

gäster, svarar alla tre bestämt nej. Enligt dem är det självklart att alla ska få samma 

bemötande när de besöker arbetsplatsen. En informant säger att det kan finnas vissa 

stereotypa beteenden som skiljer män och kvinnor åt. En annan har mest manliga gäster och 

tycker att det är upplyftande när det då och då är en kvinna med. 

Jag tycker att gäster ska bemötas utifrån deras förutsättningar och inte mina egna. Det finns ställen som 

attraherar en viss typ av gäst och då är det lättare att ha en jargong som gästerna kan anpassa sig till. Men det är 

essentiellt för sommelieryrket att man läser av gästerna på rätt sätt och kan anpassa sig därefter. Det är en fråga 

om smak, deras smak.  

Informanterna uppger att gästen lyssnande och väldigt lyhört tar emot deras 

dryckesinformation. En informant säger att hans gäster litar i princip fullt ut på vad han säger 

och tillägger ”Den gäst som har koll vet vad den vill ha, den som inte vet försöker jag hjälpa 

över vägen”. Han märker att allting handlar om mötet med människan och inte lika mycket 

om vad som exakt är i flaskan. ”Alla vet att det är jäst druvmust men det intressanta är hur, 

när och med vem vinet sen ska drickas”. En annan informant upplever att de allra flesta gäster 
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verkar ha ett intresse av att veta mer om drycken. Har gästerna inte ett intresse menar 

informanten att han alltid kan påtvinga dem information ändå under de korta sekunder han har 

att bygga relationen på. ”Ju mer jag pratar desto fler frågor får jag men det är samtidigt 

väldigt viktigt att prata om känslan eller upplevelsen av vinet”. Den tredje informanten säger 

att kommunikation och att ägna tid åt gäster är viktigt och att hans arbete inte fungerar om han 

inte har tid med sina gäster. 

 

Kvinnor i sommelieryrket 

De kvinnliga informanterna anser att det fascinerande med sommelieryrket är maten och 

drycken samt hur dessa kombineras. En av kvinnorna nämner att ingången till passionen för 

yrket är att mat och dryck känns naturligt och är någonting som ligger henne väldigt varmt om 

hjärtat. Hon menar också att vinvärlden utvecklas från år till år vilket gör att de inte går att bli 

fullärd, utvecklingen kan bara ta stopp i sitt eget huvud. Det är ett levande ämne och nya 

trender kommer och går. En annan informant menar att yrkets grundstenar är att ta med sin 

kunskap och passion för vin och vindrickande för att sedan applicera det i en servicesituation. 

Hon ser det också fascinerande att hon under servicesituationen bygger en relation och 

kontakt med gäster samt har möjlighet att lära ut sin kunskap till dem.  

Samtliga informanter är eniga om att det är en majoritet av män i yrket samt att det finns en 

gammal bild av att det är ett yrke för just män. En informant upplever att manliga 

sommelierer tar större plats i media och att skillnaden kan bero på att i många yrken var 

männen först med att arbeta på högre nivå. Hon uppfattar att män ofta är mer ”nördiga”, 

”snöar in” på ett ämne och blir specialiserade. Själv vill hon kunna lite om allt. Även om hon 

har stor kunskap om vin, öl och mat är hon kunnig i andra ämnen så som växter och 

formgivning. Hon nämner att när hon väl kan tillräckligt byter hon ämne medan män ofta 

tycker att det finns mer att lära sig. De två andra informanterna anser att kvinnliga 

sommelierer lyfts fram mer och mer och börjar ta för sig och båda ser väldigt positivt på det. 

Den ena tycker sig se att unga kvinnliga sommelierer har en hunger och ett sug men att de 

måste lära sig att ta för sig på samma sätt som hon upplever att män gör ”Män ber inte om 

ursäkt för sig själva”.  

Alla de kvinnliga informanterna har upplevt att det finns en skillnad i interaktionen mellan 

manliga och kvinnliga sommelierer i mötet med gästen. En informant vill dock poängtera att 

det visar sig olika beroende på personligheten och att det inte enbart ligger i att om det är en 
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man eller kvinna. En annan informant uppger att hon jobbat mest med manliga 

sommelierkollegor, hon har upplevt att de pratar mer och har djupare utläggningar om vinet 

mot gäster än vad hon själv har. Hon har även uppmärksammat att män pratar om odling, 

läge, jordmån och många pratar om smaker. Att prata om smaker tycker hon är att lägga orden 

i munnen på gästen. Genom att berätta så mycket som möjligt om vinet går det att tydligt visa 

sin kunskap. En annan informant menar att på grund av att hon är just en ung kvinna krävs det 

ibland mer av henne än av hennes manliga kollegor. Hon känner att hon måste ge något extra 

för att gäster ska lita på henne och tycker att det är tråkigt att det fortfarande är på det viset, 

även om det blir mindre och mindre. Speciellt upplever hon att hon måste visa mer av sin 

kunskap för att övertyga när äldre män finns med i sällskapet eftersom de själva anser att de 

har större erfarenhet och hon får medhåll från de andra två informanterna.  

Jag får en del frågor som jag är ganska säker på att mina manliga kollegor inte behöver svara på, ibland känns 

det som att en del gäster vill kontrollera att jag faktiskt kan.  

 

Jaget - sommelierens personligheter 

På frågan om informanterna beter sig olika beroende på om de har manliga eller kvinnliga 

gäster svarar en av kvinnorna ja. Hon säger sig automatiskt bli mer oskyldigt flörtig mot män 

eller prata om drycken hon serverar. Med kvinnor pratar hon istället mer allmänt kring hur 

dagen varit. En annan informant håller inte alls med utan säger att hon försöker se till 

personen, om denne är man, kvinna, ung eller gammal har ingen betydelse för henne. 

Eftersom hon är sommelier och ung kvinna, när många tror att det bara är äldre män som 

jobbar i yrket, generaliserar hon inte på det sättet eftersom hon själv är lite av en ”underdog”. 

Hon får medhåll en den tredje informanten som säger att hon försöker att vara så öppen som 

möjligt.  

Två av de kvinnliga informanterna vill att gästerna ska känna sig bekväma och välkomna på 

deras arbetsplatser. Den tredje informanten vill ge sina gäster en WOW-upplevelse genom att 

tydligt visa sin passion och den kärlek hon lägger i sitt arbete. För att få gästerna att känna på 

dessa sätt använder informanterna sig av sina egna personliga uttryck. En informant anser att 

ögonkontakt, humor samt att hon ler och skojar är jätteviktigt utan att hon för den skull gör 

sig lustig. Hon försöker ha en avslappnad attityd med skratt och lyssnar på sina gäster. En 

annan informant litar på att passionen visar sig av sig självt eftersom hon verkligen tycker att 

det hon håller på med är roligt. Hon använder sitt eget språk som ofta är målande och hon 

gestikulerar mycket samt har stor inlevelse i det hon säger.  
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Informanterna säger att kunskapsmässigt, manliga och kvinnliga sommelierer emellan, finns 

det ingen skillnad. Alla sommelierer pratar samma språk men det finns små skillnader i hur 

sommelierer uttrycker sig under vinprovningar och i arbetet. Informanterna säger att det under 

vinprovningar finns en hets bland män att vilja öppna de finaste vinerna. Vid blindprovningar 

upplever en informant att det syns tydligare bland män att de vill bevisa vad de kan vid dessa 

tillfällen. En av dem upplever att män vill bräcka varandra och öppnar bättre och bättre viner 

varje gång. ”Killarna öppnar vinflaskor som ligger lite i överkant, ibland kan de öppna upp 

riktigt galna viner faktiskt”. Hon har erfarit att när tjejer själva har provningar ger männen 

kommentarer som ”Jaha nu ska ni dricka vår-viner och äta tapas”. Ytterligare en informant ser 

att det i vissa fall finns en ekonomisk skillnad mellan vilka typer av vin som föredras av män 

och kvinnor. Enligt henne är det inte drycken i sig som är det mest intressanta utan det är att 

sätta drycken i samspel med maten och människan. Hon tycker att vinet ska vara prisvärt och 

att upplevelsen av ett 500 kronors vin mot ett för flera tusen kronor ofta inte är tillräckligt 

många gånger större för att det ska vara värt pengarna. För att kunna sälja ett sådant vin vill 

hon själv tycka att det är värt det. Hon anser att det är mer spännande att komma på vilket vin 

gästen gillar än att servera ett vin bara på grund av att det är ett prestigevin. 

Som person vill informanterna att kollegor och andra sommelierer uppfattar dem som rättvisa, 

bestämda, trevliga, glada och lätta att jobba med. Dessutom är det för en informant viktigt att 

kollegor ska ha förtroende för henne, våga fråga och be henne dela med sig av sin kunskap. 

För en annan informant är det viktigt att uppfattas som ödmjuk och väldigt kunnig. Även om 

hon har ett sviktande självförtroende ibland när hon blindprovar viner. Hungern, ambitionen, 

drivet framåt och viljan att lära sig är också viktiga egenskaper att visa. En informant vill 

dessutom att det ska synas att hon har potential, är seriös och arbetar hårt.  

 

Möte med gäster 

När informanterna pratar om drycker med gäster vill de vara tydliga med att det är för gästens 

skull de är där och inte enbart för att sälja på dem något dyrt. En informant påpekar att om 

gästerna blir nöjda med en dryckesrekommendation vinner hon deras tillit och har då 

möjlighet att sälja mer. För alla tre är dialogen viktig och förmågan att kunna läsa av vilken 

typ av information som gästen är ute efter. En informant nämner att det är jättebra att få en 

direktrespons och den diskussion som då uppstår kring vinet är väldigt positiv. För en 

informant är det viktigt att vara kort i sina presentationer om hon inte märker att gästerna är 

intresserade och frågar. Hon anser att det finns en risk att det blir tråkigt med långa 
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utläggningar eftersom det är väldigt få personer som bryr sig om vingårdens sluttning eller 

jordmån etc. Hon anser dock att information om vinets druvsammansättning, årgång och 

producent är intressant att presentera. Även var vinet kommer ifrån och hon lägger gärna till 

en anekdot men poängterar att sommelieren inte bör berätta för mycket. Gäster ska orka med 

att ta in informationen och inte få en hel föreläsning, även om vissa vill prata länge och vill 

lära sig om vin. En annan informant nämner att om hon får chansen står hon gärna och pratar 

länge om vinet och om kombinationen med mat. Hon tycker det är jätteroligt när gäster är 

intresserade och börjar ställa frågor. Genom att prata om vinet sätter de sin kunskap i ett 

sammanhang och för en informant är det extra viktigt. Hon nämner att hon älskar att få bli lite 

”nördig” och kunna utnyttja all den tid hon lagt ned på studier. Hon säger att det är fantastiskt 

häftigt när hon tillsammans med en gäst hamnar på en annan nivå i diskussionen.  

Det är tillfredsställande att hamna i den där lilla bubblan tillsammans. När jag har en gäst som beställer in 

någonting som jag vet är helt unikt och jag får öppna flaskan och snacka med gästen om vinets storhet, får jag 

hjärtklappning för att det är så jävla häftigt.  

På frågan om hur informanterna vill bli uppfattade som person i sin yrkesroll är ödmjukhet en 

egenskap som hamnar högt på listan. De vill att gästen ska känna tillit tillsammans med 

egenskaper som kunnig, öppen, välkomnande och hjärtlig. Informanterna upplever att det 

finns en förväntan bland gästerna att de ska bli erbjudna en upplevelse utöver det vanliga. En 

informant nämner att när en gäst ber om hennes hjälp förväntar de sig att de ska få experthjälp 

vilket är en positiv press som driver henne framåt. En annan informant vill skapa upplevelsen 

utöver det vanliga genom att på en personlig nivå få gästen att känna sig uppmärksammad. 

Hon säger att i hennes jobb handlar en sådan upplevelse om att komma ihåg namn eller veta 

hur gästen vill dricka sitt kaffe snarare än att de kan välja mellan 15 olika förrätter.  

De anser alla tre att det är en skillnad från gäst till gäst i vilken typ av information de 

förväntar sig. En av informanterna nämner som exempel att samtalen kan behandla hur olika 

vingårdslägen ter sig, hur årgångar skiljer sig från varandra och hur producenten tillverkat 

vinet. Om gästen endast vill dricka något gott till maten, får hon ibland gå ner på den enklaste 

nivån och berätta att det är chardonnay-druvan som är i Chablis-vinerna. En informant 

uppfattar att gästerna tar emot hennes kunskap på olika sätt beroende på arbetsplats. Från att 

vara förvånade över hennes breda kunskap till att förvänta sig att hon ska kunna berätta 

väldigt detaljerat om producenten ned till vem som plockade druvorna. Hon har dessutom 

upplevt att gäster ibland visar förvåning över hennes kunskap. Något som hon tror kommer av 



29 

 

att det finns förutfattade meningar om att få personer i restaurangbranschen är utbildade. En 

annan informant upplever att de flesta är väldigt duktiga på att lyssna och ta emot 

information. Men till vissa gäster måste hon ställa fram ett glas och uppmana dem att prova då 

hon märker att det ibland inte hjälper att bara prata om vinet. Den tredje informanten upplever 

att gästerna förväntar sig att hon ska berätta varför hon rekommenderar ett vin till en rätt. 

Vissa gäster vill även höra en historia bakom producenten etc. Hon säger att om hon för en 

gäst som inte är insatt i vin börjar rabbla premier cru-lägen tappar hon dem på en gång. Det 

handlar om att känna av gästen, en känsla som hon provar sig fram med. 

 

Diskussion 
I detta avsnitt ställs den teoretiska bakgrunden mot informanternas uttalanden. Likheter, 

motsägelser och argument ur genusperspektiv diskuteras och sätts i kontext till varandra. Till 

sist diskuteras val av metod samt genomförandet av studien.  

 

Yrket 

Den sedan långt tillbaka inrotade bilden av att kvinnor tar hand om och månar om andra samt 

har lättare att prata om känslor (Fjellström, 2004; Gilbert et al., 2010; Hirdman, 2001) är flera 

av informanterna eniga om. Lundqvist (2006) beskriver även hon att kvinnor har en mjukare 

framtoning, vilket gjorde att krögare föredrog att anställa kvinnor till sina matsalar under 70 

och 80-talet. En av de manliga informanterna anställer gärna kvinnor av just den anledningen 

att de har lättare att prata med gäster och har ett bredare uttrycksregister. Utifrån informantens 

uttalande är kvinnors mjuka, omhändertagande, framtoning att föredra och något som 

fortfarande uppskattas i branschen. Både de manliga och kvinnliga informanterna är trots det 

eniga om att manliga sommelierer syns och tar för sig mer än kvinnliga men alla förutspår en 

förändring liksom Orre (2012). Eftersom fler kvinnor utbildar sig, tar för sig och vill synas 

kanske det inte kommer dröja länge innan vi ser en jämställd könsfördelning även bland de 

finaste titlarna, där kvinnor idag endast står för 20 procent (The court of master sommelier, 

2011d).  

Sommelierutbildningar fokuserar till största del på att lära ut faktakunskap (The court of 

master sommelier, 2011b; WSET-global, 2013c), något som Herdenstam (2004) ser en 

begränsning i. Att faktakunskapen får störst fokus beror på att den är en viktig grundsten i 
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yrket. Kunskapen får varje individ sedan själv applicera i sin personlighet och yrkesutövandet. 

Varför det i utbildningar övas lite i det affektiva uttrycket skulle kunna ha att göra med att det 

är svårt att skapa bra övningssituationer, kanske anses det vara upp till var och en att använda 

den faktabaserade kunskapen på sitt eget sätt. Risken finns dock att alltför många sommelierer 

blir väldigt fokuserade kring produktinformationen och inte ser vikten av ett känslomässigt 

och personligt uttryck.  

 

Kunskapsuttryck i mötet med gäst 

Lohmeyer (2003) beskriver att gäster många gånger har sviktande självförtroende vid 

beställning av vin något som även informanterna uppmärksammat. För att undvika att gästen 

upplever en barriär mellan sig och sommelieren vill alla informanter avdramatisera 

föreställningar om att vin skulle vara något pretentiöst, svårt, krångligt och prestigefyllt. Alla 

anpassar sig efter gästens behov och kunskapsnivå vilket Parr och Mackay (2010) påpekar är 

viktigt eftersom sommelierer har ett mer utvecklat vinspråk än de flesta gäster. Att vara 

kvinna hjälper till att tona ner snobbstatusen enligt Lohmeyer (2003) vilket en kvinnlig 

informant håller med om. Som ung kvinna bryter informanten bilden av att en sommelier är 

en äldre man. Det är en förutfattad mening som många gäster har upplever de kvinnliga 

informanterna. De uppfattar att de många gånger måste hävda sin kunskap mot ifrågasättande 

och misstänksamma gäster, som oftast är äldre män, vilket ingen av de manliga informanterna 

har nämnt. Deras uppfattning går emot Lohmeyer (2003) i artikeln om Andrea Immer då 

hennes kvinnlighet aldrig har varit ett hinder utan hjälpt henne framåt i karriären. 

Förmodligen har äldre män ett gammalt synsätt på kvinnliga yrken och är ovana vid att det 

finns en sommelier på restaurangen.  

Eftersom känslorna hjälper människor skapa och delta i upplevelser på en högre nivå 

(Cacioppo & Gardner, 1999) är det viktigt för en sommelier att veta på vilket sätt de kan 

förmedlas till gästen. Herdenstam (2011) betonar vikten av kroppsspråk, ögonkontakt och 

gester för att förmedla känslouttryck i ett möte. Alla de kvinnliga informanterna uppger att 

kroppsspråket har stor betydelse för dem i deras arbete och att de använder sig av det 

medvetet för att få en bra kontakt med gäster. De manliga informanterna beskriver inte 

kroppsspråkets betydelse på samma sätt utan de använder sig mer av sitt humör och muntlig 

kommunikation. Enligt Diesbach (2011) blir upplevelsen mer livlig och personlig om gästen 

blir påverkad på ett känslomässigt sätt. Ekman (1999) och Hsu (2008) menar också att 

känslouttryck medverkar i uppbyggnaden av relationer och att i mötet mellan människor krävs 
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mer än bara materiella ting. En av de manliga informanterna bekräftar tesen om att det är inte 

enbart innehållet i vinflaskan som gör gästens upplevelse, i bakgrunden finns också 

sommelierens kunskap och presentation mot gästen. Ytterligare en manlig informant 

instämmer, han hävdar att för att förstå och uppskatta en dryck som inte är bekant krävs det 

att sommelieren berättar om varför drycken har den stilen. Sommelierens information måste, 

utan att briljera, hålla tillräckligt hög kvalité för att gästen ska känna tillit, uppskatta och 

värdesätta drycken (Livets Goda, 2012), balansen är det svåra. Fokus på produktkännedom 

upplever fem av de sex informanterna kan ta för stor plats. Flera av informanterna uppger att 

ett faktafokuserat uttryck mot gäster syns tydligare bland manliga kollegor och det är oftast de 

som pratar mer om produkten. Troligtvis beror det på att män själva har ett större intresse i att 

berätta för gästen om fakta än vad gästen är intresserad av att höra. Den sista, manliga, 

informanten tycker dock att det alltid finns utrymme ge faktainformation om drycken han 

serverar. Vilket bekräftar de andra fem informanternas teori som dessutom stöds av Thach 

(2011) som menar att män oftare fokuserar på tekniska aspekter kring vin än vad kvinnor gör. 

 

Sommelierers personligheter 

Chiu och Wu (2002) undersökte konsumenters uppfattning av serviceattityd och resultatet 

tydde på att den affektiva delen av servicekvaliteten har större betydelse än den kognitiva för 

både män och kvinnor. Likväl i bedömning och rankning mellan restauranger granskas både 

produkternas kvalitet men också servicen och atmosfären som både personal och gäst är med 

att skapa (White Guide, 2013a). Detta överensstämmer med vad en av de manliga 

informanterna säger, hans uppfattning är att sommelieryrket består av 80 procent 

socialkompetens och 20 procent faktabaserad kunskap. En kvinnlig informant ser stor 

fascination i att mixa sin inlästa faktakunskap med att möta och känna av gästers 

förväntningar. Både de manliga och kvinnliga informanterna anpassar sig efter och läser av 

gästerna för att få dem nöjda med besöket. Att utifrån gästens behov anta en ny roll anser 

även Jonson, Nygren och Pipping Ekström (2006) är av betydelse för sommelieryrket. Mixen 

är viktig eftersom bakgrundsfakta gör det möjligt att förstå den känslomässiga aspekten som 

är svår att greppa (Nordenstam, 1996; Seip, 1996).  

Gästernas ökade intresse för vin ställer större krav på yrkessommeliererna (Dewald, 2008). 

Både kvinnliga och manliga informanter studerar och provar ständigt nya viner för att möta de 

ökande förväntningarna från kollegor och gäster. Sommelieren får inte upplevas på ett 

negativt sätt och en informant tillägger att en sommelier måste sälja det gästen troligtvis 

uppskattar och inte vad sommelieren själv vill sälja. Informerande och övertygande är 
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egenskaper är viktiga för en sommelier enligt Manske och Gordua (2005). En kvinnlig 

informant ökar sin möjlighet att sälja mer genom att vara övertygande i sin kunskap om 

drycken och får på så sätt gästens förtroende. En av de manliga informanterna upplever dock 

att kvinnor inte investerar tillräckligt mycket i sin egen kunskap. Informanten tycker inte 

heller att män och kvinnor provar samma typ av viner för att hålla sig uppdaterade. Han 

menar att det gäller att prova dyra viner för att erhålla de smakreferenser som enligt honom 

krävs för att vara en duktig yrkesman. Samma sak kommenteras av en kvinnlig informant men 

hon ser inte att det finns ett stort värde i att prova dyra viner. Ytterligare en kvinnlig 

informant har iakttagit att män har en tendens att vilja prova och framför allt visa upp dyra 

viner för varandra. Thach (2011) har i tidigare studier uppmärksammat att kvinnor och män 

har olika förhållningssätt till vin och vinkonsumtion. Vilket stämmer överens med 

informanternas uttalanden om att det inte finns en kunskapsmässig skillnad mellan könen men 

medger att de ser en skillnad i hur kunskapen underhålls och vilka viner som är intressanta 

prismässigt och stilmässigt. Klassiska vinstilar i högre prisklass är lättare att pricka rätt i 

blindprovningar (Parr & Mackay, 2012). De manliga informanterna visar större intresse för 

blindprovningar medan kvinnliga informanter är intresserade av att prova fler nya, originella 

viner vilket inte anses lika lärande (Parr & Mackay, 2012). De vinerna är oftast inte heller i 

samma prisklass som de klassiska vinerna och anses därför, av en manlig informant, inte ha 

samma värde. Undersökningen av Thach (2011) understryker att kvinnor ofta är mer 

intresserade av att prova nya viner i olika stilar. 

Gill (1986) och Thach (2011) har uppmärksammat att kvinnor ofta har lägre självförtroende 

än män vilket en kvinnlig informant också påpekar. Det finns enstaka tillfällen, i synnerhet 

vid blindprovningar då det handlar om att lita på sin kunskap, där hon medger att 

självförtroendet inte alltid finns. Kanske beror osäkerheten på att blindprovningar i stort sett 

är gissningslekar men de som gissar rätt uppfattas oerhört imponerande och kunniga (Parr & 

Mackay, 2012; Robinson, 2006). Nekby et al., (2008) hittar däremot ingen skillnad i 

självförtroendet mellan kvinnor och män i sina studier och ingen annan informant har 

uppmärksammat någon skillnad. En manlig informant ser snarare att självförtroende är något 

som ökar hos kvinnliga sommelierer. En kvinnlig informant tillägger att ju fler 

sommelierkvinnor som tar för sig och vågar sticka ut i yrket desto mer kommer 

självförtroendet att växa hos andra. Blindprovningar har kanske inte en direkt koppling till 

självförtroende utan är mer en fråga om vilka viner män och kvinnor generellt tycker är 

intressanta att prova.  
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Metod- och materialdiskussion 

För att nå uppsatsens syfte och kunna besvara frågeställningen valdes kvalitativ metod i form 

av semistrukturerade intervjuer. Valet av kvalitativ metod visade sig vara passande för studien 

samt bidrog till ett rikligt material att analysera. I uppsatsen har värdskapet varit en stor del 

likaså mötet inom måltidskunskapens ramar. Som komplement till intervjuerna kunde 

observationer ha bidragit till att se om informanterna i sitt arbete uppvisar samma beteende 

som de beskriver i sina svar. I kvalitativa intervjuer svarar informanterna personligt och 

utefter sina egna upplevelser (Bryman, 2011). Resultatet bygger därmed på situation eller 

miljö som beskrivs utifrån informanternas synsätt (ibid.). Därför hade kanske svaren och 

därmed slutsatserna blivit annorlunda om andra informanter utifrån samma urvalskriterier 

deltagit samt om de varit fler. Genus är för många ett känsligt begrepp när det kommer till att 

göra generaliseringar mellan mäns och kvinnors beteenden, något som skulle kunna innebära 

att informanterna inte alltid varit helt sanningsenliga. I en enkät hade kanske svaren blivit 

annorlunda eftersom det då går att svara än mer anonymt.  

Intervjuerna genomfördes enligt projektplaneringen och inget bortfall av information eller 

informanter påträffades. Vi upplevde att våra samtal gick i rätt riktning och behövde inte styra 

samtalen speciellt ofta då intervjuguiden fungerade väldigt bra. Informanterna upplevdes dock 

vara väldigt intresserade av ämnet vilket resulterade i ett rikligt material. Fem av sex 

intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte och den sjätte intervjun genomfördes via 

videosamtal. Under videosamtalet upplevde vi inte samma kontakt som med de övriga 

informanterna vilket kan ha berott på den konstlade situationen att prata via dator eller att 

informanten inte jobbar på precis samma sätt som de övriga. I och med den sista informantens 

arbetssätt kanske denne inte reflekterar över de typer av frågor vi ställde lika ofta som de 

övriga informanterna. Det mest optimala hade förmodligen varit att genomföra samtliga 

intervjuer ansikte mot ansikte.  

Transkriberingen av materialet förhöll sig utan problem tack vare att ljudinspelningarna höll 

god kvalitet. Kodningen av materialet utgick ifrån en form av induktiv metod som gjorde det 

möjligt att plocka ut svar och sedan dela in dem under kategorier. Metoden gjorde materialet 

lätt att analysera. Valet att inte ge informanterna nya alias utan bara benämna dem som 

manliga och kvinnliga informanter, upplever vi inte gjorde det svårare att följa texten. Det 

lägger fokus på vad som sagts och lyfter fokus från vem som sagt det.  
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Forskningsetisk uppföljning 
Inledningsvis fick informanterna ett brev via e-post med en kort presentation av uppsatsidén 

samt frågan om de skulle vilja ställa upp på en intervju. Bifogat i mejlet låg ytterligare 

information där författarna och handledarna presenterades samt syftet med undersökningen 

och vem som är ansvarig, utifrån informationskravet (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 

2011). Eftersom kontakten skedde via e-post kunde informanterna fundera över eventuell 

medverkan. Efter en vecka skickades en påminnelse till den som inte svarat, efter det lades 

ingen ytterligare press. Informanterna påmindes några timmar före utsatt tid för intervjun, för 

att säkerställa eller ändra plats och tid. Inledningsvis vid intervjutillfällena meddelades 

informanterna om deras rättighet att inte behöva svara på frågorna och möjligheten att när 

som helst avbryta intervjun. Informanterna blev återigen informerade om att deras uppgifter 

skulle behandlas anonymt. På grund av att sommelierkretsen är liten i den ort informanterna 

intervjuades på medförde det att informanterna kunde gissa sig till några av de övriga 

deltagarna. Till följd av detta har vi valt att inte ge informanterna nya alias i resultattexten för 

att göra det svårare att koppla ihop vem som sagt vad och därmed behålla deras anonymitet.  

 

Slutsatser 
Sommeliererna i studien är eniga om att det är viktigt att anpassa sig efter gästens 

förutsättningar och önskemål. De har emellertid olika uttryck för hur de anpassar sig och 

förmedlar sin kunskap till gästen. I studien framgår det att sommelieren skaffar sig en 

uppfattning om gästens förkunskaper och förväntan för att förmedla faktakunskapen på en 

nivå som är anpassad därefter. Detta är universellt för både de manliga och kvinnliga 

sommeliererna. Det affektiva uttrycket förmedlas olika beroende på sommelierens 

personlighet. Kvinnliga sommelierer arbetar medvetet med ansiktsuttryck, gester och 

kroppsspråk. Manliga sommelierer använder sig till större delen av sitt humör och 

kommunicerar med ord för att nå gästen och frambringa unika upplevelser. Det finns små 

skillnader bland kvinnliga och manliga sommelierer i deras sätt att utrycka sig. Det verkar till 

största del bero på personlighet, engagemang och vinintresse, än att det finns en definitiv 

generalisering mellan könen.  
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Praktisk användning och vidare forskning 

Klyftan mellan stereotypa manliga och kvinnliga beteenden och förutfattade meningar 

minskar både bland personal och bland gäster. Uppsatsen uppmärksammar att det finns olika 

sätt att uttrycka kunskap som gemensamt skapar mervärde i upplevelsen för gästen. Genom 

att kombinera information från de två kunskapsområdena kan förståelsen för måltidskunskap 

och värdskap expandera. 

För vidare forskning inom området vore det intressant att genom observationer undersöka 

huruvida sommeliererna i praktiken beter sig på det sätt de i intervjuerna uppger. Det vore 

dessutom intressant att utifrån gästens perspektiv undersöka hur de upplever att 

kunskapsformerna uttrycks från sommelieren. Uppsatsen har visat att konsumtionsmönster av 

vin är olika mellan män och kvinnor vilket vore intressant att studera vidare.  

I studien syns en pris- och stilmässig skillnad i vilken typ av viner män gentemot kvinnor är 

intresserade av. Män provar oftare dyra viner, oftast är dessa stiltypiska vilket gör att det är 

lättare att gissa vinets ursprung. Genom att pricka rätt uppfattas man väldigt kunnig och 

skicklig. Kvinnor provar hellre originella viner vilka inte är lika lätta att gissa ursprunget på 

och kan leda till att självförtroendet sjunker. Detta beror inte på kunskap utan vad för sorts vin 

som provas. Tesen skulle kunna vara en förklaring till varför män är mer intresserade av 

blindprovningar än vad kvinnor är. Denna fråga, tycker vi, skulle vara väldigt intressant att 

forska vidare i. 
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Intervjuguide 

 
Inledande fråga  

 Vad fascinerar dig med sommelieryrket?  

 

Faktakunskap 

 Vad är viktigt för dig att berätta när gästen ber dig om dryckesråd? 

 Vad upplever du att gästen förväntar sig att du ska berätta om den dryck du 

serverar? 

 Hur upplever du att gäster tar emot din dryckesinformation? 

 Vad känner du när du får tillfälle att berätta mer djupgående om drycker?  

Affektivit perspektiv 

 Hur vill du att dina gäster ska uppfatta dig som person? 

 Hur vill du att gästen ska känna sig under sitt besök hos dig? 

 Hur gör du för att gästen ska känna på det sättet? 

 Känner du en förväntan från gästen att de ska få en upplevelse utöver det vanliga?  

Genusperspektiv 

 Beter du dig olika beroende på om du har manliga eller kvinnliga gäster/ kunder? 

 Upplever du att det är en skillnad mellan manliga och kvinnliga sommelierer i 

mötet med gästen?  

 Upplever du att manliga sommelierer får mer uppmärksamhet än kvinnliga? 

 Ser du en skillnad i hur män och kvinnor förhåller sig till vinkunskap yrkesmän 

emellan? 

Avslutande  

 Hur vill du att dina kollegor och andra sommelierer ska uppfatta dig som person? 

 Vill du tillägga något?  
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Bilaga 3.  

Informationsblad om uppsatsprojektet 

Vi studerar tredje året på sommelier- och måltidskreatörprogrammet vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, Örebro universitet. C-uppsatsen är den sista etappen i utbildningen. 

Uppsatsen avser att undersöka två av sommelieryrkets delar, det känslomässiga 

yrkesutövandet kontra vetandet och den inlästa faktakunskapen. Vi är intresserade av om det 

mellan kvinnor och män finns en skillnad i hur kunskapsformerna uttrycks från sommelier till 

gäst. Vi upplever att sommeliereliten domineras av män med stor inläst kunskap om vin och 

frågar oss om det finns någon kvinnlig motsvarighet samt vad är den i så fall baseras på. 

Betydelsen av att undersöka området är för att belysa skillnaderna mellan vetande och 

kunnande samt att studera vad det innebär för sommelierer. Vi tror att de två sätten att 

uttrycka yrkeskunskap gemensamt har en betydande roll för måltidsupplevelser då gäster idag 

förväntar sig mer än bara att bli mätta och otörstiga.  
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