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Sammanfattning           

Inom restaurang är försäljningen en viktig del för att företaget ska få ett positivt ekonomiskt 

utslag. Personalen är de som associeras med restaurangens image och dess värderingar, likaså 

är det de som arbetar med den dagliga försäljningen. En restaurang kan vinna på att satsa på 

kvalitet och kunskap. Studiens syfte är att utreda begreppen kunskap och yrkesroll inom 

restaurang utifrån matsalspersonalens perspektiv. Två stycken metoder användes: en 

observation och tre intervjuer genomfördes på samma restaurang. I undersökningen fann 

uppsatsförfattarna att personalen har en bra kunskapsnivå men de reflekterar inte över det som 

teoretisk kunskap. Samtliga informanter ser sig till viss del som säljare men anser att deras 

viktigaste uppgift är att ge gästen en helhetsupplevelse av restaurangen och framförallt ge 

gästen det den vill ha.  
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Förord  

Idén till uppsatsen började gro redan vid B-uppsatsens slutskede. Mycket på grund av 

handledarens engagemang och studenternas nyfikenhet. Syftet har under skrivandets gång 

förändrats oändligt många gånger på grund av olika infallsvinklar. Men själva grunden har 

alltid varit den samma, om det finns någon koppling mellan kunskap, utbildning och 

ekonomisk vinning på restaurang.  
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Introduktion 

Redan när gästen bokar ett bord på restaurangen väcks många förväntningar, de 

förväntningarna kan antingen uppnås eller dementeras redan vid det första personliga mötet. 

Om förväntningarna uppnås eller till och med överträffas spenderar ofta gästen mer pengar 

under besöket. Det kan leda till att slutnotan blir högre och restaurangen uppnår ett positivt 

resultat.      

 

Servitören finns inte bara för att stilla gästens hunger utan gästen ska förhoppningsvis känna 

mättnad i sinnet efter besöket också. För att personalen ska kunna möta sina gästers 

förväntningar menar vissa att både teoretisk och praktisk kunskap krävs. Beroende på hur 

matsalspersonalen lägger upp servicen kan det bli avgörande för hur restaurangens ekonomi 

utfaller.  

 

Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och värdskap 

Ämnet måltidskunskap förenar vetenskap, hantverk och konst i utbildning och forskning 

vilket innebär att ämnet består både av vetenskap och praktiska färdigheter (Gustafsson, 

2002). I detta ingår också praxiskunskap, tyst kunskap (Lainpelto & Lainpelto, 2012). 

Måltidskunskapen inkluderar dessutom hantverket och konsten i det estetiska 

måltidsskapandet, gränsöverskridande samarbeten mellan vetenskaper är också nödvändigt för 

att utveckla måltiden (Gustafsson, 2002). Praxiskunskapen och konsten är två delar som 

används för att kunna se helheten i måltidsskapandet och själva upplevelsen, detta med stöd i 

vetenskapen (Gustafsson, 2002).  

 

Studier i måltidskunskap utgår ofta från en idé som grundas i att måltiden delas in i fem 

aspekter, aspekterna är rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet (Gustafsson & 

Strömberg, 2004). Alla delar bör användas tillsammans och inte var för sig för att uppnå bästa 

möjliga resultat, måltidsupplevelsen (Edwards & Gustafsson, 2008). Mötet innefattar möten 

mellan alla inblandade människor i samband med själva måltiden, servicen och 

servicekvaliteten. Inom styrsystemet hamnar ekonomi och ledarskapet men även lagar och 

regler omfattar styrsystemet (Edwards & Gustafsson, 2008). Bergman (2004) skriver att det är 

viktigt att höja kunskapen i branschen genom att utbilda personalen, speciellt inom ekonomi 

så att matsalspersonalen har det i bakhuvudet när de arbetar på golvet. Sambandet mellan 

handlingar på golvet och dess konsekvenser, det är kunskap om de reflekteras över 
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situationens utfall (Gustafsson, 2004). Servitören marknadsför sig själv för att gästen ska få 

tillit, på samma sätt som servitören marknadsför vinet (Sandberg, 1988). Grönroos (2008) 

skriver att gästen instinktivt granskar personalens agerande och utifrån dessa baseras gästens 

förtroende till personalen.   

 

Att motivera personalen leder till att de själva identifierar sig med arbetsplatsens varumärke 

och därigenom kan personalen påverka hur gästen uppfattar restaurangens identitet 

(Mossberg, 2004). Det innebär att personalen uppfattas som ett med restaurangen. Personalen 

kan också försvaga varumärket genom beteende och attityd. Edwards och Gustafsson (2008) 

skriver att om personalen ger ett likgiltigt och arrogant uttryck mot gästen kan hela måltiden 

uppfattas av gästen som negativ. Därför anser Mossberg (2004) att det är viktigt för företagets 

image att motivera sin personal genom utbildning och kunskap som leder till förtroende både 

till sig själva och till företaget. Det sociala i ett möte och de regler och riktlinjer som finns är 

svårt att lära ut rent teoretiskt, men de måste finnas för att skapa ett bra möte mellan 

individerna i mötet (Edwards & Gustafsson, 2008). Det sociala mötet med gästen kräver att 

personalen har viss kunskap och erfarenhet i mötet för att gästen ska få en positiv upplevelse. 

 

För att kunskap ska kunna bli kunskap måste utövaren kunna förklara i detalj vad som utförs 

(Gustavsson, 2004). Kan det inte förklaras blir kunskapen bara en syssla utan att förstå vad 

det är som egentligen sker (Gustavsson, 2004).  

 

Ett företags främsta resurs är dess personal men med personal som saknar kunskap, 

motivation och kompetens kan företaget ha svårt att nå framgång (Grönroos, 2008). Tidigare 

studier visar på ett samband mellan utbildning av matsalspersonal och förhöjd servicekvalitet 

(Lundberg & Mossberg, 2008). Därför har uppsatsförfattarna valt att gå in på personalens 

synsätt och gå djupare in på matsalspersonalens yrkesroll. Företagen ser ofta personalen som 

en kostnad och kostnader ser företaget som något de bör göra sig av med (Grönroos, 2008). 

Omsättningen av personal inom tjänsteföretag har länge varit stor som kan vara en negativ 

effekt, som kan resultera i framgångar inom företaget riskerar att inte utvecklas (Grönroos, 

2008). Den kunskap som personalen har inombords riskeras då försvinna om personalen 

försvinner från företaget (Grönroos, 2008).  

 

Uppsatsen kommer utgå från personalens perspektiv och fokusera på hur de ser på själva 

yrkesrollen samt hur de uppfattar de aspekter som ingår i arbetet. Studiens mål är att belysa 
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personalens tankar om fast och mjuk kunskap och få ökad förståelse hurvida den teoretiska 

kunskapen är viktig för matsalspersonalen. Uppsatsförfattarna vill få inblick i hur 

arbetsplatsen ser ut, om det uppfattas av matsalspersonalen som viktigt att få praktisk 

utbildning samt få mer kunskap om restaurangens produkter. Den ekonomiska delen bearbetas 

också i form av hur personalen ser på sig själv som säljare.  

 

Teoretisk bakgrund 

Under följande rubriker kommer tidigare forskning och litteratur presenteras och ligger till 

grund för att tillsammans med resultatet kunna besvara studiens syfte och utgör studiens 

teoretiska referensram.  

 

Kunskap 

Enligt Lundberg och Mossberg (2008) finns det två typer av kunskap, fast kunskap och mjuk 

kunskap. Den fasta kunskapen läser du dig till vid teoretiska studier, den mjuka kunskapen 

behandlar interaktionen mellan människor samt hur den fasta kunskapen utövas (Lundberg & 

Mossberg, 2008). Den mjuka kunskapen är svår att läsa sig till, utan plockas upp via 

erfarenheter (Lundberg & Mossberg, 2008).  

 

Fast kunskap 

Grönroos (2008) har fyra exempel på strategiska perspektiv på försäljning av både synliga och 

dolda tjänster, den synliga tjänsten inom restaurang är det fysiska gästen betalar för medan 

den dolda är det som inte går att ta på. Serviceperspektivet, kärnproduktperspektivet, 

prisperspektivet och imageperspektivet (Grönroos, 2011). Serviceperspektivet berör också 

produkten/tjänsten, den måste vara bra i grunden för att skapa konkurrensfördelar (Grönroos, 

2008). Kärnproduktperspektivet behandlar tekniska försprång gentemot konkurrenter 

(Grönroos, 2008). Prisperspektivet rör hur företaget förhåller sig mot konkurrenter genom 

prisnivån, då alltid i den lägre delen. Imageperspektivet handlar om att det finns en funktionell 

kärnprodukt i botten men genom att skapa en image runt varan, eventuellt även ett beroende 

kring produkten, här måste alla delar i kundrelationen behandlas. Inom 

relationsmarknadsföring används ofta förtroende, engagemang och attraktion som innebär att 

om tillit skapas mellan människor, eller gäst till säljare kan då förtroende fortsätta och en 

affärsrelation fortskrids (Grönroos, 2008), 
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Det finns tre typer av kunskap inom service på restaurang de tre typerna är tekniska 

utförandet, sociala och estetiska (Lundberg & Mossberg, 2008). De tekniska kunskaperna är 

teoretisk fakta och hur service utförs, de sociala kunskaperna handlar om det emotionella 

arbetet och lyhördheten, det estetiska behandlar hur personalen ser ut och hur de utrycker sig 

verbalt (Lundberg & Mossberg, 2008). Personal med utbildning och erfarenhet blir 

effektivare, ju säkrare personalen blir i sin kunskap desto lugnare och tryggare blir miljön för 

gästerna (Mossberg & Gustafsson, 2008).  

 

Grönroos (2008) skriver att många inom tjänstesektorn tror kvalitet inte lönar sig utan istället 

endast är en kostnad. Kostnaderna kommer att minska om kvaliteten på tjänsten ökar, det kan 

ske genom utbildning av personalen vilket gör att kvaliteten på servicen ökar (Grönroos, 

2008). Många företag lägger cirka 20 procent av försäljningsvinsten på att rätta till misstagen 

som sker, som exempelvis korrigeringar och felslag (Grönroos, 2008). Genom att ha kvalitet 

på sina tjänster menar Grönroos (2008) att hela 35 procent av försäljningsvinsten kan behållas 

men att applicera kvalitetssäkring inom tjänsteproduktion är dock en svår process.  

 

Mjuk kunskap   

Att betjäna eller utföra en aktivitet i syftet att betjäna en kund eller gäst, det är 

Nationalencyklopedins (2014) tolkning av service. Syftet med servitören är att hjälpa gästen 

njuta av besöket på restaurangen och samtidigt ha roligt (Lainpelto & Lainpelto, 2012).  

 

Utbildning av personalen börjar utvecklas efter att studier visat ett samband mellan utbildning 

av personalen och ekonomisk vinning (Lundberg & Mossberg, 2008). Det bidrar till att även 

servicekvaliteten stiger vid utbildning av personalen i företaget (Lundberg & Mossberg, 

2008). Menylayouten i sig har studier påvisat vara mindre lönsamt som försäljningsverktyg 

om inte servitören finns tillgänglig (Lundberg & Mossberg, 2008). 

 

För att matsalspersonalen ska känna sig trygga i försäljningsmomentet bör de utbildas dels i 

service samt olika praktiska moment (Mossberg & Gustafsson, 2008). Produktkunskap är en 

viktig del i servicemomentet då gästen kan ha alla olika sorters frågor. Provsmakning av 

menyn underlättar för personalen att besvara eventuella frågor om maten (Mossberg & 

Gustafsson, 2008). När personalen känner sig säker på produkterna säljer de mer (Hedegård & 
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Hedegård, 2006). Säkerheten genererar ett bättre intryck mot gästen och personliga 

preferenser skapar förtroende (Mossberg & Gustafsson, 2008).  

 

Utbyte av kunskap 

När en sommelier finns att tillgå på restaurangen kan dryckesförsäljningen öka med 10-25 

procent på restaurangen (Manske & Cordua, 2005; Hedegård & Hedegård, 2006). Det beror 

på att sommeliern kan utbilda övrig personal, både praktiskt och teoretiskt, som leder till att 

servitören blir mer trovärdig vid säljandet (Manske & Cordua, 2005). 

 

För att kunna hantera vin- och smakkombinationer krävs viss utbildning. Nyckeln till ökad 

vinförsäljning är utbildning (Manske & Cordua, 2005). Inte bara för att lära känna vinet 

utifrån vinetiketten, utan att låta personalen analysera vinet och anordna vinprovningar är det 

bästa sättet av vinutbildning för personalen enligt Manske och Cordua (2005). Välutbildad 

personal säljer bättre än personal som har mindre kunskap och går på mer chansning (Manske 

& Cordua, 2005). När genomgångar hålls av den ansvarige med personalen innan service 

genererar detta större självförtroende till personalen vilket gör att de vågar sälja mer och 

bidrar till en högre slutnota (Main, 1999). 

 

Försäljning 

För att maximera intäkterna och försäljningen vid gästens besök på restaurangen kan 

bordsplacering och information om gästens tidsplaner förenkla detta (Mossberg & 

Gustavsson, 2008). Att öka intäkterna för varje bord är viktigare än att ha en fullsatt 

restaurang (Mossberg & Gustavsson, 2008). Beställer en gäst bara en kaffe och tar upp ett helt 

bord, hjälper inte detta intäkterna (Mossberg & Gustavsson, 2008). Servitörerna bör i detta 

läge sälja en dessert eller annan sidorätt just för att få intäkter på alla bord. Personalen är 

experter på service och ska hjälpa gästen att få ut maximalt av besöket, därför är det viktigare 

att gästen går hem nöjd än försäljningssiffrorna (Hedegård & Hedegård, 2006). För att skapa 

en avslappnad känsla kan personalen småprata med gästen, vilket resulterar i ett förtroende 

mellan gäst och personal (Mossberg & Gustavsson, 2008). På detta sätt kan försäljning ske på 

ett diskret sätt då gästen lyssnar på vad servitören gillar och rekommenderar på menyn samt 

vilka viner som passar bra till (Mossberg & Gustavsson, 2008; Hedegård & Hedegård, 2006). 
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Gästen är mer benägen att beställa ett dyrare vin om det är på glas än att beställa en hel flaska 

av samma vin (Dewald, 2008). I och med detta menar författaren att sommeliern eller 

servitören borde fokusera mer på att sälja vinet i den formen istället för att sälja en flaska vin 

från vinlistan (Dewald, 2008). Genom att regelbundet träna personalen i restaurangen på 

vinlistan och dess olika karaktärer ökar försäljningen då servitören känner sig mer insatt och 

medveten om vad listan innehåller (Dewald, 2008). Utbildning skapar tillit mellan servitör 

och gäst samt är en indirekt påverkan på försäljningssiffrorna (Hedegård & Hedegård, 2006).  

 

Anpassad försäljning   

Servitören som anpassar sin försäljning utifrån gästen och den information gästen utstrålar är 

en adaptiv försäljare, som innebär är att servitören anpassar sig till varje gäst och alla moment 

(Porter, Wiener & Frankwick, 2003). För att kunna använda sig av adaptiv försäljning bör 

försäljaren kunna känna av gästens humör, inställning samt personlighet och utifrån det 

anpassa sin försäljning efter gästens behov och önskemål (Porter et al., 2003). Adaptiv 

försäljning passar inte alla och går inte att lära ut rent teoretiskt (Porter et al., 2003). 

Artikelförfattarna fann till viss del att den anpassningsbara försäljningsmetoden gav positiva 

utslag på vinstsiffrorna i företagen.  

 

Ross (n.d.) skriver att gästen gärna ser att servitören är aktiv med att ställa frågor och 

rekommendationer angående menyn för att gästen ska känna sig sedd. Manske och Cordua 

(2005) menar att om personalen har kännedom om produkten och dess smaker samt dofter så 

ökar tilliten och trovärdigheten som resulterar i att gästen blir mer köpvillig då gästen förlitar 

sig på vad servitören försöker sälja. Servitören måste ha produktkännedom för att inte tilliten 

och trovärdigheten ska sjuka från gästen sida och servitören har härmed förlorat ett 

försäljningstillfälle (Manske & Cordua, 2005). Trovärdigheten är en direkt påverkningsfaktor 

till försäljning i restaurangen (Manske & Cordua, 2005).  

 

Blir servitören för påstridig och försöker sälja produkter som gästen inte är intresserad av kan 

detta skapa konflikt mellan de två parterna och gästen beställer in mindre än vad som tänkts 

(Hedegård & Hedegård, 2006). Blir personalen för frånvarande kommer gästen känna sig 

bortglömd (Mossberg & Gustafsson, 2008). När servitören formulerar frågan till gästen är det 

viktigt att göra rätt, genom att fråga vad gästen vill ha istället för att om de vill ha någonting 

väcks en nyfikenhet och andra tankebanor hos gästen framkommer (Hedegård & Hedegård, 
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2006). Tar servitören kontroll över gästen med sina goda kunskaper om menyn och vinlistan 

får gästen förtroende för servitören och gästen blir då med köpvillig menar Hedegård och 

Hedegård (2006).  

 

Vill gästen beställa ett tillbehör till sin maträtt men får information av servitören att tillbehöret 

redan finns i maträtten förlorar restaurangen en intäkt men gästen blir nöjd över servicen 

istället (Hedegård & Hedegård, 2006). Artikelförfattarna menar att det kan resultera i en 

återkommande gäst och i och med det en ökad försäljning. När personalen fokuserar på vad 

gästen beställt för mat och utvecklar försäljningen utifrån gästens egna preferensramar är det 

lättare att lyckas med en försäljning (Dewald, 2008). Föreslår servitören personliga favoriter 

från menyn och viner som passar bra till skapas förtroende och är uppskattat från gästen 

menar Main (1999).  

 

Yrkesrollen 

Servitören i restaurangen har två roller, den ena rollen är att ge gästen service och den andra 

rollen är som säljare (Hedegård & Hedegård, 2006). Det är viktigt att få gästen att känna sig 

bekväm och glad samtidigt som servitören vill sälja in mat och dryck till gästen (Hedegård & 

Hedegård, 2006). Matsalen beskrivs av Lundberg och Mossberg (2008) som en teater, där 

personalen träder in i olika roller för att anpassa sig för olika gäster behov. 

 

Enligt Arduser (2003) är personalen den största tillgången en restaurang har för att tjäna 

pengar, servitörerna är även ansiktet utåt och representerar restaurangen i första hand. Hur 

personalen behandlar sina gäster är avgörande om det blir en återkommande gäst eller en 

engångsgäst (Arduser, 2003). En återkommande gäst som går från restaurangen mätt och nöjd 

är viktigare än en högre nota och höga försäljningssiffror (Hedegård & Hedegård, 2006).  

Det första mötet med gästen är kritiskt samt det avslutande mötet innan gästen beger sig är 

också en kritisk punkt (Hedegård & Hedegård, 2006). Den upplevda kvaliteten av 

servicemötet beror på varje deltagares beteende i mötet, beteendet är en vital del för att båda 

parterna ska avsluta mötet på bästa sätt (Hedegård & Hedegård, 2006). Har gästens möte varit 

mindre bra kan negativ energi skapas vilket är ett kritiskt moment för restaurangen då den 

negativa kritiken kan skada lönsamheten (Mossberg & Gustafsson, 2008). Skicklig personal 

kan motarbeta den negativa energin och vända den till en positiv upplevelse (Hedegård & 

Hedegård, 2006). 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att utreda hur kunskap påverkar servitörens yrkesroll på en à la carte-

restaurang. Följande fyra frågeställningar finns för att besvara syftet.  

    

Frågeställningar  

 Vad ingår i servitörens yrkesroll? 

 Finns det något utbyte av kunskap mellan matsalspersonalen, hur går det till på 

restaurangen?   

 Vad har personalen för utbildning och hur ser de på vikten av den? 

 Hur uttrycker sig personalen om sin roll som säljare?  

 

 

Metod och material  

Under följande rubriker kommer studiens kvalitativa metoder (Bryman, 2011) redovisas.  

 

Metodval  

Utifrån studiens syfte som var att undersöka hur kunskap påverkar servitörens yrkesroll, har 

två kvalitativa metoder valts, intervju och observation. Individer och sociala miljöer (Bryman 

& Bell, 2011) var det som granskades, därmed föll det sig naturligt att utföra studien med 

observation och intervju (Bryman, 2011).   

 

Urval  

Det målstyrda urvalet (Bryman, 2011) begränsades till fristående restauranger i White Guide, 

som är en restaurangguide som rangordnar restauranger i Sverige i olika kategorier. Kriterier 

för att väljas in i studien var att restaurangen rankats som det som White guide klassificerar 

”God klass” inom ett specifikt geografiskt område samt att restaurangen skulle ha tillgång till 

minst en sommelier. För att insamla olika synvinklar på en och samma restaurang valdes 

informanter som alla arbetar på samma företag. En av fyra informanter föll bort (Bryman & 

Bell, 2011). 
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Material  

Den restaurang som valdes ut mötte urvalskriterierna, god klass och det fanns en à la carte-

meny samt minst en sommelier vilket gav möjlighet att besvara studiens syfte och 

frågeställningar utifrån intervjuerna och observationen.  

 

Informant 1: Manlig servitör, 3 år erfarenhet, kommer att benämnas som Gustav 

Informant 2: Kvinnlig servitör/sommelier, 8 år erfarenhet, kommer att benämnas som Sara 

Informant 3: Manlig servitör/restaurangchef, 24 års erfarenhet, kommer att benämnas som 

Karl 

 

Pilotstudie och ministudie 

För att säkerställa att observationsschemat var relevant för studiens syfte utfördes en 

pilotstudie, någonting som rekommenderas av Bryman (2011). Observationen ägde rum på en 

restaurang av högre klass under lunchtid, menyn var i form av en a la carte matsedel. Vid 

observationen fanns endast ett fåtal gäster i rummet vilket gav möjlighet att observera 

personalen och ställa frågor. När personalen inte var närvarande i rummet diskuterades och 

utvärderades observationsschemat vilket resulterade i att några punkter ändrades för att 

behålla relevansen för syftet.  

 

För att säkerställa att intervjufrågorna var relevanta utfördes en ministudie dagen innan 

intervjuerna, för att koppla intervjufrågorna närmare syftet. Uppsatsförfattarna valde att ställa 

frågorna till varandra eftersom båda har längre erfarenhet av restaurangarbete på högre nivå.  

 

Observation  

Observationen ägde rum den 24 april på kvällen i den mindre à la carte delen som var 

halvfull. När observationen skedde valde observatörerna att träda in i rollen som hemlig kund 

(Bryman, 2011) för att inte störa personalens naturliga arbetsmönster. Det fysiska 

observationsschemat hölls dolt för personalen (Herdenstam, 2011) även detta för att inte störa 

personalens naturliga mönster. Observationsmiljön var en manipulerad del för observatörerna 

och äkta miljö för observationsobjekten (Bryman, 2011). När mat och dryck beställdes 

formulerade observatörerna frågor för att optimera observationsschemats funktion. Båda 

observatörerna hade var sitt observationsschema som ifylldes i smyg, schemana samanställdes 

till ett och redovisas i Bilaga 3. Påståendena i observationsschemat (Bilaga 3) är uppbyggt så 
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att om påståendet blir utfört fylldes “stämmer” i om det inte utförs fylls ’’stämmer ej’’ i. Att 

de två kolumnerna valdes var för att lätt kunna se på personalen om påståendet utfördes eller 

inte. Schemat lämnade även rum för observatörernas kommentarer.  

  

Intervju  

Totalt innehåller studien tre intervjuer som samtliga utfördes på informanternas arbetsplats för 

att skapa trygghet för informanterna och få ut maximalt av informanterna (Bryman, 2011). 

Alla tre intervjuer spelades in i samtycke med informanterna för att ingen viktig information 

skulle gå förlorad. De semistrukturerade intervjufrågorna finns med i Bilaga 4. 

Semistrukturering användes på grund av att informanternas tankar och synpunkter skulle 

kunna besvara syftet och frågeställningarna. Syftet beskrevs övergripande för samtliga 

informanter men detaljer undveks för att deras svar skulle bli mer personliga. Intervju ett och 

två, Gustav och Sara, genomfördes efter observationen samma kväll. Båda hölls i 

restaurangens baravdelning då informanterna ville ha koll på de kvarvarande gästerna. 

Intervju tre skedde på förmiddagen dagen efter intervju ett och två. Intervju tre hölls med 

restaurangchefen och genomfördes i en lugnare del av restaurangen. Följdfrågorna anpassades 

till informantens arbetsposition för att kunna besvara delar av uppsatsens frågeställningar.  

 

Analys   

Observationen användes som ett stöd för att ge uppsatsförfattarna insikt i restaurangen och 

dess personal. Analysen av observationen skedde utifrån personalens verbala uttryck och om 

påståendena stämde eller ej samt kommentarerna.  

 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de inom ett par dagar för att ingen viktig 

information skulle riskera att hamna utanför (Bryman, 2011). Textmassan från de 

transkriberade intervjuerna bröts ner genom öppen kodning (Bryman, 2011). Vilket blev det 

första steget och sedan delades massan in i kategorier. Utefter att kategorierna skapats sattes 

passande teman på de olika kategorierna. Semiotik används som ett verktyg för att kunna 

tolka och förstå resultatet (Byman, 2011; Bryman & Bell, 2011). Genom färgkodningar 

tolkades texten och resultatet utformades.  
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Forskningsetisk planering  

Grunden i etik inom forskningen bygger på frivillighet, integritet, konfidentalitet samt 

anonymitet (Bryman, 2011). Alla inblandade i undersökningen fick information om studien 

och vad den gick ut på samt att de är helt frivilligt att medverka i studien. Vid kontakten med 

restaurangchefen förklarade uppsatsförfattarna att de önskade vara anonyma vid 

observationen vilket var helt okej för både restaurangchefen och personalen.  

De som valde att medverka i intervjuerna hölls konfidentiellt och deras riktiga identitet ska 

inte på något sätt finnas att tillgå för oberörda. Uppgifterna som samlats in under 

undersökningen får endast användas till forskarändamålet (Bryman, 2011). Grundtanken 

under uppsatsens planerande och utförande är att den ska genomsyras av ärlighet och 

transparens.   

 

Resultat 

Under följande rubriker kommer resultatet från intervjuer och observationen att redovisas, de 

redovisas under samma rubriker som bakgrunden för att få en bättre översikt.  

 

Kunskap  

Samtliga informanter beskriver sin kunskap som både teoretisk och praktisk, under följande 

rubriker delas informanternas svar in under de rubriker som var mest lämpade.  

 

Fast Kunskap  

Alla informanter har gått hotell- och restauranggymnasiet, samtliga med inriktning på 

restaurang, det innebär att alla har en form av fast kunskap. Sara och Restaurangchefen Karl 

har utöver det en sommelierutbildning. Gustav har arbetat på restaurangen i tre år och utförde 

sin praktik på restaurangen under sista året på gymnasiet. Gustav säger att kunskapen från 

gymnasiet ofta används och underlättar mycket i arbetet. Alla i restaurangen bör ha grunderna 

i vinkunskap för att kunna svara på frågor från gästerna. Restaurangchefen Karl, Du måste 

vara kunnig på att sälja produkten men även vara medveten om att inte alla gäster går att 

tillfredsställa.   
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Mjuk kunskap  

Restaurangchefen Karl och Gustav instämmer båda att det är lättare att lära sig produkterna 

om de själva får se och smaka produkterna. Alltså det sitter ganska mycket sen skolan //…// 

men man lär sig mycket lättare när man får se och veta grejerna. Sånna saker som 

tillagningsmetoder, smaker och lukter på vin, säger Gustav.  

  

Innan varje kvällsservice går personalen tillsammans igenom kvällens bokade gäster för att 

underlätta arbetet. Under observationen visar matsalspersonalen tydlig produktkännedom vid 

presentation av maten, stort självförtroende påvisas utan att det känns konstlat. Sara säger att 

de måste ha full koll på vad som serveras och hur det tillagas men att alla medarbetarna gör 

personliga presentationer. Allt som finns på tallriken ska fortfarande presenteras påpekar 

Gustav. Sara menar att kunskapen om att tolka gästens signaler kommer från det praktiskt 

utförande men tror också att det går att lära sig teoretiskt men att det bäst tillämpas efter 

erfarenheter. Restaurangchefen Karl, Sen är det olika gäster också, det finns många gäster 

som inte vill att du ska vara där mycket och om de har en affärsmiddag, romantisk middag, 

då ska man inte vara där så mycket.  

 

Utbyte av kunskap 

Restaurangchefen Karl säger att för att serveringspersonalen ska känna sig säker på sin sak 

så har de genomgång varje eftermiddag med vad som kommer att hända på kvällen som till 

exempel vilka gäster som kommer. Sara, som också har kunskap i drycker, samtycker med 

restaurangchefen Karl att det är viktigt att förbereda personalen för kvällen. Sara påpekar att 

det är viktigt att alla i personalen ska dela med sig av sin kunskap till varandra för att alla i 

personalen ska ha koll på kvällens händelser, drycken och maten.  

 

På restaurangen provsmakas menyn varje gång den förändras för att alla i personalen ska få 

tillfälle att förstå maten. Provsmakningen menar Sara ger personalen en större trygghet och 

självsäkerhet i produkterna. Sara som sätter mat- och vinkombinationer delar med sig av 

kunskapen till resten av personalen och förklarar även tanken bakom kombinationerna. Det är 

viktigt att föra vidare sin kunskap till övriga medarbetare för att höja nivån på kunskap i 

restaurangen, säger Gustav.  

 

Restaurangchefen Karl har individuella utvecklingssamtal med sin personal för kontinuerligt 

utveckla personalen och försäkra sig om deras trivsel. Han håller regelbundet 
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dryckesprovningar med personalen för att de ska utvecklas och förstå varandra men även för 

att grundkunskapen i restaurangens viner hållas på en bra nivå. Enligt Gustav får inte personal 

som inte har djupare kunskap i vin och mat arbeta i a la carte avdelningen. Samtliga 

informanter stävar efter att nå en högre klassificering i White Guide, Sara säger att de jobbar 

som ett team för att uppnå nya mål. Sara säger att eftersom hon har en utbildning i sommeleri 

ska hon dela med sig av den kunskapen hon fått från utbildningen. Att dela med sig av sin 

kunskap är viktigt för att de andra också ska få ta del av den, påstår Sara. Kunskapsutbytet 

mellan personalen menar samtliga informanter är viktigt att alla får ta del av varandras 

kunskap, både den praktiska och den teoretiska, i form av uppdukningar och 

dryckeskunskaper. Personalen anordnar även privata dryckesprovningar på ledig tid för att 

kunna få ytterligare kunskap samt diskutera vinerna för att tankarna ska vara på samma nivå 

om vinerna.  

 

Försäljning  

Restaurangchefen Karl har inte satt ut några riktlinjer för hur personalen ska prata med 

gästerna och tycker att de ska använda sig av sin personlighet och tala på det sättet som känns 

bekvämt. Enligt Gustav är den viktigaste uppgiften att bemöta gästerna på ett bra sätt och 

samtidigt har han siffror i bakhuvudet. Restaurangchefen Karl ser inga likheter mellan sig 

själv och en säljare, han försöker istället förmedla en helhetsupplevelse och guida gästen 

under måltiden genom att läsa av vad gästen vill ha. Det dagliga ekonomiska resultatet finns 

ständigt i restaurangchefen Karls tankar och måste kontinuerligt utvecklas. 

 

Sara anser att hon har mycket sälj i sig och strävar alltid efter att sälja restaurangen som 

helhet. Även Gustav ser vissa likheter mellan sig själv och andra säljare, han brukar lyfta 

produkter som är speciella för restaurangen. Gustav säljer vissa produkter mer aktivt men de 

produkter som inte har någon större skillnad på vinstmarginalen säljer han inte lika medvetet. 

Han försöker aktivt sälja förrätter och desserter till gäster som inte beställt det, när det lyckas 

säger han att han blir nöjd och glad.  

 

Anpassad försäljning  

Under observationen när observatörerna har blivit placerade och får menyerna utbyts inga 

personliga fraser och ingen fråga ställs om aperitif önskas. När observatörerna skulle beställa 

mat frågar servitrisen om någon förrätt önskades, vid desserten var frågan om observatörerna 
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ville se menyn eller om de var för mätta för det. Restaurangchefen Karl ser hellre att gästen 

går från restaurangen nöjd än att gästen blir påtvingad något den egentligen inte vill ha. 

Gustav säger som Restaurangchefen Karl att alla har olika smak och säger att det i slutändan 

alltid är gästen som bestämmer. Ekonomiska resultat är något som ingår i restaurangchefen 

Karls arbetsbeskrivning men det är fortfarande gästen som ska bestämma sin måltid.  

 

Vid observationen framkommer det att personalen ställer till viss del personliga frågor till 

observatörerna vad de önskar. När restaurangchefen Karl får frågan om han ger sin egen mat 

och vin-preferens till gäster och personal tvekar han inte en sekund utan svara ja absolut! När 

han själv har provat produkterna och kombinationerna blir de lättare att förmedla. Jag guidar 

gästen och personalen men samtidigt är mat och vinupplevelser egna, smaker är personligt, 

säger restaurangchefen Karl. Under observationen frågar matsalspersonalen vilket vin 

observatörerna vill ha och ger sedan sina egna tankar kring kombinationerna.  

 

Sara berättar att beroende på vad det är för gäster hon har ger hon olika vintips, hon känner av 

gästen, är den mer traditionell föreslår hon safe-cards som hon rekommenderar. Känner Sara 

att gästen är mer vågad föredrar hon att utmana dem med speciella kombinationer. De mer 

speciella kombinationerna som hon själv har testat sig fram till. Ofta vid de speciella 

förslagen har gästerna blivit nöjda och då får hon mer självförtroende att fortsätta ge, enligt 

henne, roligare kombinationer. När Gustav ger personliga tips till sina gäster är det inte för att 

få någon vinning i det utan för att det passar hans öppna personliga arbetssätt. Han anser sig 

väldigt kunnig på sitt arbete och tycker då att han kan köra på den mer lättsamma stilen. 

Gustav känner av gästen redan när den kliver in genom dörren, han läser av hur gästen ska 

bemötas, om han ska vara lättsam eller mer uptight. Det där är ju finkänsligt, det är absolut 

från gäst till gäst eller bord till bord, säger Gustav. 

 

Under måltiden känner sig observatörerna sedda och individuellt behandlade fram till kaffet, 

efter det hålls inga konversationer med personalen och observatörerna känner sig helt 

bortprioriterade. Sara säger att vid service på hög nivå ska inte gästen behöva be om nästa 

moment, när glaset är tomt ska matsalspersonalen vara där och fylla på, gärna innan det är 

tomt påpekar hon. Kunskapen sommelieren innehar och delar med sig av anser Gustav vara 

viktigt att all matsalspersonal tar åt sig. När observatörerna får maten presenteras den utförligt 

och med självsäkerhet i rösten men när vinet kommer in fälls repliken Barbera, vem skulle ha 

det? 
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Yrkesrollen  

Det är viktigt att vi ska jobba med hjärtat! Restaurangchefen Karl säger att det märks med en 

gång när hjärtat är involverat i arbetet. När Restaurangchefen Karl kliver in på arbetet träder 

han viss del in i en roll, som chef kan man inte vara 100% sig själv utan måste vara 

professionell. Att vara en i gänget är viktigt, han har lärt sig när han kan vara sig själv och när 

han måste vara professionell. Om hans personal inte är nöjd har han fått erfara att det kan gå 

ut över gästerna, den svåraste uppgiften han har att få sin personal nöjd. Sina gäster vill han 

också ta hand om, en nöjd gäst är det bara några få personer som vet om men en missnöjdgäst 

sprider ofta missnöjet vidare.  

 

Sara går in i en viss roll när hon är på arbetet, hon går in för att vara professionell men även 

behålla en bit av sin personlighet för att servicen inte ska bli tråkig. Restaurangbranschen ger 

henne glädje och det finns mycket att lära och stor chans att utvecklas. Sara ser sig själv som 

sommelier men är endast anställd som servitris för tillfället. Gustav har alltid varit social och 

anser att hans personlighet passar bra in i restaurangbranschen, så länge man arbetar sig 

uppåt i karriären kan jag absolut tänka mig att fortsätta i branschen 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussionen och metod och materialdiskussionen är uppdelade under olika rubriker 

för att skapa tydlighet.  

 

Resultatdiskussion  

Nedan följer en diskussion för det funna resultatet och den teoretiska bakgrunden. 

 

Försäljning av dolda och synliga tjänster  

Personalen på restaurangen är de svåraste att göra nöjda (Informant 3) men det är viktigt att 

just personalen är nöjd och utvecklas för att restaurangen ska kunna nå ekonomisk framgång 

(Grönroos, 2008). Utvecklingssamtal är en viktig del för att restaurangen och dess personal 

ska kunna utvecklas tillsammans. 
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Serviceperspektivet (Grönroos, 2008) behandlar arbetet som matsalspersonalen utför, ta hand 

om gäster och se till att de går ifrån restaurangen nöjda. Företagets image bibehållas om 

personalen motiveras genom utbildning och kunskap som resulterar i förtroende till både 

företaget och till sig själva (Mossberg, 2008). Imageperspektivet (Grönroos, 2008) stärker 

företaget om personalen har förtroende och tillräckligt med kunskap för att kunna känna sig 

trygga att representera företaget utåt (Arduser, 2003). Kunskapsnivån är hög på restaurangen 

vilket gör att de är stora konkurrenter i staden som kopplas till kärnproduktperspektivet 

(Grönroos, 2008). För att vara säker på vad personalen säljer är då produktkunskap viktigt och 

kan resultera i högre försäljningssiffror (Hedegård & Hedegård, 2006). Produktkunskap var 

en stor del av arbetet för informanterna, alla ska ha kunskap om varje komponent på tallriken 

samt ha kunskap inom vin är prioriterat på restaurangen. Produktkunskapen stärks även av 

samtliga informanters personliga intresse för mat och vin.  

 

Den fasta och mjuka kunskapens påverkan  

Ambitionen av hög service genomsyrar hela restaurangen vilket genererar högre kvalitet och 

resulterar även en viss typ av kvalitetssäkring (Grönroos, 2008). Genom att arbeta länge på ett 

företag kan mer kunskap utvinnas, två av informanterna har arbetat i några år och kan då 

konstatera att de har ett förtroende till sin arbetsplats samt att kunskapsnivån ökar. Samtliga 

informanter har en fast kunskap i grunden som ger dem ett större perspektiv. 

Personalomsättningen inom tjänsteföretag är stor (Grönroos, 2008) och den kunskap som 

personalen innehar kommer inte till användning om omsättningen blir för hög. Kunskapen 

som de tre informanterna har, både teoretisk och praktisk, utbyts mellan all personalen 

kontinuerligt, de anser att det är en del av deras arbetsuppgift samt att de tillsammans höjer 

kunskapsnivån på restaurangen. Bergman (2004) menar att vikten av en förhöjd kunskapsnivå 

är viktig för branschens utveckling och informanterna har påvisat att kunskapsnivån på 

restaurangen är hög och de vill att den ska höjas kontinuerligt. Kvalitetssäkring inom 

tjänstesektorn är komplicerat men genom restaurangens motivation och personalens 

engagemang har en viss kvalitetssäkring påvisats. Sambandet mellan utbildning av personal, 

ekonomisk vinning och servicekvalitet (Lundberg & Mossberg, 2008) visar att alla tre 

komponenter bör samspela för att personalen ska bli motiverad till att fortsätta med arbetet.   

 

Utbytet av kunskap från sommelieren till matsalspersonalen, både praktisk och teoretisk, är 

viktigt för att alla ska ha en grundläggande vinkunskap säger samtliga informanter. Vilket gör 

att matsalspersonalen blir trovärdigare och säljer mer om kunskapen finns där (Manske & 
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Cordua, 2005; Mossberg & Gustafsson, 2008). Genomgångar innan service ger 

matsalspersonalen högre självförtroende som kan generera en högre slutnota (Main, 1999). 

Vilket kan tyda på att det är inte bara utbildningen som kan höja slutnotan, utan även 

genomgångar och självförtroende för att matsalspersonalen ska känna sig uppdaterad.  

 

Den tekniska kunskapen (Lundberg & Mossberg, 2008) säger alla tre informanter att de har, 

den teoretiska kunskapen som de använder i praktiken och säger även att det är viktigt att ha 

en form av utbildning för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Den sociala kunskapen 

(Lundberg & Mossberg, 2008) är av stor betydelse för samtliga informanter, restaurangchefen 

uppmuntrar sin personal att släppa fram sin personlighet för att inte servicen ska bli för 

inrutad. Hur de agerar framför gästen är personligt samt att vara social inom branschen är 

viktigt för att kunna ta hand om sina gäster på bra sätt. Att utseendet kan påverka gästens åsikt 

framkom i en intervju, det är viktigt att se vårdad ut för att gästen ska känna sig trygg och 

detta kan även Lundberg och Mossbergs (2008) estetiska kunskap understryka. Lundberg och 

Mossbergs (2008) tre kunskaper kan påvisa att det är viktigt att ha olika sorters kunskaper 

inom branschen, för att gästen ska få en helhetsupplevelse bör alla tre delar framkomma och 

bör beaktas. 

 

Sommeliern på arbetsplatsen ger ofta sina egna preferenser till övrig matsalspersonal för att 

överföra kunskapen. Det har framkommit att detta uppskattas då förtroende (Grönroos, 2008) 

till personen finns samt att ett självförtroende hos personalen påvisats om kunskapen om vin. 

Detta kan då resulteras i att gästen får ett förtroende till matsalspersonalen då kunskapen är 

hög. En attraktion (Grönroos, 2008) till hungern av att utöka kunskapen finns, det kan 

konstateras och även viljan att utveckla sig själva är stark. Engagemang (Grönroos, 2008) i 

matsalspersonalen har påvisats, de träffas utanför arbetstid för att diskutera och lära sig mer 

om vin. Det kan vara en indirekt faktor till att kunskapsnivån är hög på restaurangen. 

 

Att höja tilliten och förtroendet från gästen krävs produktkännedom (Manske & Cordua, 

2005). Informanterna anser sig alla att ha tillräckligt med kunskap om produkterna de 

erbjuder. Då matsalspersonalen aldrig kan veta vilka frågor som uppkommer är det viktigt att 

ha insikt i allt som erbjuds (Hedegård & Hedegård, 2006). Det skapas ett förtroende från 

gästen om personliga preferenser presenteras (Main, 1999). Intervjuerna bidrog till en 

presentation av olika former av personliga preferenser. Det framkom även att vintips är 

vanligare att erbjuda än mattips. Detta kan bero på att matsalspersonalen är säkrare i tips om 
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vin om gästen redan beställt mat och då kunna matcha ett vin till rätten är enklare. Har gästen 

redan valt rätt vill inte matsalspersonalen ändra gästens val men kan fortfarande påverka valet 

av vin, har då tilliten från gästen byggts upp blir det naturligt att gästen väljer det vin som 

personalen rekommenderat.  

 

Under observationen analyserades matsalspersonalens interaktion med observatörerna och om 

personliga frågor ställdes. Det är viktigt för matsalspersonalen att småprata med gästen för att 

båda parter ska bli bekväma i situationen (Mossberg & Gustavsson, 2008). Det framkom även 

i en intervju att om personliga preferenser föreslås från personalen skapas ett förtroende till 

gästen, dock kunde detta inte påvisas under observationen. Informanterna har medvetenheten 

om försäljningsmomenten men det fullföljs inte fullt ut.  

 

Rollen som säljare 

Personalen känner sig inte bekväm med att påtvinga en gäst att beställa någonting som den 

från början inte tänkt beställa. Men att öka intäkterna för varje bord istället för en fullsatt 

restaurang är viktigt menar Mossberg och Gustavsson (2005). Att matsalspersonalen har två 

olika roller kan både Hedegård och Hedegård (2006) samt två informanter styrka. Den sista 

informanten kan inte hålla med om detta utan anser att arbetar för att maximera besöket för 

gästen och ser sig inte som en säljare. Dock menar Arduser (2003) att personalen finns på 

restaurangen för att öka restaurangens intäkter. En konflikt mellan gäst kan då skapas då 

gästen känner att matsalspersonalen blir för påstridig (Hedegård & Hedegård, 2006) för att 

undvika det låter informanterna gästerna själva bestämma. Samtidigt säger Hedegård och 

Hedegård (2006) att det är mer betydelsefullt att gästen går från besöket nöjd. 

Försäljningssiffror bör alltid beaktas av personalen men att det ska ske på ett diskret sätt 

eftersom båda parter ska vara nöjda efter besöket. Medvetenheten om netto och bruttovinster 

finns i bakhuvudet på en av informanterna beroende på vilken produkt det handlade om. När 

vinstmarginalen på produkterna inte skiljer sig bemärkande åt sker ingen aktiv försäljning. 

För att matsalspersonalen ska kunna känna sig bekväm i sin säljarroll borde försäljning alltid 

ske men att gästen måste vara i fokus och försäljningen ska aldrig ta överhand. 

 

För att väcka nyfikenhet hos gästen kan vara avgörande för besöket, genom att fråga vad 

gästen vill ha istället för om de vill ha en produkt (Hedegård & Hedegård, 2006). Ingenting 

från informanterna har påvisat att detta har någon betydelse, utan att visa produktkunskap är 

en påverkande faktor. En annan påverkande faktor som framkommit är att egna preferenser 
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kan ha större betydelse då informanterna påpekar vikten av att läsa av gästen, om vad gästen 

vill få ut av restaurangbesöket och då anpassa sin försäljning efter detta. Matsalen är som en 

teaterscen där matsalspersonalen träder in i en roll (Lundberg & Mossberg, 2008). Alla 

informanter anser att de träder in i en roll på arbetet för att vara professionell men samtidigt 

att mötet och interaktionen med gästen ska vara personlig till viss del. Det krävs då att båda 

parterna ska vara på samma plan om hur interaktionen ska utspela sig och då behövs en 

avläsning av personal till gäst för att resultatet av mötet ses som positivt.  

 

Metod- och materialdiskussion 

När studiens syfte utvecklades ansåg uppsatsförfattarna att en kvalitativ metod var lämpad för 

att besvara syftet, personalens perspektiv och deras ord skulle besvara syftet. Hade studien 

riktat sig till fler restauranger hade en kvantitativ metod passat bättre för att få ett större 

perspektiv (Bryman, 2011). Pilotstudien bidrog till att intervjuschemat och 

observationsschemat blev lättare att förstå för informanterna, utan förstudien hade viss 

förvirring kring frågorna uppstått och syftet hade inte kunnat besvaras. Uppsatsförfattarna 

ville även själva se hur restaurangen arbetade och en observation tog form, vilket resulterade i 

viss skillnad mellan personalens svar och utfallet av observationen. Under observationen kan 

observatörerna ha reagerat annorlunda och inte varit lika känslosamt inställda som vid en 

vanlig måltid. Utslaget kan då ha blivit annorlunda även ordningen på intervjuerna och 

observationerna kan ha gett annorlunda utslag. Observatörerna som trädde in i en dold roll 

(Bryman, 2011) gjorde att arbetsmiljön inte blev störd och personalens naturliga 

arbetsmönster kunde observeras som kan ses som positivt för studien då det naturliga 

arbetsmönstret trätt fram (Herdenstam, 2011).  

 

Inom den kvalitativa forskningen är det ofta svårt att rent konkret spåra hur forskaren har 

kommit fram till slutsatserna (Bryman, 2011). Med detta i beaktning har uppsatsförfattarna i 

så stor utsträckning som möjligt beskrivit alla steg i undersökningen och själva 

forskningsproceduren. Forskningsmetoderna observation och intervju användes och båda 

delarna har beskrivits under metod avsnittet med mesta möjliga transparens och så utförligt 

som proceduren tillåter. I undersökningen är det de verbala orden och handlingarna från olika 

individer i sociala sammanhang som studeras, vilket gör att några generaliseringar är 

komplicerat att göra (Bryman, 2011).  
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Samtliga informanter intervjuades på personalens arbetsplats vilket gav en lugn och trygg 

stämning (Bryman, 2011) dock var samtliga i arbetskläder och arbetade samtidigt men tog sig 

en stund för att medverka i intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte 

vilket resulterade i att alla frågor blev tydliga, skapades förvirring kunde det lätt förklaras och 

förtydligas. En av fyra informanter föll bort, vilket gjorde att viss information föll bort. Hade 

intervjuerna skett efter/innan arbetstid kan svaren ha blivit annorlunda, men utslaget är svårt 

att förutse. Eftersom personalen var i arbetskläder var de även tvungna att hålla koll på 

matsalen vilket kan ha gjort att de inte var lika fokuserade, men det också ha genererat men 

trovärdiga svar eftersom de var på platsen och i rollen som intervjun berörde. Studien 

genomfördes på ett målstyrt urval (Bryman, 2011) vilket gör att undersökningen skulle fått 

helt andra utslag på en annan typ av restaurang i samma klass.  

 

Intervjuerna spelades in och där av försvann ingen viktig information som informanterna 

lämnat (Bryman & Bell, 2011). Infallsvinkeln till studien var induktiv, genom en öppen 

kodning bröts transkriptionerna ner genom att klippa isär texten och lägga de med samma 

innebörd tillsammans för att sedan tolka texten genom semiotiken för att kunna förstå 

helheten. Arbetssättet ses som positivt av uppsatsförfattarna, genom att endast se meningar av 

texten kan en annan helhetsbild bildas för att inte bli partisk i sammanhanget där meningen 

ursprungligen placerats. Hade en annan analysmodell för transkriberingarna används kan 

resultatet förändrats men då det är budskapet som ville förmedlas har inga analyser om dolda 

budskap används. Uppsatsförfattarna anser att semiotik var den optimala analysmodellen för 

denna form av studie eftersom viss tolkning av det verbala krävdes (Bryman & Bell, 2011).  

 

Under intervjuerna fördes en diskussion med respondenterna genomgående under intervjuerna 

för att inget skulle missuppfattas, vilket kan liknas vid Brymans (2011) begrepp 

respondentvalidering. Begreppet innebär att respondenten ska få inblick i resultatet, vilket 

respondenterna till viss del fick under intervjun men inget skriftligt analyserat resultat har 

bifogats till respondenterna. För att resultatet ska bli tydligt menar Bryman (2011) att 

respondenterna ska få ta del av det för att inga missförstånd ska ha skett.  

 

Forskningsetiskuppföljning  

Det som Bryman (2011) belyser som viktigt är att medverkan i undersökningen ska vara 

frivilligt, sanningsenligt och konfidentiellt. Alla dessa delar har tagits i beaktning från första 
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kontakten med restaurangen och de medverkande. Den första kontakten skedde via mail till 

restaurangchefen, där informationsbladet bifogades (Bilaga 2) vid andra kontakten på mail. 

Där kontaktuppgifter till uppsatsförfattarna och till ansvariga på restaurang- och 

hotellhögskolan fanns med. Efter det hölls även ett telefonsamtal för att svara på frågor och 

bestämma tid för själva utförandet. Restaurangen valdes ut för att den enligt White Guide en 

bra standard på orten där undersökningen genomförds. Vid varje kontakt med informanterna 

upplystes de om att medverkan är helt frivillig och inga uppgifter kommer kunna spåras 

tillbaka till informanterna.  

 

Slutsatser 

I servitörens yrkesroll ingår både praktisk och teoretisk kunskap, även sociala kunskaper är 

viktiga för rollen som servitör. På restaurangen ger den fasta kunskapen trygghet och kan 

vidareutveckla personalen och den mjuka kunskapen slutar aldrig utvecklas. Kunskapen står i 

centrum för restaurangen och matsalspersonalen ser det som en viktig del att dela med sig av 

kunskapen till varandra. Utbildningen som finns att tillgå på restaurangen är i form av 

utvecklingssamtal och genom utbyte av den personliga kunskapen matsalspersonalen har. När 

personalen får kunskapen och självförtroendet blidas ett förtroende mellan gäst och servitör, 

vilket i vissa fall leder till en högre nota. Ekonomisk vinning, utbildning av personal och 

servicekvalitet är tre komponenter som samspelar och motiverar personalen. När kunskap, 

motivation och engagemang blandas kan en viss typ av kvalitetssäkring på restaurangen 

påvisas.  

 

Studien har till viss del visat på samarbetet mellan olika ämnen kan ha betydande roll inom 

ämnet måltidskunskap och värdskapet. Studien har även tagit del av viss företagsekonomisk 

litteratur för att få en annan synvinkel på ämnet.  

 

Försäljningen ska aldrig ta överhand utan matsalspersonalen ska känna sig bekväm i rollen 

som säljare men det är alltid gästen som ska vara i fokus.  

 

Det är viktigt att vi ska jobba med hjärtat! 
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Praktisk användning och vidare forskning 

Inom restaurangbranschen finns tanken om försäljning men själva medvetenheten från 

personalens sida av tillämpandet av försäljning och dess utfall är frånvarande. Försäljning är 

en stor del av matsalspersonalens arbetsuppgift för en lönsam verksamhet. Att läsa av gästens 

humör och inställning till besöket kommer från erfarenheten och som diskuterats i uppsatsen 

är personalomsättningen hög i branschen. Genom att utbilda personalen i försäljning för att 

väcka ett intresse av att utvecklas inom branschen. På så sätt ökas kompetensen och kunskap 

som utvinns av erfarenhet ökar därefter. En djupare forskning inom försäljningstekniker kan 

öka medvetenheten inom försäljning ytterligare.  

 

I uppsatsen tas många områden upp för att klarhet i hur yrkesrollen och kunskapens påverkan 

kan utspela sig på restaurang. Utbildning tas upp som en viktig faktor för servitörernas 

yrkesroll, men att utbildning inom försäljning, kunskap och medvetenhet saknas. Det är två 

viktiga faktorer för att branschen ska utvecklas och förbättras. Vidare forskning inom 

försäljning är relevant för att kunna vidareutveckla kunskapen för att öka branschens status.  
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Informationsblad om uppsatsprojektet  
 

Vi studerar sista året på Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. C-uppsatsen är 

vårt examensarbete vilket behandlar försäljningstekniker inom restaurangbranschen. Vi är 

intresserade av att ta reda på hur försäljningen går till med inriktning på det verbala. Vi utgår 

från en observation där vi själva är anonyma gäster för att själva se hur det går till. Utifrån 

observationerna kommer vi utföra intervjuer med personalen som arbetat och även 

restaurangens sommelier.     

Finns det intresse att medverka i undersökningen från er sida?   

Självfallet är allt anonymt och helt frivilligt.    

  

Med vänliga hälsningar     

 

Emma Berg      

emmakarolinaberg@gmail.com                     

076-8373245                                                                         

                                           

Elisabeth Blomberg   

elisabeth.blomberg3@gmail.com  

076-8147681   

   

   

Handledare: Tobias Nygren    

Titel: Universitetslektor  

tobias.nygren@oru.se   

Tel: 019-302001   

   

   

Kursansvarig: Åsa Öström   

Titel: Professor   

asa.ostrom@oru.se   

Tel: 019-302011   
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Observationsschema                                                              Stämmer      Stämmer ej                                                                                                                                           

    

Vem tar första kontakten? 

Kommentarer: Observatörerna 

 

Ställer de någon personlig fråga innan vi satt oss till bords? 

Kommentarer:  

 

Blir vi personligt bemötta av vår servitör? 

Kommentarer: Nej, vi får endast en meny när vi satt oss.  

 

Presenterar servitören sina personliga vinpreferenser?  

Kommentarer: Ja, servitören ger förslag utifrån sig själv.  

 

Presenterar servitören sina personliga matpreferenser?  

Kommentarer:  

 

Visar servitören kunskaper om sina produkter?  

Kommentarer: Talar med bra flyt och känns inte intränat.  

 

Ställer servitören några personliga frågor om vad observatörerna 

vill ha? Kommentarer: Till viss del.  

 

Känner observatörerna sig sedda?  

Kommentarer: Till en början, efter vi fått kaffet finns vi i stort sett 

inte.  

 

Är servitören trovärdig i sin roll?  

Kommentarer: Ja, inget inövat och blir inte krystat.  

 

Visar servitören säkerhet?  

Kommentarer: Ja 

 

Erbjuder de några specialrätter?  

Kommentarer: 

 

Presenterar servitören vad som finns på tallriken?  

Kommentarer: Ja, med bra kunskap och svarar på frågor.  

 

Frågar servitören om observatörerna önskar förrätt/dessert?  

Kommentarer: Ja, men desserten endast frågan om vi vill se menyn.  

 

Frågar servitören om maten smakade bra? 

Kommentarer:  

 

Frågar servitören om notan? 

Kommentarer: Nej observatörerna får fråga och det tar väldigt lång 

tid.  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X  

 

X  
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Intervjufrågor 
 
Om det går bra för dig är det okej om vi spelar in intervjun? Ingen annan kommer lyssna på 

det utan det är bara för att vi ska kunna gå tillbaks och komma se vad som sägs. 

Vi kommer från restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan och är nu mitt uppe i vår c- 

uppsats/examensarbete. Vilket vi väljer att göra här hos er. Den behandlar restaurang miljön 

och vi vill inte gå in på det alldeles för mycket innan för att styra dina svar utan vi förklarar 

gärna efteråt istället om det går bra för dig? 

 Vad har du för bakgrund i Restaurangbranschen? Utbildning? Tidigare jobb? 

 Hur kommer det sig att du valde restaurangbranschen? 

 Hur länge har du arbetat för detta företag? 

 Vad har du för roll på din arbetsplats? 

 Hur ser du på din yrkesroll? (Vem är du här för? Chefen? Dig själv? 

 Är du dig själv eller går du in i din yrkesroll när du kliver på ett arbetspass? 

 Hur lägger ni upp arbetspasset? (Genomgång? Eller vet alla redan vad som ska göras? 

Eller är det upp till var och en att ta reda på vad som ska göras?) 

 Vilka riktlinjer har ni vad det gäller presentationen av era produkter? Vin? Mat? 

 Får ni någon slags utbildning i restaurangen? Får ni provsmaka menyn och vinerna? I 

kombination? 

 Hur ofta byts menyn ut? 

 Känner du att du har tillräckligt med kunskap om produkterna du säljer? 

 Har ni några riktlinjer vad det gäller servicen? Något speciellt ni bör säga eller göra? 

 Kan du se likheter mellan dig som säljare och t.ex. en telefonsäljare? 

 Ser du på dig själv som säljare? 

o Om ja – hur kommer det sig? 

o Om nej – varför inte? 

 Vilken är din viktigaste uppgift enligt dig själv på restaurangen?  

 Ger du personliga preferenser vad det gäller mat och dryck? Kombination-

preferenser? 

 Hur uppmärksammar du dina gäster under deras måltid? 

o Har du lärt dig det via teori eller erfarenhet? 

 Känner du att du vill ta upp någonting som du kommit på nu i efterhand? 


