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Sammanfattning____________________________________ 
 
 

Wine and Spirit Education Trusts (WSET) är en internationell organisation inom vin-och 

spritutbildningar (WSET-global, 2014). WSET har utvecklat en metod som kallas för 

Systematic Approach to Tasting (SAT) som går ut på att sommelieren lär sig bedöma 

dryckens stil, kvalitet och prisvärdhet på ett analytiskt och objektivt vis (WSET, 2011). Idag 

har Sverige fyra stycken sommelierutbildningar där samtliga utgår från den analytiska metod 

som WSET tagit fram. Den här uppsatsen har fokuserats på fyra tidigare sommelierer som 

studerat vid Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. Syftet var att se hur de med en 

analytisk grund i SAT utvecklat ett mer gestaltande och tilltalande språk för gäster. För att 

besvara studiens syfte utfördes fyra kvalitativa, semistrukturerade telefonintervjuer utifrån en 

intervjuguide. Resultatet visade på att utveckling av språket skedde vid interaktion med andra 

människor, både under privata provningar med vänner eller genom en förebild som 

utgångsläge.  

 
 
Nyckelord: Förebild, sommelier, utveckling, presentation.  
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Förord 

Idén till uppsatsen väcktes till liv under vårterminen när vi båda läste Service och Möte. 

Kursen gav oss möjlighet att se till oss själva som provare, där ställdes vi inför utmaningen att 

gå utanför den analytiska ramen som vi tidigare varit inom. Vad som främst lockade var hur 

språket kunde förtrollas med hjälp av känslor. 

Vår ambition är att visa att sommelierns uttryck är lika viktigt oavsett i restaurang, skrift eller 

provningssammanhang, då en gestaltande beskrivning av ett vin förmedlar känslor och ger en 

förståelse för sinnesupplevelsen. 

 

 

 

 

Stort tack till 

Anders Herdenstam för alla goda råd och inspirerande idéer. 

Mischa Billing för att du fick oss att våga tro på oss själva och pusha våra gränser. 

Till våra informanter, utan er hade studien inte blivit av. 

Slutligen våra anhöriga, för ork uppmuntran och tålamod. 

 

 

 

 

 

 

Som solens första värmande strålar efter ett vårregn och doften av nyutslagen björk. 
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Introduktion 
Karsten Thurfjell (2014) beskriver mat och dryck i kombination som Sveriges nya 

nationalsport. Tv, tidningar och restauranger svämmar över av alla möjliga fantasifulla 

beskrivningar av mat och dryck i kombination, och tack vare ett allt större intresse för vin och 

konsumenternas önskan om att förstå vad kvalitet är har intresset för sommelierer som skriver 

eller jobbar på restaurang ökat (Hommerberg, 2011). Men beskrivningar kan se olika ut, vissa 

är objektiva, ibland är det subjektiva eller det kan rent av vara kopierat och avskrivet från 

någon annan.  

 

I Sverige finns idag fyra stora sommelierutbildningar; Hotell- och restauranghögskolan i 

Grythyttan, Restaurang Akademin och Vinkällan Dryckesutbildningar i Stockholm och 

Gustibus i Malmö. Det alla har gemensamt är att de utbildar sina studenter genom en 

analytisk vinprovningsmetod där studenten lär sig använda särskilda standardiserade termer 

och uttryck för att de ska lära sig förhålla sig objektiva för vinet i bedömningen. Trots att 

finns många positiva aspekter av att studenterna lär sig hantera den standardiserade formen av 

provning så behöver de objektiva bedömningarna omformuleras till subjektiva upplevelser av 

vinet när det presenteras för konsumenter för att det ska bli attraktivt att köpa. Men hur 

utvecklar en analytiskt tränad sommelier ett gestaltande språk? 

 

Ämnets relevans till måltidskunskap och värdskap 
Måltidskunskap är en relativt ny vetenskap som binder samman vetenskapen med den 

praktiska yrkeskunskapen, hantverket och estetiken. Vetenskapen benämns som 

måltidskunskap istället för måltidsvetenskap då ordet kunskap innefattar både de 

hantverksmässiga och estetiska delarna i ämnet. För att vi ska kunna skapa en njutningsbar 

upplevelse måste vi både veta och kunna. För att nå det måste den praktiska kunskapen föras 

samman med vetenskapen och konstnärliga arbetsmetoder (Gustafsson, 2004). 

Måltidskunskap är också ett tvärvetenskapligt ämne som samarbetar över gränserna med 

discipliner som sociologi, etnologi och företagsekonomi (Restaurang- och hotellhögskolan, 

2012). Den här studien kan relateras till vardagens sociologi som handlar om hur människor 

interagerar med varandra för att skapa en gemensam förståelse i sociala miljöer. Den 

gemensamma förståelsen skapas bland annat genom talat språk, kroppsspråk och genom 

användandet av symboler i en ömsesidig kommunikation (NE, 2014). Studiens ämne kommer 
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beröra hur fyra före detta sommelierstudenter från Restaurang- och Hotellhögskolan i 

Grythyttan utvecklats i sin yrkesroll som sommelier efter avslutad utbildning. 

 

King, Donaldson och Harry (2012) delar in kunskap i två olika former, informell och formell. 

Den informella kunskapen är den som är upplevelsebaserad och skapas vid interaktion med 

andra människor i vardagen, medan den formella kunskapen är den som är lärarledd och sker 

under ledning av en lärare (King, m.fl. 2012). När vi handlar i vardagen har vi invanda 

mönster som vi inte reflekterar över alls utan bara gör, från början var de kunskaper som vi 

lärde oss från förälder till barn t.ex. hur man knyter skor, går eller cyklar (Björklund, 2008; 

Gustavsson, 2002). Precis som antropologer som samlar på sig kunskap i många år och lär sig 

genom aktivt deltagande i det som studeras, lär sig sommelieren sitt hantverk att prova vin. 

Kunskapen att prova vin lärs in praktiskt genom mötet med andra sommelier och blir en 

kroppsbunden kunskap som kan vara svår att uttrycka med ord eller sätta fingret på (King, 

m.fl. 2012; Perraton & Tarrant, 2007). Utmaningen för en sommelier blir alltså att uttrycka 

sin tysta kunskap som denne samlar in genom sitt instrument, näsan och gommen (Billing, 

2011). Det är genom en dialog mellan praktik och inläst faktakunskap som hantverket kan 

utvecklas, men också sommelierens sociala förmåga att interagera med gästen är viktig 

(Gustafsson & Jonsson, 2004). 

 

För att få konsumenter att prova ett särskilt vin behöver sommelieren kunna beskriva det på 

ett trovärdigt vis med ord som väcker nyfikenhet och lockar (Öström, 2004). För att vara 

trovärdig i sin beskrivning behöver sommeliern ha kunskap om vinets ursprung, tillverkning 

och ha erfarenhet av att prova (Ibid.). Sommeliern behöver därför en kombination av kunskap 

och erfarenhet vilket leder till att beskrivningen av drycken blir mer ingående (Öström, 2004). 

Samma författare menar att ifall dessa två komponenter samspelar kan den nå längre än en 

beskrivning där endast grundsmaker ingår. 

 

För att utvecklas som kommunikatör menar Sjöqvist (2011) att en kombination av motivation, 

skicklighet och kunskap är nödvändigt. Genom att ha en ständig motivation att utvecklas kan 

sommelieren, oavsett kommunikationsmedium, växa i sin yrkesroll som kommunikatör 

(Sjöqvist, 2011).  Den här C-uppsatsen inom måltidskunskap och värdskap kommer behandla 

ämnet hur sommelieren lär sig att kommunicera ut sin subjektiva upplevelse av vin till gästen, 

och hur ett gestaltande språk skapas.  
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Teoretisk bakgrund 
I avsnittet förklaras de termer och teorier som uppsatsen bygger på. Inledningsvis följer ett 

avsnitt om vad en sommelier är och jobbar med, det efterföljs av ett avsnitt av den kunskap en 

sommelier behöver besitta. Fortsättningsvis presenteras ett avsnitt om den tysta kunskapen 

som finns inom hantverkyrken, så som att vara sommelier, och dess betydelse i arbetet. Sista 

avsnittet kommer behandla hur sommelieren kan kommunicera en vinupplevelse med ett 

gestaltande språk, och hur denne genom språket kopplar ihop den tysta kunskapen med det 

praktiska hantverket.  

 

Sommelieren 
Sommelier är den franska termen för en vinkypare, en servitris eller servitör, som är 

specialiserad på mat och dryck i kombination (Billing, 2011; Robinson, 2006, s.642; Dewald, 

2008). Utöver att kunna kombinera mat och dryck, dekantera vin och temperera vin är det 

sommelierens ansvar att köpa in vin, sammanställa en vinlista, lagra vin och se över 

restaurangens vinkällare (Ibid.). Sommelieren ska även kunna ge gästen information om den 

dryck som serveras, beroende på hur informationen och drycken tas emot av gästerna kan det 

leda till vinst i restaurangen och nöjda gäster (Billing, 2011; Hammond, Barber & Almanza, 

2009).  

 

McInerney (2012) beskriver sommelieren som restaurangvärldens nya superstjärna, de öppnar 

upp ögonen för vin på ett helt nytt sätt för gästerna, de sensoriska beskrivningar som framförs 

till gästen kommer ifrån sommelierens egenupplevda erfarenheter av provning (Dewald, 

2008). För att kunna tala med trovärdighet och få gästerna att vilja prova det som erbjuds 

behöver sommelieren ha kunskap om allt ifrån odling av druvor, tillverkningsmetoder och 

kunna svara på alla frågor som rör restaurangen (Manske & Cordua, 2005; Öström, 2004). En 

sommelier som kontinuerligt provar vin, håller sig uppdaterad på vad som händer i vinvärlden 

just nu och har aktuell faktakunskap har de förutsättningar som behövs för att kunna ge 

trovärdiga beskrivningar (Manske & Cordua, 2005; Billing, 2011; Dewald, 2008).  

 

Sommelierens kunskap 
En sommelier behöver ha god påståendekunskap, det vill säga kunskap om druvsorter, 

geografi, tillverkningsmetoder och vad som kännetecknar olika vinländer och regioner 

(Billing, 2011, Dewald, 2008). Den teoretiska delen kan provaren läsa sig till genom olika 
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kanaler medan den praktiska provningen kräver övning (Herdenstam, 2011). Wine and Spirit 

Education Trusts (WSET) är en internationell organisation inom vin-och spritutbildningar 

som startades 1969 i London (WSET-global, 2014a). WSET har utvecklat en metod som 

kallas för Systematic Approach to Tasting (SAT) (se Bilaga 2) som går ut på att sommelieren 

lär sig bedöma dryckens stil, kvalitet och prisvärdhet på ett analytiskt och objektivt vis 

(WSET, 2011). Genom en analytisk metod som SAT skapar provaren en helhetsbild av vinet 

genom att utvärdera varje enskild egenskap. (Herdenstam, 2004). Sedan görs en 

sammanställning av det insamlade materialet, under provningen fokuserar utövaren sig med 

ett sinne åt gången för att få fram egenskaperna (Ibid.). 

 

Den analytiska träningen är enligt Herdenstam (2004) viktig för att provaren ska lära sig att 

bedöma vin konsekvent, göra skillnad mellan olika stilar och lära sig hantera de 

grundläggande termerna inom vinprovning. Men också för att skaffa sig en kunskapsbank att 

utgå ifrån (Ibid.). Att prova vin kan även utövas genom ett syntetiskt perspektiv, det bygger 

på att provaren skapar sig en helhetsuppfattning av vinet genom att först prova sedan separera 

dess egenskaper och slutligen utvärdera vinet (Herdenstam, 2004). Samma författare menar 

att i det analytiska perspektivet är det mätbarheten av det upplevda som är drivkraften, medan 

förståelsen av de faktorer som påverkar provarens förmåga är drivkraften i det syntetiska 

perspektivet  

 

Två av de sommelierutbildningar i Sverige som använder sig av SAT-metoden är Restaurang- 

och hotellhögskolan i Grythyttan och Restaurang akademin i Stockholm (WSET-global, 

2014b). När vokabulären för vinprovning ska läras ut kan kunskapen som sommelieren får 

delas in i två kategorier, perceptuella kunskaper och konceptuella kunskaper (LaTour, LaTour 

& Feinstein, 2011). Den perceptuella kunskapen är en sinnlig kunskap, den upplevs inom 

sommelieren genom de olika sinnena och är personlig. Det är sedan genom den konceptuella 

kunskapen som det perceptuella kan ges förståelse då den uttalas med ord och delas med 

andra, det blir en begreppslig kunskap (Ibid.). Det som kan hända när upplevelsen av ett vin 

ska verbaliseras genom den analytiska metoden är att upplevelsen sätts i andra hand och orden 

i första, fenomenet kallas verbalskuggning (Herdenstan, 2004; LaTour m.fl, 2011). 

Sommelieren behöver hitta en mellanväg mellan den konceptuella kunskapen och den 

perceptuella för att uttrycka upplevelsen, det är när det uppstår asymmetri mellan de båda som 

verbalskuggningen oftast förekommer (LaTour m.fl, 2011). Om sommelieren koncentrerar sig 
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mer på att sätta ord istället för att omfamna den sinnliga upplevelsen av vinet överskuggas den 

perceptuella kunskapen av den konceptuella. 

 

Herdenstam lyfter fram ett perspektiv han kallar det dubbla greppet, det bygger på att 

vinprovaren växlar mellan analys och syntes i sin provning (Herdenstam, 2011). Han menar 

att vinprovare använder sig av den analytiska metoden för att bedöma vinets egenskaper men 

tar till den tysta kunskapen som uttrycks genom metaforer för att beskriva sin egen upplevelse 

av vinet, det är en ständig växling mellan analysen och det syntetiska perspektivet, 

tillsammans blir det en helhetsbild av vinet som kan kommuniceras till andra (Herdenstam, 

2004).  

 

Den tysta kunskapen 
Det är till tystnaden du skall lyssna 

tystnaden bakom apostroferingar, allusioner 

tystnaden i retoriken 

eller i det så kallade formellt fulländade 

Detta är sökandet efter ett meningslöst 

i det meningsfulla 

och omvänt 

Och allt vad jag så konstfullt söker dikta  

är kontrastvis någonting konstlöst  

och hela fyllnaden tom 

Vad jag skrivit 

är skrivet mellan raderna 

 

 Gunnar Ekelöf 

 

Vikten av lyhördhet kan utläsas i Gunnar Eklöfs dikt, då ord inte alltid räcker till för att 

beskriva en känsla. Det kan liknas med att prova vin, då det framförallt är en affektiv och 

kognitiv upplevelse där alla våra fem sinnen är inblandade (Ferrarini, Carbognin, Casarotti, 

Nicolis, Nencini, Meneghini, 2010). Dikten är hämtad ur Molander (1996).  
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När en sommelier ska lära sig att prova vin och uttrycka upplevelsen behövs vägledning på 

samma sätt som när vi lär oss gå, det är genom utbytet mellan mästare och lärling som den 

tysta kunskapen kan överföras och ges förståelse till lärlingen (Björklund, 2008). Trots att den 

tysta kunskapen kan göras tillgänglig för lärlingen genom interaktionen med mästaren 

behöver denne med samla på sig egna erfarenheter för att få full förståelse för hantverket att 

prova och uttrycka vin (Björklund, 2008; Gawel, 1997). En provares yrkeskunnande bygger 

på de personliga erfarenheterna av olika sinnesupplevelser, dessa erfarenheter används sedan 

som kunskap (King m.fl. 2012). Herdenstam (2004) tar upp i sin avhandling att den tysta 

personliga kunskapen är viktig i kommunikationen mellan vinprovare, en förutsättning för att 

de ska förstå varandra är att deras inre bilder av en dryckesupplevelse överensstämmer med 

den andres. Att ha förståelse för den tysta kunskapen är viktigt då den är en förutsättning för 

att förstå hur en vinprovares begreppsbildning skapas och att det är i den tysta kunskapen som 

grunden läggs (Ibid.). Genom att studera begreppsbildningen hos vinprovare har den tysta 

kunskapen kunna gestaltats genom exempel på termers användning, för att kunna beskriva en 

särskild egenskap behöver sommeliererna ha ett gemensamt språk och tolkningssätt 

(Gawel.1997; King m.fl. 2012).  

 

Den erfarenhetsbaserade kunskapen skapas i ett möte mellan den sociala och känslomässiga 

kontext som inlärningen sker i, det behöver finnas en dialog mellan den som lär ut och den 

som lär sig för att kunskaperna ska sitta i kroppen och inte bara i minnet (King, m.fl. 2012; 

Göranzon, 2007). När ett jämlikt sällskap provar vin behövs oftast inte ord för att förmedla 

dess känsla, det sker istället en tyst förståelse (Herdenstam, 2011; Gawel, 1997). Inom en 

yrkesgrupp kan den tysta kunskapen bli tillgänglig för lärlingen genom att reflektera över den 

ihop, berättelser måste föras ut och synliggöras då det är gruppens samlade tolkning av vad de 

praktiserar (Göranzon, 2007). Den kollektiva aspekten anses då vara viktig då all kunskap har 

sin grund i erfarenhet, men inte nödvändigtvis enbart i den egna (Göranzon, 2007). 

 

Gestaltande kommunikation 
Förmågan att känna igen dofter och smaker är väl utvecklad hos oss människor, men den är 

svår att verbalisera (Björklund, 2008). För att en novis ska utvecklas till expert behöver det i 

utgångsläget finnas fasta regler och metoder för hur denne ska uttrycka sig och använda sin 

explicita kunskap (Björklund, 2008; King m.fl, 2012). Samma författare menar att novisen är 

på inget sätt okunnig utan behöver hjälp och vägledning för att veta hur kunskapen ska 
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användas och utvecklas. Genom att reflektera över den kroppsliga tysta kunskapen 

tillsammans med någon som har mer erfarenhet kan novisen lära sig att uttrycka vad som 

händer inom denne i kontakt med vinet (King m.fl, 2012). Det är först när den perceptuella 

upplevelsen av smak och doft verbaliseras som det skapas en länk mellan den tysta kunskapen 

och den konceptuella kunskapen (Ibid.).  

 

I en kommunikation finns det oftast en sändare och en mottagare, hur budskapet når fram 

samt tas emot kan ibland missuppfattas av någon av parterna (Northway, 2014). När ett 

budskap ska kommuniceras fram, ingår flera personliga egenskaper och känslor för att göra 

det som ska kommuniceras tydligare (Northway, 2014). De sensoriska vinbeskrivningarna 

fungerar som en kommunikationslinje mellan sommelieren och konsumenten (Gawel, 1997).  

Att göra en sensorisk beskrivning är svårt då det inte bara är att konstatera vad som är utan 

om att uttrycka sin egen individuella upplevelse av produkten med ett eget språk (Swahn, 

Öström, Larsson & Gustafsson, 2010). Personlighet är något som Mischa Billing använder sig 

av när hon beskriver ett vin i artiklar (Billing, 2011). I artiklarna hon skriver för tidningen 

Aftonbladet använder hon sig av ett målande språk samt egna erfarenheter för att fånga 

läsarna. Ofta är det inte endast en beskrivning av vinet som förekommer, för att ge sina läsare 

en förståelse för vinet beskriver hon platsen som vinet kommer ifrån, något om producenten 

samt vad som kan tänkas äta till (Billing, 2011).  

 

Då en skrivande sommelier gör ett tusental tastingnotes per år behöver de ofta förändra och ta 

till metaforer för att läsarna inte ska tröttna på deras skrivande (Caballero, 2007). Ord som 

uttrycker smak och doft på ett exakt sätt finns det inte mycket av, detta har lett till att många 

sommelierer tagit till sig ett överflöd av figurativa uttryck inom sitt skrivande (Hommerberg, 

2011). De mest framträdande orden delar Hommerberg (2011) in i tre olika kategorier där den 

första kategorin beskriver mänskliga drag och levande organismer (ärligt, ungt, aggressivt, 

livligt). andra kategorin innehåller liknelser av textila upplevelser men även upplevelser av 

vissa musikstycken eller byggnader (krossad sammet, med mera). Tredje kategorin innehåller 

ord kopplade till geometri och tredimensionella upplevelser (Lager-på-lager, rund, kantigt, 

djup) (Ibid). För att en beskrivning ska bli tilltalande och locka gäster eller konsumenter 

behöver det finnas en gemensam förståelse för vad som menas med beskrivningen (Swahn 

m.fl., 2010; Solomon, 1997). Genom ett överenskommet och semantiskt språk kan 

kommunikationen till kunderna förbättras och försäljningen ökas (Swahn m.fl., 2010; 
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Solomon, 1997; Gawel, 1997; Manske & Cordua, 2005). Undersökningar har visat på att för 

att skapa ett gemensamt gestaltande språk som fungerar att kommunicera ut krävs det mycket 

övning i både provning och hur ord används för att lära sig vad det är som upplevs och hur det 

uttrycks (Ibid.). Om vinprovaren ska kunna kommunicera den egenupplevda 

sinnessensationen av ett vin till andra behöver denne ta hjälp av tonläge, ordval och 

kroppsspråk för att visa på den upplevda energin, även analogier och metaforer är viktigt att 

lära sig för att kunna verbalisera upplevelsen (Billing, 2011; Herdenstam, 2011; Caballero, 

2007). Ju mer yrkeserfarenhet en sommelier har av att uttrycka den sensoriska upplevelsen av 

vin, desto fler beskrivande analogier och metaforer kan denne använda för att ge andra en bild 

av vad som upplevdes (Solomon, 1997).  

 

Parson och Thompson (2009) gjorde en undersökning av hur kunder gör sitt val av vin i en 

livsmedelsbutik kontra en vinbutik där det finns specialiserad personal. Vinerna i studien 

marknadsfördes på tre olika sätt; ett vin presenterades som ett av butikens tio-i-topp viner, det 

andra vinet rekommenderades av den utbildade personalen och det sista vinet hade vunnit en 

utmärkelse på en vintävling (Parson & Thompson, 2009). Resultatet visade att de viner som 

antingen hade vunnit en utmärkelse eller rekommenderades av kunnig personal var de som 

sålde bäst, valen kan grunda sig i ett auktoritetstänk då vinet givits en status av en expert 

(Parson & Thompson, 2009). Undersökningen visade att när en expert, så som en sommelier, 

uttalat sig om ett vin påverkar det starkt konsumenternas val (Parson & Thompson, 2009).  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka fyra tidigare studenters utvecklande av ett gestaltande 

språk. 

 

 

Metod och material 
Avsnittet inger en tydligare bild för läsaren av hur författarna gått till väga för att besvara 

studiens syfte. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer ansågs då vara lämpligast och det 

utfördes fyra stycken med vad författarna ansågs lämpliga informanter.  
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Metodval  
Kvalitativa intervjuer används främst för att få en bild av intervjupersonens livsvärld, att 

upptäcka och identifiera dennes tankar berörande ämnet (Patel & Davidsson, 2011). Vad som 

kännetecknar en kvalitativ intervju är att de så gott som alltid är av låg strukturering (ibid). 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer används då forskaren vill ge intervjupersonen en 

frihet att utifrån teman som forskaren bestämt kunna utforma sina svar (Bryman, 2011, Patel 

& Davidsson, 2011). De frågor som forskaren använder i sina semistrukturerade intervjuer 

behöver inte följa någon specifik ordning, men oftast följer forskaren en intervjuguide 

(Bryman, 2011). Tonvikten bör ligga på hur informanten tolkar frågan, det påverkar det som 

sedan ska sammanställas. För att nå studiens syfte var semistrukturerade intervjuer det mest 

välplanerade alternativet då författarna till föreliggande studie ville ge sina intervjupersoner 

en chans att bli både personliga i sina svar samt att intervjuerna skulle likna ett samtal. Genom 

dessa semistrukturerade intervjuer kunde svaren styras av intervjupersonerna samt kunde 

författarna till föreliggande studie ställa ytterligare följdfrågor (Bryman, 2011).  

 

Urval 
För att studien skulle ge varierade infallsvinklar samt en större bredd valde författarna att ha 

en så jämn fördelning av kön som möjligt samt att de informanter som valdes skulle jobba 

med presentationer av vin. Informanterna arbetar idag som sommelierer, tre på restauranger 

och en som provningsledare. De fyra informanterna avslutade sina studier vid Restaurang- 

och hotellhögskolan för ett till två år sedan, och delar därav samma studieplan som studiens 

författare. Det vill säga att både informanterna och författarna har läst utbildningen med 

samma uppbyggnad. Författarna valde avsiktligt informanter med en sommelierutbildning 

från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan för att det skulle visa vart informanterna 

hade för plattform att utgå ifrån. Att författarna och informanterna har restaurang- och 

hotellhögskolan som en gemensam bakgrund ledde till att tillgängligheten för att hitta 

informanter blev lättare. Enligt Bryman (2011) kan det ses som ett strategiskt drag att 

medvetet välja informanter som är relevanta för att besvara studiens syfte. Då blir urvalet 

målstyrt och författarna får de svaren som kan tänkas vara relevanta. Då studien belyser 

användningen av ett gestaltande språk var det relevant att informanterna hade en arbetsuppgift 

som inkluderade en presentation av vin.  
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Undersökningsinstrument 
Studieförfattarna använde sig av en intervjuguide (Bilaga 3) vilket är ett bra hjälpmedel för 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Intervjuguiden fanns som en minneslista för att 

alla intervjudeltagare skulle få samma frågor för att kunna ta ställning och reflektera över, 

detta underlättade då en jämförande analys som sen gjordes (Bryman, 2011). Den 

semistrukturerade formen tillät intervjuaren att byta ordning på frågorna om deltagaren 

naturligt tog riktning mot något särskilt som berörde övriga frågor (Patel & Davidsson, 2011). 

Men också att intervjuaren om det behövdes kunde ställa följdfrågor eller skapa nya frågor 

(Bryman, 2011). Inom den kvalitativa forskningen försöks ledande frågor undvikas i största 

möjliga mån (Bryman, 2011). Därför utformades frågorna så deltagarna var tvungna att svara 

mer än bara ja eller nej. Intervjuguiden innehöll tio fasta frågor varav två inledande, tiden för 

varje intervju beräknades ta 30 minuter. De två första frågorna såg som inledande för att 

informanten skulle få presentera sig själv samt känna sig trygg i att svara på frågorna.   

 

Genomförande 
För att inte hämma deltagarna utformades intervjuerna så att intervjuaren kunde vägleda dem 

genom deras eget resonemang utan att intervjuarens åsikter kom med (Patel & Davidssom, 

2011). Då studiens deltagare angav olika dagar att träffas ansikte mot ansikte valde författarna 

att göra telefonintervjuer då ekonomin för pendla inte fanns (Bryman, 2011). Tre intervjuer 

utfördes över telefon och en ansikte mot ansikte. Telefonintervjuer har tendens att bli kortare 

då det är lättare för intervjupersonen att avsluta samtalet via telefon. Vad som kan ses som en 

nackdel med en telefonintervju är att intervjupersonen inte kan se informantens kroppsspråk, 

det vill säga minspel, gester och reaktion på frågan (Bryman, 2011). Alla intervjuer spelades 

in genom en inspelningsapplikation som fanns att tillgå i författarnas mobiltelefon efter 

deltagarnas godkännande.  

 

Analys 
Studiens författare följde Brymans (2011) råd om att transkribera de inspelade intervjuerna så 

snart som möjligt efter att de genomförts för att ingen information skulle gå förlorad eller att 

det skulle förekomma felciteringar. Det transkriberade materialet analyserades sedan genom 

grounded theory och en öppen kodningsmetod där materialet bryts ner till mindre delar för att 

kunna jämföras mot varandra, konceptualisera och slutligen kategoriseras (Bryman, 2011). 
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Det transkriberade intervjuerna skrevs ut och båda författarna fick varsitt exemplar, där efter 

ströks relevanta uttalande från informanterna över med en penna. Detta för att lättare finna 

mönster samt jämföra de fyra informanternas svar. De kategorier som analyserades fram var 

Sommelieren, kunskapen och språket och Presentation för gästen. Under kategorin 

sommelieren finns en beskrivning av de fyra informanterna, deras bakgrund och vad de gör 

idag. Kunskapen och språket lyfter fram hur informanterna jobbar med sina kunskaper och 

hur de genom det utvecklar sig språkligt. Presentationen för gästen tar upp ämnet hur 

informanterna använder sig av sin kunskap när de arbetar med gästmötet.  

 

Etiska överväganden för studiens genomförande 
Att använda sig av ett etiskt förhållningssätt vid forskning har som syfte att se hur studiens 

informanter behandlas. Uppsatsen målsättning är att följa de principer som utgår från svenskt 

krav på etisk forskning (Patel & Davidsson, 2011). De fyra principerna som ingår inger 

därmed en balans för skyddandet av studiens informanter samt uppsatsens offentlighet 

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

  

De fyra principerna: 

Informationskravet; studiens informanter ska delges informationen att deras deltagande är 

frivilligt och att när som helst kan välja att inte fullfölja sin intervju. Forskarna ska även 

informera sina informanter om studiens syfte (Bryman, 2011).  

 

Samtyckeskravet; Intervjudeltagarna deltog på sina egna villkor och får bestämma över sin 

medverkan (Bryman, 2011). 

 

Konfidentialitetskravet; informanternas personuppgifter ska tas väl om hand av forskarna, det 

vill säga att de ska skydda dem för offentligheten så de inte hamnar i fel händer (Bryman, 

2011).  

 

Nyttjandekravet; innebär att den information som forskarna samlat in får enbart ingå i den 

pågående studien (Bryman 2011; Patel & Davidsson, 2011).   
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För att komma i kontakt med informanterna användes en social medier där en kortare 

presentation av uppsatsämnet gjordes samt förfrågan ifall de ville medverka i en intervju. I 

förfrågan om de ville medverka belystes även att de själva fick bestämma ifall de ville delta, 

detta enligt samtyckeskravet. Informanterna fick även kontaktuppgifter till studiens författare, 

handledare samt kursansvarig som ingår i informationskravet (Bilaga 2.). Då det är tidigare 

studenter som medverkat i studien och Sveriges sommelierer är relativt få skyddas deras 

uttalanden och kontaktuppgifter noggrant av författarna enligt konfidentialitetskravet 

(Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011). Informanterna har tilldelats fiktiva namn för ge 

dem ytterligare skydd. För att underlätta för informanterna fick de själva bestämma datum och 

tid som de ville svara på frågorna. Informanternas uttalanden kommer enbart att användas i 

den här C-uppsatsen för att besvara studiens syfte, deras uttalanden kommer inte att 

förekomma i andra sammanhang som överensstämmer med nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

 

 

Resultat 
Det sammanställda resultatet utifrån informanternas uttalanden delas in i tre delar för att 

kunna urskilja mönster som studiens författare fann i det insamlade materialet. Detta för att ge 

en tydligare bild för läsaren av vad som analyseras.   

 

Sommelieren 
Gemensamt för tre av studiens fyra informanter är att innan utbildningen hade de tidigare 

arbetat mellan fem och tolv år extra inom restaurangbranschen. Under sina år på restaurang 

fann de dryck som deras största intresse, vin var framförallt det som de ville utveckla. Den 

fjärde informanten valde att efter gymnasiet läsa på Restaurang- och hotellhögskolan då hon 

under en vinprovning i skolan upptäckte sitt intresse för vin. Ambitionen med utbildningen 

för samtliga informanter var främst att få mer kött på benen samt få en större kunskap om 

området. Med den kunskapen som utbildningen gav var det inte en självklarhet att fortsätta 

inom restaurang, utan de såg dörrar som att arbeta som importörer eller på andra sätt arbeta 

med vin öppnas. Idag arbetar Kim, Alex och Robin på restauranger, Charlie arbetar som 

provningsledare och sina arbetssysslor ingår det att i någon form presentera vin.  
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Kunskapen och språket 
Då samtliga informanter studerat vid Restaurang och- hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro 

universitet är de upplärda genom SAT. Idag använder de SAT som ett verktyg i hur de provar 

vin samt på sina arbetsplatser. När de presenterar vin har både Kim och Alex SAT i 

bakhuvudet och anser att det är grunden till hur de idag provar och bedömer vin. De fyra 

informanterna är enade om att SAT inte är något de kommunicerar med personer som inte är 

insatta i det då det krävs förkunskaper, därmed används det inte i mötet med gästen. Dock 

tillämpar de SAT i sina arbetsuppgifter t.ex. vid matchning av mat och dryck vid 

menyplaneringar, provningsmallar, bedöma kvalitet och hitta ord som beskriver en egenskap. 

 

Förebilder värderar de fyra informanterna högt, de ser dem som sina inspirationskällor och 

påpekar vikten av dess innebörd de haft genom åren. Genom sina förebilder kan de utvecklas i 

sitt språk samt bli mer omfattande i sin yrkesroll. En förebild kan vara ens arbetskamrater, 

författare, recensenter eller andra inspirationskällor. Viktigt med förebilder anser samtliga 

informanter är att man hittar det bästa från dem, tar det till sig och sedan hittar sitt egna 

utryck. Det är inte enbart i sitt arbete de ser upp till sina förebilder, de använder dem som 

inspirationskällor även i vardagen. 

 

men eftersom jag inte är så troende, jag tror egentligen inte på det där med 

gud eller så, då är ju förebilder mer betydande Jag tror förebilder är extra 

viktigt då om man inte tror på något väsen eller vad man ska säga (Robin, 

intervju, 2014). 

 

När en grupp människor umgås i syfte för att prova vin kan ett gemensamt språk utvecklas, 

detta har Kim övat upp vid sidan av utbildningen då han och hans vänner provat mycket vin 

på kvällarna. Idag umgås Kim med ett liknande sällskap där de gemensamt provar och 

diskuterar vin. Och nu, som då märker han att förklarande ord för en doft eller smakkaraktär 

inte behövs då det inte längre blir det väsentliga. De har numer en gemensam förståelse av 

komponenter i vinet som inte behöver uttalas högt, han tillägger att en utomstående 

förmodligen skulle ha svårt att hänga med. Men det är inte bara i sitt sällskap som Kim 

utvecklar sitt språk utan även när han provar vin med nya människor.  
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När vi satt i skolan och provade vin så var det ju att man satte sig och så 

ropade läraren runt och ba ah nu ska vi köra. Och så körde man ju en wset-

metodik och det var ju såhär lagom kul. Men så gjorde vi en del 

provningar vid sidan av det är väl där någonstans redan där liksom som 

man utvecklas till att prata om vin på ett annat sätt än WSET (Kim, 

intervju, 2014) 

 

Utveckling av språket kan ske på flera sätt, recensioner och böcker är något som Alex brukar 

ta till sig, i dem kan han hitta sina egna uttryck som sedan inför gästen gör honom mer 

trovärdig. Han är noga med att inte stjäla andras ord då det kan uppfattas som stakande, 

tekniskt men framför allt oärligt. Det vill säga att för att använda ett ord eller uttryck behöver 

han ha förståelse för dess innebörd. Han uppfattar språket som en konstant process för att hela 

tiden kunna utvecklas.  

 

Presentation för gästen  
Vid presentation av vin är samtliga informanter enade om att den ska hållas så enkel som 

möjligt för gästen. 

 

Robin använder främst kombinationen av mat och dryck i sin presentation och beskriver vad 

syran i vinet kommer att göra med ingredienserna på tallriken istället för att enbart ge doft- 

och smakbeskrivningar på vinet. Detta för att hon anser det vara väldigt individuellt vad 

gästen kommer att uppleva i drycken. Vid kombinationer av mat och dryck anpassar Alex ofta 

sina presentationer av vinet beroende på om det är han själv som rekommenderar det eller om 

det är gästen själv som valt ut det. I det senare fallet där gästen själv valt vinet så presenterar 

han vad det är för vin där producent, druva samt region blir de centrala faktorerna för att 

gästen ska få informationen om vad den ska dricka. När Alex själv valt ut ett vin är det alltid i 

samband med ett särskilt syfte som han har i åtanke, det kan variera om det är till en maträtt 

eller om en gäst har specifika preferenser. Oftast vill han förmedla vinets doft- och 

smakkaraktär till gästen och låta dem prova och ifall gästen då har övriga funderingar lämnar 

han utrymme för diskussion. Genom att beskriva vinets doft-och smakkaraktärer vill Alex 

förmedla en känsla, gärna en romantiserad känsla då han belyser att det ska vara sexigt att 

sälja vin. Vinmakarluncher är något som förekommer på Alex arbetsplats och då förändras 
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hans språk gentemot gästen till att innehålla mer påståendekunskap, ofta har gästerna vid de 

här luncherna tidigare kunskap kring vin och då kan han hålla en mer informell presentation.  

 

Jag tror inte att jag kan leverera bra om jag inte är mig själv. Samtidigt så 

kanske det är bra att inte vara för personlig och använda uttryck som är 

väldigt ungdomligt om man t.ex. har ett äldre par men man behöver 

samtidigt inte förlora sig själv. Jag är medveten om att de jag pratar inför 

inte är mina kompisar, men jag är fortfarande personlig i mitt språk och jag 

har respekt för det sällskap jag talar inför (Charlie, intervju, 2014). 

 

Charlie har som ambition att spegla sin personlighet i sina presentationer av vin, därför strävar 

hon efter att använda ett välbalanserat språk för att hålla sig just personlig och inte privat. 

Charlie poängterar även vikten om att inte förlora sig själv. Hon är väl medveten om att när 

hon står inför sina provningsdeltagare är de hennes gäster, det leder till att hon försöker 

eftertrakta en hög professionalitet då de just är gäster och inte hennes vänner som hon 

presenterar för.  

 

För att få en uppfattning om hur presentationen ska gå till för ett specifikt sällskap brukar Kim 

känna av bordets stämning. Där har han skapat en bild om hur vinerna ska presenteras. Det 

anser han vara viktigt för att kunna förhindra alltför komplicerade beskrivningar samt att 

variera dem så inte alla restaurangens gäster får höra identiska beskrivningar på vinet. Han 

väljer sedan vilken nivå han ska lägga sig på för gästen, och han ser det som ett verktyg till att 

kunna ge sina gäster en bra service men främst att ta hand om dem.  

 

Ett ord som samtliga informanterna värnar om är ärlighet vid sitt beskrivande av vin, de vill 

inte framstå som dåliga kopior utan de fokuserar på att vara trovärdiga. Robin tycker sig vara 

en trovärdig person och hon nämner att hon alltid ser sina gäster i ögonen när hon presenterar 

mat och vin i kombination. För att inge trovärdighet till sina gäster försöker hon förmedla en 

känsla av exklusivitet. Robin har inget emot men upplever att presentera ett vin hon inte kan 

stå för helt smakmässigt är svårt då kombinationen med maträtten inte är det 

rekommenderade. Förståelsen för gäster med preferenser som skiljer sig från det förvalda 

alternativet finns ändå där och hon ser inte ner på valet men kan inte stå för det på ett 

smakmässigt plan. 
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Till skillnad från Robin har Charlie ingen mat att kombinera sitt vin med när hon vid 

provningar beskriver ett vin, där blir doft- och smakkaraktärer det centrala för att 

provningsdeltagarna ska kunna lära sig känna igen vad som finns i glaset. Hon använder sig 

av ett vardagligare språk för att inte komplicera för provningsdeltagarna och försöker koppla 

det mer till ett sensoriskt provande. Hon undviker ord som kan försvåra eller förvirra en 

oerfaren provningsdeltagare detta för att de ska känna sig välkomna.  Charlie uppmärksammar 

ofta om provningsdeltagarna är nyfikna vilket också är en avkänning på stämningen, är det då 

provningsdeltagare som är intresserade av att veta mera utöver den information som Charlie 

uppger brukar hon ge utrymme för ytterligare diskussioner.   

 
Gästen hamnar för samtliga informanter alltid i stort fokus, deras välmående och att få dem att 

känna sig välkomna är ytterst viktigt för att restaurangupplevelsen ska bli komplett. Anser han 

att sina gäster inte behöver något större utlägg om vinerna så avstår han från längre 

information för det handlar enligt honom själv att ta hand om gästerna. Alex ser att 

restaurangupplevelsen ska vara något utöver det vanliga och vill inge en trygghet hos sina 

gäster, och precis som för Kim handlar det om att kunna läsa av sina gäster. Vid presentation 

av vin är det för Alex extra viktigt att inte hamna på en för hög nivå då det kan göra gästerna 

obekväma om de inte har den kunskapen. Där känner han då av gästen och lägger sig naturligt 

på en nivå som gästen kommer kunna känna sig trygg i, han tillägger ”Känner dom sig osäkra, 

då har man gjort ett dåligt jobb”. Vid presentation och bemötande gäller det att förmedla 

själva kärnan då restaurangmiljön är stressig och håller ett högt tempo. 

 

 

Diskussion 
Nedan följer diskussioner av studiens resultat samt den metod som använts i två skilda avsnitt. 

 

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kopplas den teoretiska bakgrunden samman med det resultat som 

sammanställts utifrån informanternas uttalanden. De teman som kommer diskuteras är 

sommeliern och dess kunskap, en trovärdig sommelier samt en sommeliers språk. 
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Sommeliern och dess kunskap 
Samtliga informanter har blivit upplärda genom WSETS metod SAT då de studerat vid 

Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. Herdenstam (2004) lyfter fram att 

genom den analytiska träningen kan provaren lära sig bedöma vin konsekvent, bygga en 

kunskapsbank och lära sig hantera grundläggande vintermer. För att utvecklas som provare 

behövs både fasta metoder men även vägvisning (Björklund, 2008; King m.fl. 2012).   

 

De fyra informanterna uppger att SAT ligger till grund för hur de provar vin idag, det används 

vid matchning av mat och dryck, menyplanering, provningsmallar samt att bedöma kvalitet 

och hitta ord för egenskaper. Genom erfarenheten de fått av att prova vin har de utvecklat sina 

konceptuella och perceptuella kunskaper (LaTour, m.fl. 2011). Ett exempel på hur 

konceptuell och perceptuell kunskap kan utvecklas är Kim som vid sidan av sin utbildning 

ofta provade vin med sina vänner. Genom dessa provningar utvecklade de tillsammans ett 

gemensamt språk, men med grunden i SAT. Det bör finnas en balans mellan konceptuell och 

perceptuell kunskap då de kan uppfattas vara beroende av varandra. Genom de provningarna 

fick de en individuell erfarenhet och genom utbytet med varandra kunde de utveckla sitt 

gemensamma språk. När de båda möts blir det en begreppslig kunskap LaTour, m.fl. (2011). 

När dessa inte möts uppstår enligt LaTour m.fl. (2011) verbalskuggning, det vill säga det går 

inte att uttala sig om något om erfarenheten inte finns. Detta kan kopplas till Alex som 

poängterade förståelsen av ord och utrycks innebörd vid kommunicering av vin.  

 

Vägvisning kan ske i form av förebilder, då erfarenhet inte nödvändigtvis behöver vara 

egenupplevd (Göranzon, 2007). Samma författare menar om kunskap delas kan den överföras 

till den oerfarna. De fyra informanterna nämner att de hämtar inspiration från sina förebilder 

både i sitt yrkesliv men även privat. Informanternas förebilder är oftast en arbetskamrat, 

förebilden ses som mästare och informanten som lärling. När mästaren och lärlingen arbetar 

ihop kan den tysta kunskapen göras tillgänglig för lärlingen, detta sker när de båda reflekterar 

över en arbetsuppgift tillsammans, då det är genom dialogen som den kroppsliga kunskapen 

blir till (Göranzon, 2007; King, m.fl. 2012). Informanterna har även författare som förebilder, 

kunskapen blir inte lika greppbar som att utföra ett arbete tillsammans utan ser författarna 

som en inspirationskälla. Genom den kunskapsbank och vinprovningstermer de lärt sig utifrån 

SAT kan de förstå böcker och recensioner som författarna skrivit. Herdenstam (2004) 

poängterar vikten av den tysta personliga kunskapen, det är genom den som en gemensam 
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förståelse för upplevelsen av vinet uppstår. Informanterna har från kunskapen de fått från sina 

förebilder utvecklat ett eget gestaltande språk.  

 

Vikten av förebilder ses av Robin som en religion. Det kan tolkas som att hon har så pass stor 

tillit till sina förebilders kunskap att hon ser det vara avgörande både i sin yrkesroll och privat.  

 

En trovärdig sommelier 
Manske, Cordua, (2005), Billing (2011) & Dewald (2008) anser att trovärdiga sommelierer 

har god faktakunskap, är uppdaterade om vinvärlden och provar vin kontinuerligt. Detta 

överensstämmer med informanternas värderingar av en vad en trovärdig och ärlig sommelier 

är, och de alla har som ambition att vara det. För gästen kan ordet sommelier inge förtroende, 

det kan vara avgörande när en gäst ska köpa ett vin (Parson & Thompson, 2009). Robin anser 

sig själv vara en trovärdig och ärlig person vid beskrivningar av mat och vin i kombination. 

Med hjälp av ögonkontakt och att förmedla en känsla av exklusivitet tror hon att gästerna 

också uppfattar henne trovärdig.  

 

De fyra informanterna nämner vikten av ärlighet vid presentation av vin. Detta kan kopplas 

samman med Kim som genom att känna av stämningen bland gästerna lärt sig vilken nivå han 

ska lägga sina vinbeskrivningar på. Detta får gästen att bli lockad men framförallt få en 

förståelse vad sommeliern säger (Swahn m.fl., 2010; Solomon, 1997). Att anpassa sig efter 

sina gäster kan vara viktigt för att undvika missförstånd, Northway (2014) påpekar vikten av 

att använda sina personliga egenskaper och känslor för att förtydliga i kommunikationen. När 

både sändare och mottagare delar en gemensam förståelse genom ett förtydligande av 

beskrivningen uppnår Kim sin önskan om att ge sina gäster en bra service likt Nortway 

(2014). Det är inte bara gästen som ges förståelse i kommunikationen, sommelieren får genom 

erfarenhet en djupare förståelse då han eller hon utövar sitt hantverk (Björklund, 2008; Gawel, 

1997). Kims yrkeskunnande kommer från hans personliga erfarenheter och King, m.fl. (2012) 

menar att det är dessa erfarenheter är det som ligger till grund för hans kunskap. Solomon 

(1997) antyder att erfarenhet av att prova samt utrycka vin leder till ett ökat ordförråd, vilket 

Kim anser vara viktigt då han helst undviker att ge identiska beskrivningar på ett vin. 
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En sommeliers språk 
Charlie speglar gärna sin personlighet i sina vinbeskrivningar, det gör hon med hjälp av att 

hålla sitt språk ungdomligt och piggt. Hommerberg (2011) delar in den typen av ord i 

kategorin för mänskliga drag och levande organsimser (ungdomligt, piggt, växtlighet).  

Även Alex försöker använda sig av ett språk som det kan dras liknelser till Hommerbergs 

(2011) indelning av ordgrupper, han vill sälja in vinet till sina gäster på ett romantiserande vis 

och påpekar att det ska vara sexigt att sälja vin. För att förmedla den romantiserade eller 

sexiga känslan är kroppsspråket, tonläge metaforer och analogier viktigt (Billing, 2011; 

Herdenstam, 2011; Caballero, 2007). De fyra informanterna har utifrån SAT hittat sitt eget 

sätt att kommunicera på till gästerna, men det är genom mycket övning inom både provning 

och hur orden ska användas som hjälpt dem att utvecklas och att fortsätta med det (Swahn 

m.fl., 2010; Solomon, 1997; Gawel, 1997; Manske & Cordua, 2005).  

 

Caballero (2007) lyfter betydelsen av att förändra och variera sitt språk för att den som lyssnar 

inte ska tröttna. Genom att känna av stämningen, försöka förmedla upplevelsen av mat och 

vin med känsla eller personlighet kan de fyra respondenterna lyckas med att variera sina 

beskrivningar för att inte tråka gästen ut eller upprepa sig. Men även om det är viktigt att 

förändra språket måste informanterna tänka på hur de formulerar sig, de vill inte få gästerna 

att känna sig dumma. För att undvika att det händer är det viktigt att språket som används 

upplevs betyda samma sak för gästerna som för sommelieren som använder ordet (Swahn 

m.fl., 2010; Solomon, 1997).  

 

Metod-och materialdiskussion 
Följande avsnitt diskuterar och ifrågasätter den utförda studiens metod- och 

materialinsamling. För och nackdelar presenteras med de metoder som författarna tillämpat 

för att uppnå studiens syfte. 

 

Metodval 
För att besvara studiens syfte användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer, detta för att 

författarna skulle ta del av informanternas synsätt om ämnet (Bryman, 2011; Patel & 

Davidsson, 2011). Då informanterna bodde på annan ort utfördes tre av fyra intervjuer på 

telefon medan den sista gjordes ansikte mot ansikte. Detta för att intervjuerna inte kunde 

utföras vid samma tillfälle, resorna skulle resultera i höga kostnader vilket sågs som ett hinder 
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för författarna. De semistrukturerade intervjuerna gav informanterna en frihet att utforma sina 

svar vilket Bryman (2011), Patel & Davidsson (2011) nämner är vanligt förekommande för 

den typen av metod. Vad som även typifierar semistrukturerade intervjuer är att de sällan 

följer en specifik ordning och informanterna avleddes inte ifall de styrde mot nya frågor. 

Författarna upplevde att intervjuguiden (Bilaga 3) var till god hjälp då teman för resultatet 

fanns i åtanke. Men när intervjuerna var färdigställda var det svårt samt tog lång tid att tyda 

de mönster som skulle sammanställas i resultatet, detta antyder Bryman (2011), Patel och 

Davidsson (2011) vara vanligt förekommande när intervjufrågor inte ställs i samma ordning. 

 

Att utföra telefonintervjuer kan ses med både fördelar och nackdelar, fördelen med dem kan 

vara de låga kostnaderna för författarna (Bryman, 2011). Känsliga frågor kan också vara 

enklare att ställa på telefon. Frågan om informanternas förebilder uppfattades av författarna 

vara en sådan typ av fråga och det märktes på svaren på telefon kontra svaret ansikte mot 

ansikte. Just den frågan fick kompletteras ytterligare på telefon med en av informanterna då 

författarna inte kände att svaret var tydligt nog. Svaret på frågan om informanternas förebilder 

fick en tydligare förståelse när den skedde ansikte mot ansikte. Författarna är medvetna om 

ifall samtliga intervjuer skett ansikte mot ansikte hade svaren sett annorlunda ut. En nackdel 

med telefonintervjuer är att den som intervjuar inte kan se intervjupersonens kroppsspråk eller 

minspel när frågor ställs. Vad författarna ändå kan se som positivt var att de transkriberade 

telefonintervjuerna samma dag som de blev utföra så inte värdefull information gick till 

spillo. 

 

Urval 
Författarna valde medvetet att använda tidigare studenter som informanter, detta för deras 

gemensamma plattform från Restaurang och- Hotellhögskolan i Grythyttan. Att medvetet 

välja informanter som är relevanta för att få fram studiens syfte kallar Bryman (2011) för ett 

målstyrt urval. Informanternas svar skulle då överensstämma med varandra eftersom de alla 

hade gemensamma arbetssysslor. Antalet informanter diskuterades först med handledare som 

gav rådet att intervjua fyra personer för att finna mättnad. Författarna kan i efterhand se det 

från en positiv synvinkel då de insamlade materialet blev så pass stort. Antalet informanter 

gör studien smal och hade det varit fler antal informanter hade det gått att generalisera det 

tydligare vilket kan ses som både negativt och positivt. 
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Genomförande 
Telefonintervjuerna utfördes av en av författarna, där intervjuguiden var nära till hands samt 

anteckningsblock och penna för att kunna anteckna eventuella förtydligande punkter. Samma 

författare valdes vid samtliga intervjuer då denne hade intervjuguiden inövad och kunde 

därmed tyda mönster med tiden. Författarnas val om att ha en författare som utförde 

intervjuerna var ett strategiskt drag för att inte tappa flödet i frågorna. Två av 

telefonintervjuerna blev kortare än den tredje samt den intervju som gjordes ansikte mot 

ansikte, detta anser Bryman (2011)  och Patel & Davidsson (2011) vara vanligt 

förekommande vid telefonintervjuer.  

 

För att intervjufrågorna skulle få ett naturligt flyt övade författarna på att ställa dem till 

varandra. Det vill säga att en av författarna spelade informant och den andra utförde intervjun. 

Detta kan enligt Bryman (2011) vara ett hjälpmedel för att inte tappa bort sig när de riktiga 

intervjuerna sedan skulle ta plats. Intervjuerna beräknades av författarna att ta ca 30 minuter, 

och det stämde med tio minuters spann åt vardera håll. Intervjufrågorna varierade i ordning 

för alla intervjuerna, men alla frågor som författarna hade för avsikt att ställa fick utrymme att 

frågas. Intervjuerna utfördes ostört från ljud och andra distraherande moment vilket Bryman 

(2011), Patel och Davidsson ser som en fördel vid intervjuer. Den intervjun som utfördes 

ansikte mot ansikte skedde i ett ostört rum där informanten inte behövde oroa sig för att någon 

skulle höra dennes uttalanden. Intervjuerna blev inspelade genom en telefonapplikation som 

författaren hade i sin mobiltelefon vilket fungerade bra.  

 

De transkriberade materialet bearbetades noggrant, den författare som inte var delaktig i 

intervjuerna såg informanternas uttalanden med en objektiv synvinkel. Där av kunde hon se 

materialet med andra perspektiv än författaren som utförde intervjun. Ur det transkriberade 

materialet kunde sedan mönster sammanställas som blev utgångspunkterna i resultatet.  

 

Analys 
Studiens tillförlitlighet utvärderas från Brymans (2011) begrepp trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet, transparens och möjligheten att styrka och konfirmera.  

 

Inom trovärdigheten faller det på studiens författare att säkerställa med intervjupersonerna att 

det som skrivits uppfattats rätt (Bryman, 2011). Transkriberingen av den insamlade datan 
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erbjöds till intervjupersonerna att läsa igenom för att minska risken för missförstånd från 

författarnas sida. Då transkriberingen genomfördes ordagrant och intervjuaren ställde 

följdfrågor där det fanns oklarheter ansågs tolkningen av det transkriberade materialet korrekt. 

Inspelningarna och transkriberingarna av intervjuerna förvaras hos studiens författare om 

tvivel skulle uppstå kring resultatets tolkning.  

 

Då studien är gjord på fyra individer där deras personliga utveckling är i fokus kan den inte 

ses ha överförbarhet till andra kontexter eller miljöer. Utifrån de fyra intervjupersonernas 

erfarenheter kan överförbarheten användas till viss del då de är upplärda i samma sociala 

miljö som resultatet speglar, men den personliga utvecklingen är högst individuell.  

Studiens författare har försökt att se på arbetet med kritiska ögon för att öka pålitligheten i 

studien. Detta har gjorts genom att författarna delade upp arbetsuppgifterna och vid 

färdigställandet lämna över för granskning till den andre som lämnat synpunkter.  

 

Möjligheten till att styrka och bekräfta studiens resultat har gjorts genom att författarna 

försökt arbeta utifrån en neutral inställning till det som kommit fram. De hade inte i förväg 

skapat en bild av det som undersöktes eller hur utfallet skulle bli, det är valet av metod som 

styrt resultatet. Då författarna har erfarenhet av ämnet sen tidigare är det mycket möjligt att de 

personliga erfarenheterna influerat utfallet. Bryman (2011), Patel och Davidsson (2011) 

menar på att inom den kvalitativa forskningen kan det vara svårt att se vilka urval författarna 

gjort för att nå slutsatsen. För att öka transparensen i studien går det under rubriken urval och 

genomförande läsa hur dessa moment genomfördes på ett detaljerat vis.  

 

Forskningsetisk uppföljning 
När första kontakten togs med informanterna skedde det via en social medier. De fick varsitt 

mail där studien presenterades kort samt förfrågan ifall de ville medverka i en intervju. I 

mailet framgick att de själva bestämde över deras medverkande enligt samtyckeskravet. Då 

informanterna visste vilka författarna var sedan tidigare fanns ett förtroende och de förstod att 

det inte var något lurendrejeri. När informanterna tackat ja till att medverka i en intervju fick 

de ett informationsblad där uppsatsidén presenterades mer ingående samt kontaktuppgifter till 

studiens författare, handledare och kursansvarig utifrån informationskravet. Informanterna 

hade i förväg valt datum och tid för intervjun men för att de inte skulle bli störda om de var 

upptagna med något annat påmindes de ca en timme innan. Intervjuerna inleddes med 
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information om att de inte behövde svara på frågor som de inte ville samt att deras uttalanden 

skulle behandlas varsamt. Fiktiva namn tilldelades för att inte kunna tyda informanternas 

identitet. 

 

Slutsatser 
De tidigare fyra studenterna tyckte alla att SAT är en bra grund att börja på med vinprovning, 

men att det inte är säljande inför gäst att presentera en metodik. SAT används av alla i deras 

dagliga arbete på något vis. Men för att utveckla sitt eget gestaltande språk har de alla tagit 

hjälp av förebilder på något vis. Antingen genom att arbeta nära dem eller inspirerats från 

deras tastingnotes och recensioner. De är alla överens om att det är i utbytet med andra 

människor på något vis som språket utvecklas och växer fram. Att ta del av recensioner, 

böcker och andras ord är viktigt för att utvecklas.  

 

Att arbeta med sina förebilder har lett till att hitta nya uttryck. Därifrån har de fyra 

informanterna funnit nya metaforer och analogier men varit noggranna med att ha förståelse 

för de nya ordens innebörd innan de används. De fyra informanterna kopplar förståelsen av 

nya ord till ärlighet, att de inte vill framstå som billiga kopior eller lura sina gäster, de måste 

själva veta vad de pratar om för att kunna förmedla det.  

 

Studien har fokuserat mot sociologin inom måltidskunskap. Att fokusera på sommeliern i 

matsal eller hur sommeliern kombinerar mat och dryck i kombination upplevdes av 

författarna som redan utforskat. Efter inspirationen från kursen Service och möte hade 

författarna som ambition att gå in djupare på sommeliern. Bildandet av språket för en 

sommelier bör värderas på samma sätt som provningsinlärningen. Detta för att få en balans 

mellan de båda kunskaperna så att yrket kan praktiseras. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
I resultatet har författarna kunnat tyda vikten av förebilder för att utvecklas språkligt. SAT 

kan ses som en bra språngbräda vid inlärningen men det är utbytet som sker mellan mästare 

och lärling som tillgängliggör den tysta kunskapen. Det blir då balans mellan den perceptuella 

och konceptuella kunskapen. Studien skulle kunna bidra till branschen genom att inge 

förståelse för vikten av en konstant utveckling av språket. Då det inte är något som avstannar. 
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Oavsett om den utbildade sommelieren arbetar i en matsal, provningssammanhang eller som 

skribent är det viktigt att underhålla sitt språk då det är under en ständig process.  

För att få en större inblick i skapandet av ett gestaltande språk skulle fler intervjuer kunna 

utföras samt använda sig av informanter med mer erfarenhet i branschen.  
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7+11 12 462 7 2 0 
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Restaurang- och hotellhögskolan          Bilaga 1. 
Örebro Universitet        Sökmatriser enligt mall 

Datum Databas Sökord Antal 
referens
er 

Kombin
ation 

Antal 
referens
er i 
kombina
tion 

Antal 
lästa 
abstrac
t 

Antal 
lästa 
artiklar 

Använ
da 
artiklar 

2014-
04-08 

Summon 8. 
perceptual 
knowledge 

91 088 8+12+6 161 3 0 0 

 Summon 9. 
education 

3 590 
590 

9+11+6
+14 

28 6 3 0 

 Summon 10. 
Expertise 

479 008 10+6 762 2 2 0 

 Summon 11. wine 127 741 11+12 4 483 5 1 0 
 Summon 12. 

affective 
2 997 
623 

12+6 76 456 4 1 0 

 Summon 13. 
differences 

7 081 
298 

13+5+1
6 

29 4 1 0 

 Summon 14. Tacit 
knowledge 

54 992 14+1 22 363 15 4 1 

 Summon 15. 
profession 

388 907 15+5 28 8 2 0 

 Summon 16. 
emotion 

377 494 16+5 32 3 2 0 

2013-
04-15 

Summon 1. Learning 143 
4359 

1+5+6 38 5 1 0 

 Summon 2. 
Rolemodel 

168 2+6 0 0 0 0 

 Summon 3. wine 
tasters 

944 3+1 201 9 3 1 

 Summon 4. Wine 127 741 4+5+7 683 5 3 1 
 Summon 5. 

Language 
6 940 
057 

5+7 2 656 2 0 0 

 Summon 6. 
sommelier 

244 6+1+5 40 3 1 0 

 Summon 7. Tasting 
notes 

7 174 7+3+4 270 8 3 0 

 Summon 8. Training 1 422 
752 

8+6+4 69 7 3 1 
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      Bilaga 2. 

Informationsblad om uppsatsprojektet 
Vi är två studenter som läser sommelier- och måltidkreatörprogrammet vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, Örebro universitet. Vi skriver just nu vårt examensarbete som är den sista 

delen i vår utbildning. Vår uppsats belyser sommelierns gestaltande språk när han eller hon 

kommunicerar vin. I vår utbildning använder vi oss av en metod som organisationen Wine 

and Spirit Education Trusts (WSET) tagit fram för att kunna bedöma vinets kvalitet, stil samt 

prisvärdighet. Vi har för avsikt att undersöka hur tidigare studenter utvecklat sitt gestaltande 

språk utifrån samma utbildning som vi själva läser. Då Systematic Approach to Tasting (SAT) 

är en metod som används för att bedöma vinets kvalitet är det viktigt för sommeliern att vara 

objektiv, men vid möte med gäst kunna ge en subjektiv beskrivning av vinet. 

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Christina Nedfors 910120-0641  Emilia Esko 900222-3189 
Mobil: 0768667032   Mobil: 0768142538 
Mail: Christina.Nedfors@gmail.com  Mail: Emiliaesko@gmail.com 
 
Handledare: 1. Åsa Öström 
Tjänstetitel: Professor 
Telefon: 019-302011 
Mail: asa.ostrom@oru.se 
 
Handledare: 2. Anders Herdenstam 
Tjänstetitel: 
Telefon: 0708391843 
Mail: anders@herdenstam.se 

Kursansvarig: Agneta Yngve 
Tjänstetitel: Professor 
Telefon: 019-302023 
Mail: Agneta.Yngve@oru.se 

mailto:Christina.Nedfors@gmail.com
mailto:Emiliaesko@gmail.com
mailto:asa.ostrom@oru.se
mailto:Agneta.Yngve@oru.se
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Intervjuguide     Bilaga 3. 

 
Inledande fråga 

• Vad gjorde att du ville bli sommelier? 

• Hur länge har du jobbat inom restaurangbranschen vs sommelier 

 

Faktakunskap 

 

• Hur gör du när du presenterar ett vin för en gäst? 

• Vart ligger din styrka i att beskriva vin? 

• Hur medveten är du om ditt språk vid beskrivande av vin för gäst? 

• Hur har du utvecklat ditt språk – hjälpmedel (wset?) 

• Hur upplever du att gästen reagerar på dina dryckesbeskrivningar? 

• Har du någon förebild? 

• Förändras ditt språk beroende på gästens intresse och förkunskaper kring vin? 

 

Slutligen 

• Vill du tillägga något?
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