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Sammanfattning 
Inledning: Det finns många stilar av mousserande vin som håller hög kvalitet, men det är 

bara champagne som representeras på exklusiva restauranger. Hur positionerar vinexperter 

champagne över andra mousserande viner? 

Syfte: Syftet är att undersöka vilka attityder fyra svenska vinexperter positionerar 

champagnes “goda smak” och dominans med. Målet är att identifiera hur svenska vinexperter 

legitimerar champagne utifrån teorier om smak. 

Metod/material: Informationsinsamlingen är utförd genom kvalitativa intervjuer. Deltagarna 

representerar svenska vinexperter och utgörs av en Master of Wine, en champagneimportör 

och två sommelierer på svenska välrenommerade restauranger. 

Resultat: Konsekvent hög kvalitet, dess unicitet i förhållande till annat mousserande vin, 

dess långa historia och sensoriska karaktärer positionerar champagne över annat mousserande 

vin.  

Diskussion av resultatet: Åsikterna om hur viktiga andra mousserande viner är går isär, 

även hur kvaliteten skiljer sig åt vintyper emellan. Trots detta verkar olika typer av 

mousserande vin sakta vinna mark i vinlistorna. 

Metod- och materialdiskussion: Långa narrativa utläggningar på panoramafrågorna gav 

upphov till många bra följdfrågor. Med ett rikligare antal deltagare hade möjligtvis fler 

attityder och positioneringar kunnat berika studien än mer. 

Slutsatser: Vinexperter positionerar champagne över andra mousserande viner genom att 

definiera specifika karaktärsdrag som utgör den ”goda smaken” i champagne. 

Nyckelord: Bourdieu, Identitet, kulturellt allätande, kulinariskt kapital, vin. 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli.” 
– Cornelis Vreeswijk (1937–1987).  
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1. Introduktion 
Smak kan definieras på flera sätt. Det kan vara den sensoriska upplevelse som äger rum när 

man tar in något i munnen eller upplever en doft och kemiska impulser som stimulerar 

människans sinnesorgan skickas iväg som elektriska signaler med information till hjärnan 

(Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Dessa signaler kommer att tolkas 

som en uppskattning eller ett obehag av oss, beroende på kulturellt arv och preferenser 

(Ibid.). Men smak kan också innefatta den attityd en individ förhåller sig till, om det så gäller 

musik, konst, mode, val av mat eller dryck med mera (Bourdieu, 1984). Faktorer som spelar 

in kan vara ekonomiska, kulturella, logistiska, nutritionella, tillfälliga, politiska med fler, och 

differentierar individer från olika åsiktsläger (Ibid.). I arbetets fortsatta del kommer 

författarna att definiera smak som både den sensoriska smak (Gustafsson et al., 2014) en 

deltagare kan uppleva, men också attityder och åsikter som positionerar en typ av 

mousserande vin över eller under en annan kommer att definieras som smak. 

 

Inom vinvärlden har flera högkvalitativa mousserande vinstilar, som produceras enligt 

champagnemetoden, blommat upp under 1900-talet, men det är fortfarande champagne som 

av många anses vara den förnämsta. Detta syns både i Systembolagets sortiment där 

champagne utgör över hälften av alla artiklar mousserande viner, även fast 23 andra länder är 

representerade och övrigt mousserande vin tillsammans säljs i cirka 5,56 gånger högre grad 

sett till volym (Systembolaget, 2018). Också på den svenska restaurangscenen är det 

champagne som banar väg, med 500 artiklar representerade av cirka 9500 viner som finns 

listade i Star Wine List Grand Awards (2019) finalisters vinlistor. 12 övriga mousserande 

viner finns listade. Dessa 12 viner är 0,001 procent av sortimentet, och en av restaurangerna i 

Star Wine List Grand Awards finalister representerar 11 av dessa 12 viner i sin vinlista. 

 

Varför ser vinlistor på Sveriges ledande restaurangfront ut så här när det finns så många fler 

typer av mousserande vin? Vad positionerar den ”goda smaken” med champagne över annat 

mousserande vin, och finns det någon gemensam nämnare i attityd för personer verksamma 

inom vinbranschen om vad som är den ”goda” smaken i att tycka om champagne? 

2. Teoretisk bakgrund 
I följande avsnitt åskådliggörs olika teorier för vad smak är och hur den definieras. Även 

teorier om hur smak har förändrats över tid och hur den kan formas lyfts fram. En kort 
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redogörelse för vad mousserande vin är, en historisk inblick i regionen Champagne och 

produkten champagne samt försäljningsstatistik från Systembolaget kommer även att 

presenteras. 

2.1 Vad är smak? 

2.1.1 Kultur och smak 
Bourdieu (1984) undersöker skillnader och sammanhang kopplat till samhällsklass gällande 

vad för smaker och preferenser personer med olika socioekonomiska bakgrunder föredrar. 

Frågorna rör bland annat musik, mat, kläder, vad för kvaliteter som utgör en god vän eller 

vad för skådespelare man känner till (Ibid.). Dessa frågor analyseras och ringas in i olika 

typer av kapital: socialt, kulturellt, ekonomiskt och symboliskt (Ibid.). Alla dessa kapital är 

resurser som en människa förfogar över, och så länge det finns en marknad för resursen, ett 

sociokulturellt sammanhang och om det kan fungera som en tillgång i ett sammanhang, ses 

det som ett kapital av Bourdieu (Broady, 1998a). Det är därför möjligt att definiera flera typer 

av kapital för en rad olika sammanhang, så länge det på något sätt är en tillgång. Dessa 

teorier om kapital är ett försök och ett verktyg att förklara beteenden i sociala sammanhang, 

och vad för symboliska skillnader det finns emellan dessa, hur liknande typer av kapital ser ut 

i olika samhällsskikt, men också i andra sociokulturella sammanhang (Broady, 1998b). 

Bourdieu (1984) skapar en konceptuell bild av detta som han applicerar i fält. Detta fält kan i 

en komprimerad form definieras som “ett fält är ett system av relationer mellan positioner 

besatta av människor och institutioner som strider om något för dem gemensamt” (Broady, 

1998a). Vidare fortsätter han exemplifieringen med att lyfta fram konsten som ett fält. 

Konstnärer, gallerister konstskribenter och konsthistoriker befolkar alla detta konstens fält, 

och den gemensamma striden är att definiera vad som är god konst och att ha en auktoritet att 

uttala sig om den (Ibid.). Vidare skriver Bourdieu om att det i dessa fält finns två typer av 

kapital: universellt kapital, som exempelvis ekonomiskt och kulturellt kapital, som är viktiga 

i alla sociala sammanhang, men sen finns också specifikt kapital, som bara är värdefullt i ett 

specifikt sammanhang (Broady, 1998a). För att i likhet med Broady (1998a) exemplifiera 

detta håller Banksys1 målning Balloon Girl förmodligen ett högre värde på ett galleri för 

                                                
1 Banksys gatukonst blev först uppmärksammad 1992–94 och kopplades då till en lokal graffitigrupp i 
Bristol. Sedan 2000 har Banksy förlitat sig på schabloner för att arbeta snabbare. Stilen är figurativ 
med återkommande motiv, t.ex. råttor, apor, militärer, poliser, barn och åldringar. Budskapet är 
politiskt, satiriskt och antiauktoritärt (NE, 2019e). 
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gatukonst än i Sixtinska Kapellet2. I ett fält för vinexperter menar författarna att kapitalet 

skulle kunna utgöras av hur man talar om vin, producentkännedom eller referenser på hur 

mycket vin man provat. Vad Bourdieu (1984) också argumenterar för är att det finns ett 

sammanhang mellan individens sociala välstånd och dennes kulturella utövande. Han menar 

också att det finns ett sammanhang mellan kulturella yttranden i olika kulturella kontexter 

mellan de sociala skikten (Broady, 1998b). Denna teori som Bourdieu målar upp mynnar ut i 

bilden av ett klassamhälle där den legitimerade ”goda smaken” som rör exempelvis klassisk 

musik och konst (vin i denna uppsats) levs och upplevs av det högre samhällsskiktet 

(Purhonen, Gronow & Rahkonen, 2010). Dessa engagemang breddar samhällsklyftorna och 

bidrar till ökad exklusion och kulturell dominans (Purhonen et al., 2010). Exempelvis är detta 

inget randomiserat fenomen, utan uppvisar förmågan för delar av den dominerande klassen 

att legitimera deras smak som den överordnade (Johnston & Baumann, 2010). Vidare 

argumenterar Bourdieu för att det är svårt för de som är födda utanför en priviligierad 

socioekonomisk miljö att utveckla denna “goda smak”, att det är svårt att tillskansa sig ett 

kulturellt kapital som krävs för att uppskatta kultur som förknippas med hur den dominerande 

klassen definierar “god smak” (Johnston et al. 2010). 

 

Bourdieus teorier är populära och citeras av många som studerar olika fält och av vilka 

agenter3 de påverkas, exempelvis inom ekonomiska studier (Beckert, Rössel & Schenk., 

2017). Bör nämnas är att syftet med arbetet inte är att göra en fullgod Bourdieusk analys av 

vinexperters attityder till champagne, snarare använda en del av hans terminologi som 

redskap för att karaktärisera uppfattningen om champagne och de som utgör sfären för 

åsiktsrummet. Analysen kommer att utgöras av Naccarato et al. (2012) teorier om kulinariskt 

kapital, som visserligen är influerat av Bourdieus (1984) teorier, och kulturellt allätande 

(Peterson, 1992; Peterson & Simkus, 1996), som är en teori kritisk till Bourdieu (1984). 

 

Sprunget mycket utifrån Bourdieus teorier skriver Naccarato och LeBesco (2012) om 

“Culinary Capital” (kulinariskt kapital). I enlighet med Bourdieu (1984) uppfattar även 

Naccarato et al. (2012) mat som ett verktyg för social positionering. Naccarato et al. (2012) 

undersöker hur kapitalet förändras i olika sammanhang och över tid. Till exempel har en 

person som lagar mat hemma och använder lokalt och hållbart producerade produkter ett högt 

                                                
2 Sixtinska kapellet, monumental kapellbyggnad inom Vatikanstaten i Rom, uppförd 1473–81 invid 
Peterskyrkan av påven Sixtus IV (NE, 2019f). 
3 Agenter är – i Bourdieus teorier – handlande subjekt (individer) inom en struktur (Hilding, 2011).  
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kulinariskt kapital i USA, detsamma gäller för någon som kan mycket om vin som kan 

jämföra och kontrastera menyer på exklusiva restauranger (Ibid.). Denna person har gjort en 

annan men också värdefull investering i jaget, och åtnjuter också status och position (Ibid.). 

Genom att hävda ett större värde i en specifik diet eller specifik måltidskultur än en annan så 

engagerar sig människor också i sökande efter kulinariskt kapital (Ibid.). Exempelvis 

konsumerade den ryska tsaren och det tyska, franska och engelska kungahuset champagne 

under 1800-talet som hade en sockerhalt över 100g per liter (Jeandet et al., 2015), något som 

är svårt att hitta i Champagne idag då efterfrågan har förändrats. Naccarato et al. (2012) 

vidareutvecklar konceptet om kulinariskt kapital med hjälp av Johnston & Bauman (2010) 

som undersöker interaktionen mellan demokratisering och distinktion i gourmetkultur. I sin 

forskning kommer de fram till att social differentiering för foodies grundar sig i kulturellt 

allätande för både hög- och lågstatusmat. Även de är influerade av Bourdieu och undersöker 

hur begrepp kring autenticitet och exotism formar diskussionen hos foodies (Ibid.). 

Exempelvis säger de att en del sorters mat är mer accepterad än annan, men att det är viktigt 

att se relativiteten i tillfällena för vad det är för mat som konsumeras och när. Till exempel 

kan etnisk mat från en food-truck vara eftersträvansvärt och betinga en typ av kulturellt 

kapital vid rätt tillfälle hos en foodie, medan det vid ett annat tillfälle är eftersträvansvärt att 

besöka en fransk restaurang som betingar ett annat kulturellt kapital (Ibid.). 

 

En kritiker till Bourdieu, Peterson, arbetade fram begreppet ”cultural omnivorousness” 

(kulturellt allätande) år 1992 och vidareutvecklade teorin tillsammans med Simkus (1996). 

Denna tes om kulturella allätare kontrasterar till Bourdieu (1984) och menar istället att det 

inte är så entydigt längre hur konsumtion av kultur och smak ser ut mellan de olika 

samhällsskikten. Sociala reformer och framsteg inom utbildning och högre levnadsstandard 

har bidragit till en bredare konsumtion av musik och litteratur över alla samhällsgränser 

hävdar Peterson & Kern (1996). Strukturella förändringar gällande mer accepterande attityder 

till främmande religioner och etniciteter, medias möjligheter till att lättare sprida information 

idag, skillnader i värderingar generationer emellan och vem och vad som anses vara 

populärkultur har också bidragit till bredare kulturellt allätande (Ibid.). Vidare skriver de om 

att kulturell inklusion verkar fungera bättre i den globala världen genom att inkludera och 

visa respekt för andra kulturella uttryck. 

 

Paddock (2015) undersöker ett liknande fenomen som Bourdieu (1984) konstaterar att 

breddar samhällsklyftorna. Hon hävdar att så kallade “foodies”, i skenet av den 
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demokratiserade matkultur som finns idag, lever ut vad de hävdar är en distinkt och konkret 

“god smak”, på ett liknande sätt som Naccarato et al. (2012) undersöker foodies. Paddock 

(2015) undersöker detta genom att observera och jämföra hur personer gör inköp hos en 

grossist och en matmarknad skött av lokala bönder. De undersökta personerna (foodies) har 

olika arbeten, olika djupa intressen och är också intresserade av olika saker gällande mat och 

diet, så att avgränsa gruppen och definiera det studerade ämnet är således svårt, menar 

Paddock (2015). I likhet med Bourdieu (1984) så anser Paddock att det finns skillnader i 

kulturellt ätande. Trots att linjerna är mindre strikta idag mellan vad personer oavsett 

socioekonomisk bakgrund tycker om och kan tycka om så uppkommer fortfarande skillnader 

när det gäller tillgänglighet på basala produkter, så som frukt och grönsaker (Ibid.). Hon 

lyfter en klassisk brittisk kötträtt som traditionellt sett innehållit 

billiga råvaror och vunnit uppskattning på grund av dess låga pris, rustika uttryck och enkla 

tillagningsmetod, men som idag blivit uppdaterad av kändiskocken Jamie Oliver. Av honom 

föreslås denna rätt innehålla färska örter, specifika ekologiska styckdetaljer och ¾ flaska 

rödvin. Denna “enkla” maträtt har plötsligt gått från inkluderande till exkluderande och 

inskränker ytterligare möjligheterna för att kunna vara delaktig i kulturen oavsett ekonomi 

och social position (Paddock, 2015) och talar således emot Bourdieu (1984) som menar att 

allt var tillgängligare just då han skrev teorin, än vad som varit tidigare. 

 

Immanuel Kant (1980) gjorde en utsago om smak när han diskuterade den “goda” smaken 

utifrån mode. Enligt Kant (1987) är mode en “blind” och oreflekterad imitation och har inget 

med genuina bedömningar av smak att göra (Gronow, 1993). Kant, likt Bourdieu (1984), 

uttrycker smak som en social kompensation för att förstärka den egna sociala positionen. 

Kant tar däremot ställning till att det är bättre att anpassa sig till vad som är modernt eller 

normen för tillfället (“Besser ist es aber doch immer, ein Narr in der Mode als ein Narr 

ausser der Mode zu sein” (Kant, 1980, s. 572). På svenska lyder översättningen ungefär “det 

är dock alltid bättre att vara en narr i modet än en narr utan mode” (fritt översatt av 

författarna). Kant (1980) menar troligen att det är bättre för din sociala status om du kan 

styrka hur du klätt dig, även om du klätt dig så att omgivningen ser dig som en narr, med vad 

som anses vara mode eller inte. Simmel (1981), influerad av en del av Kants verk, bygger 

vidare på teorin och hävdar att mode kan överbrygga de sociala klyftor som kan uppstå i 

samhället, och liknar således också vid Bourdieus (1984) tankar. Sett till vad som är mode 

idag så är mat och dryck otroligt populärt i Sverige (Visita, 2013). Olika dieter, råvaror och 

olika länders matlagning och filosofi vinner popularitet hos olika individer (Ibid.). Vad som 
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blir tydligt hos Systembolaget är att mousserande vin är en trend som vuxit sig stark de 

senaste åren. 2018 köpte svenskarna 9,68 miljoner liter prosecco och cava, jämfört med 

champagne som uppgick till 1,74 miljoner liter. Prosecco och cava är många gånger mer 

populärt än champagne sett till mängden som såldes på Systembolaget, men finns återigen 

knappt representerat på de undersökta exklusiva restaurangerna. 

2.1.2 Demokratisering av smak 
Purhonen et al. (2010) undersöker nordisk demokratisering av smak och ”kulturellt 

allätande”, den tes som Peterson et.al (Peterson, 1992; Peterson & Simkus, 1992; Peterson & 

Kern, 1996) arbetat fram. Med kulturellt allätande syftar tesen till ett utövande, användande 

eller identifiering med en kulturell sfär, och att i denna kulturella sfär röra sig och konsumera 

enligt ett mönster som tidigare ansetts tillhöra ett annat samhällsskikt. De senaste årtiondena 

har ”smaken” hos det högsta skiktet i samhället, närmare bestämt det högst utbildade 

segmentet, förlorat mycket av vad som tidigare varit status (Purhonen et al., 2010). Vidare 

undersöker författarna hur musik och litteratur konsumeras sett till kön, utbildning, ålder, 

inkomst och demografi. Svaren visar att skillnaderna mellan inkomst inte är signifikant för 

vilken typ av musik och litteratur som konsumeras, men ålder, utbildning och kön (kvinnor 

har en större bredd på vad de konsumerar för musik och/eller litteratur än män) har en viss 

relation. Detta gäller oavsett om du bor urbant eller ruralt (Ibid.). Sociologisk forskning pekar 

på att ålder och högre utbildning breddar vyerna för vad man konsumerar och accepterar 

(Gronow, 1993; Purhonen et al., 2010; Paddock, 2015). Tillsammans med Charters & 

Pettigrew (2011) som menar att vin kan erhålla ett estetiskt värde, jämförbart med det av 

musik och delvis samma estetiska värde som konst så menar författarna av denna uppsats att 

vin kan appliceras på Purhonens et al. (2010) teori som ett estetiskt värdebärande objekt. 

2.2 Fem svenska vinlistor och mousserande vin 

För att ge läsaren en bild av hur mousserande vin på exklusiva svenska restauranger kan vara 

representerade har uppsatsens författare valt att åskådliggöra detta genom att sammanställa 

hur vinlistor från fem exklusiva restauranger är uppbyggda. Samtliga redovisade vinlistor är 

nominerade i Star Wine List Grand Prix 2019 (Star Wine List, 2019). Även om nomineringar 

i Star Wine List inte står på en vetenskaplig grund är det något som de senaste åren har blivit 

ett erkänt och tongivande evenemang inom den svenska restaurangbranschen. Juryn består av 

prisbelönta sommelierer och välkända svenska och internationella profiler. Nomineringen 

lyder “Sveriges bästa vinlista alla kategorier” och i dessa vinlistor uppgår antalet unika 
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artiklar sammanlagt till 9489 stycken (Star Wine List, 2019). Antalet unika etiketter 

champagne uppgår till 550 stycken. Totalt återfinns 12 mousserande viner med ett annat 

ursprung än Champagne och 11 av dessa återfinns på en av restaurangerna (Star Wine List, 

2019). Det verkar därför som att det är champagne som är den legitimerade mousserande 

drycken, men vad är det som legitimerar denna smak hos vinexperter och ledande 

sommelierer i Sverige? 

 

Sirieix, Remaud, Lockshin, Thach & Lease (2011) undersöker sommelierer och krögares 

motiveringar till utformningen av vinlistor i Frankrike, Australien, USA och Kina. 286 

restauranger deltar i studien, varav 29 procent definieras som exklusiva restauranger och de 

övriga 71 procentenheterna definieras som “casual”. I resultatet framgår det att det viktigaste 

i utformningen av vinlistan är att välja viner som passar med maten (Sirieix et al., 2011). 

Detta anses vara viktigast i alla undersökta länder. Näst högst värderas att vinet ska “smaka 

gott” och att det ska finnas en balans mellan druvsorter representerat i vinlistan. Vad som inte 

är speciellt viktigt är huruvida varumärket anses populärt eller ej, om återförsäljaren 

rekommenderar vinet eller ej och huruvida vinet finns hos återförsäljare som tillhandahåller 

vinet för allmänheten. Högt ansedda varumärken anses förhållandevis viktiga, speciellt i Kina 

(Sirieix et al., 2011). Saura, Molina & Contrí (2008) undersöker spanska sommelierers 

attityder på exklusiva restauranger i Valencia och sommelierernas utformning av vinlistorna. 

Där betonas sommelierernas egna preferenser vara den viktigaste anledningen till hur de 

utformar vinlistan. 

2.3 Mousserande vin 
Vinets bubblor kommer från koldioxid som bildas vid en andra fermentation i en sluten 

behållare (Nationalencyklopedin (NE), 2019A). Gasen är uppbunden i vinet under tryck 

(Ibid.). Mousse4 kan variera mellan olika viner, från rikligt skummande till en lätt pärlande 

(Bird, 2010). Trycket kan variera mellan 4,9–5,8 Bar (OCW, 2015). Det finns även en mängd 

olika stilar och färger, där vitt och rosa (rosé) är bland de vanligaste färgerna, även om det 

finns andra varianter (Bird, 2010) som inte kommer att belysas i denna uppsats. De 

mousserande vinerna kan variera i sötma men de är oftast torra. Det finns en stor mängd 

benämningar för restsötma beroende på vilket vin man talar om (Bird, 2010). Den största 

                                                
4Fransk term för att beskriva kolsyran i vin, av franskans Mousseux, (skum, skummande) 
(Nationalencyklopedin, 2019b). 
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skillnaden med vilken man kan differentiera olika mousserande viner är hur dessa viner har 

blivit mousserande (Ibid.). Utan att göra någon vidare redogörelse över den stora variationen 

som återfinns inom vinmakningen för mousserande vin har författarna valt att fokusera på 

den traditionella metoden5 (Ibid.). Metoden var förr känd som méthode champenoise men 

existerar nu under ett flertal namn; classical method, classical traditional method, méthode 

traditionnelle, och méthode classique (NE, 2019c; OCW, 2015). Viner enligt dessa metoder 

produceras världen över – Italien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Spanien, USA, Sydamerika 

och Sydafrika m.fl. – varje land med sin unika tolkning av vad denna typ av vin kan vara 

(Bird, 2010). 

2.4 Champagnens historia 

I norra Frankrikes böljande landskap börjar champagnens historia. År 1337 till 1453 

utkämpades Hundraårskriget och drabbade regionen svårt ekonomiskt (Sharp & Smith, 1990; 

Guy, 2003). Den fruktade vinlusen6 (Phylloxera) anlände på 1890-talet som efter angrepp på 

vinrankan dödar den. Champagne var ett av de sista områdena i Frankrike att smittas av 

ohyran (Sharp & Smith, 1990; Guy, 2003). Även två världskrig har utkämpats i det kulliga 

landskapet. Första världskriget drabbade regionen särskilt svårt och ett av de första målen att 

träffas av det tyska artilleriet var katedralen i Reims (Kladstrup & Kladstrup, 2006). Kyrkan 

bär fortfarande svärtan från branden och även kulhål syns i dess fasad (Ibid.). Förutom 

förlusten av liv som första världskriget skördade förstördes även mängder av byggnader, samt 

stora delar av vingårdarna föll offer för kriget (Sharp et al. 1990; Guy, 2003). Det uppskattas 

att cirka 40% av vingårdarna var förstörda vid slutet av kriget 1918 (Kladstrup et al, 2006). 

 

Innan champagne fick sitt karaktäristiska mousserande uttryck så producerades det stilla röda 

och vita viner i regionen (Sharp et al., 1990). Först under 1650-talet producerades de första 

avsiktligt mousserande flaskorna vin i Champagne (Ibid.). Innan dess uppstod fenomenet på 

grund av en andra (okontrollerad) jäsning i flaskan. Vinerna buteljerades på hösten och den 

svala temperaturen under vinterhalvåret höll jästen vilande (Ibid.). Med den stigande 

temperaturen på våren och sommaren fick den vilande jästen liv och återupptog 

                                                
5Traditionell metod är en officiell EU-term. Tidigare användes beteckningen champagnemetod, men 
den får numera bara användas för viner från området Champagne. I Spanien används beteckningen 
CAVA för dessa viner (Nationalencyklopedin, 2019c) 
6 På europeiska vinstockar lever den nästan enbart på rötterna, som dödas eller skadas svårt. Arten 
råkade införas till Europa på 1860-talet och hotade att totalt ödelägga den europeiska vinodlingen. 
Den bekämpas genom att europeiskt vin ympas på resistenta, amerikanska rotstockar. Vinlus är 
fortfarande ett svårt hot mot vingårdar (Nationalencyklopedin, 2019d). 
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fermentationen av det resterande sockret (Ibid.). Flaskornas innehåll blev mousserande och 

forcerade ibland ut korkarna. Det var först med förbättrade produktionsmetoder utvecklade 

under 1800- och 1900-talet drycken fick det uttryck den har idag (Ibid.). 

 

Förbättrad teknik inom glastillverkning bidrog till att exporten av drycken blev enklare och 

den konsumerades snart av såväl den ryska tsaren som det brittiska, tyska och franska 

kungahusen för att nämna några (Jeandet et al., 2015). Frankrikes ursprungskydd för vin, 

kallat Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) inbegriper i Champagnes fall endast det 

mousserande vinet champagne (OCW, 2015). Jordmånen som återfinns i Champagne är 

också unik och består av två typer av krita: Belimnita quadrata och Micraster (Foulkes, 

2001). 

 

Produktionen av champagne överses av Comité Interprofessionel du Vin du Champagne 

(CIVC). Organisationen grundades 1941 och är en branschorganisation som består av odlare, 

producenter och andra intressenter vars uppdrag är att skydda och upprätthålla champagnes 

varumärke såväl kvalitétsmässigt som juridiskt (Sharp et al., 1990). Kvalitetsmässigt utförs 

detta genom att ge alla producenter möjlighet att ta del av de senaste rönen som CIVC:s 

forskning resulterar i: det kan handla om förbättring av produktionsmetoder eller arbetet i 

vingården. Juridiken är en viktig del av CIVC:s ansvarsområde och man hanterar ärenden 

världen över där vissa resulterar i rättegångar medan andra i förlikning utanför rättssalen 

(Beverland, 2005). När det kommer till data över försäljning och export är även detta något 

som CIVC tillhandahåller: produktionen av champagne var 295 miljoner flaskor år 2017 och 

av dessa exporterades samma år 3,31 miljoner flaskor till Sverige (CIVC, 2017). Champagne 

står för 13 procent av det mousserande vin som tillverkas i världen (OCW, 2015). 

2.4.1 Systembolaget 2018 
Nedan följer Systembolagets försäljningssiffror för år 2018 gällande champagne samt andra 

mousserande viner. För kategorierna Österrike och Tyskland, Sydafrika och England görs 

ingen distinktion av Systembolaget gällande tillverkningsmetod. Dessa siffror visar en tydlig 

trend för vad som säljer mest på Systembolaget gällande mousserande vin: prosecco och cava 

säljer tillsammans cirka 7,69 miljoner liter mer år 2018 jämfört med champagnes 1,73 

miljoner liter. Denna dissonans är värd att nämna med beaktande av att den tydliga 

efterfrågan på Systembolaget till trots så representeras dessa produkter i låg grad på 

restaurangerna som nominerats i Star Wine List. 
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Tabell 1. Försäljningsstatistik från systembolaget 2018. 

Vin/Ursprung Sålda liter Antal artiklar 

Prosecco DOC & DOCG (Italien) 6 008 736,02  104 

Cava (Spanien) 3 688 257,30  161 

Champagne (Frankrike) 1 734 645,83 1021 

(Österrike & Tyskland) 395 651,30 31 

Crémant (Frankrike) 99 8154,75  59 

(Sydafrika) 361 041,75 24 

Franciacorta (Italien) 4860,75 35 

(Storbritannien) 2038,50 21 

 

3. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Måltidskunskap och värdskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där andra 

forskningsområden som sociologi, sensorik, ekonomi, teknik, biologi och folkhälsa kan vävas 

in och samarbetas med. Ett resultat av detta är ett ökat samarbete mellan de olika 

vetenskapsförgreningarna (Gustafsson & Jonsson, 2004). Måltiden och måltidsupplevelsen är 

enligt Gustafsson et al. (2004) en komplex och mångdimensionell företeelse som inte bara är 

till för att tillgodose näringsmässiga och fysiologiska behov för människan, utan också 

estetiska, och sensoriska upplevelser. Också Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn och 

Öström (2014) belyser de estetiska och sensoriska faktorer som påverkar måltidsupplevelsen 

med ett exempel om ett upplevelserum i Grythyttan. Upplevelserummet är en kantin där 

temat går enligt den forna trä- och stålindustrin som bedrevs vid orten tidigare (Ibid.). Med 

miljöbeskrivningarna, dofterna, skratten och känslan av de kallmanglade servetterna som 

återfinns i kantinen åskådliggörs måltiden som fenomen och belyser komplexiteten i måltiden 

(Gustafsson et al., 2014.) Med dessa olika behov och förgreningar i måltiden finns det 

således också flera fält att forska kring. Måltidskunskap och värdskap vilar på estetisk 
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gestaltning, hantverkskunnande och vetenskap (Gustafsson, Öström & Annett, 2009). För att 

stycka ut olika förgreningar inom måltidens dimensioner har Gustafsson, Öström, Johansson 

& Mossberg (2006) arbetat fram en modell som utgår ifrån fem aspekter i en måltid, The Five 

Aspect Meal Modell (FAMM). De fem aspekterna i modellen utgör rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och stämningen, och som används för att analysera eller skapa en 

helhetsupplevelse kring måltidsupplevelsen (Gustafsson et al., 2006; Gustafsson et al., 2009). 

Att montera ned helheten och åskådliggöra den i dessa fem aspekter möjliggör en djupare 

analys av delarna som bygger upp måltiden (Gustafsson et al., 2006). Detta i sin tur medför 

att det blir lättare att skapa en helhet som förbättrar gästens totala upplevelse (Ibid.). 

 

En problematisering av champagnes starka position hos tongivande restauranger i Sverige är 

relevant för måltidskunskap och värdskap av flera olika anledningar. Att undersöka 

positionen för champagne enligt vinexperters attityder kan utöver förståelse för champagnes 

dominanta marknadsposition också ge en möjlig bild av varför annat mousserande vin inte är 

lika representerat. Utifrån dessa studerade attityder till champagne framkommer information 

som kan vara till gagn för framtidens vinlista då restaurangbesökaren kräver mer av 

måltidsupplevelsen idag än vad denne gjort tidigare i historien (besöksnäringens utvecklings- 

och forskningsfond (Visita, 2013). Studien lyfter värderingar hos vinexperter i Sverige som 

också influerar den samtida dryckeskulturen. Med ett ökat intresse för mat och dryck i 

samhället (Visita, 2013) och en ökande import av annat mousserande vin än champagne 

(Systembolaget, 2018) är det relevant för en sommelier eller restauratör att förstå hur 

dryckeskulturen påverkas och att skapa en medvetenhet kring hur attityder kan påverka 

vilken riktning dryckeskulturen inom restaurangbranschen kan ta. 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka vilka attityder fyra svenska vinexperter positionerar champagnes 

“goda smak” och dominans med. Målet är att identifiera hur svenska vinexperter legitimerar 

champagne utifrån teorier om smak. 

 

● Hur positionerar vinexperter smaken för champagne över andra mousserande viner?  

● Vad finns det för anledning för till- eller bortval av annan mousserande dryck? 
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5. Metod och material 
Avsnittet behandlar de kvalitativa metoder med vilka data har insamlats till studien och hur 

dessa data har bearbetats genom en tematisk innehållsanalys. 

5.1 Metodval 
I relation till studiens syfte, där attityder vinexperter positionerar champagnes “god smak” 

med undersöks, bedömdes en kvalitativ intervjumetod (Bryman, 2018; Yin, 2013) vara bäst 

lämpad för insamlandet av information. Denna avvägning gjordes då författarna inte söker att 

förstå det kvantifierbara och objektiva i vad deltagarna tycker, utan det kvalitativa: hur de 

tycker (Bryman, 2018). Yin (2013) beskriver detta vidare genom att poängtera att kvantitativa 

data är generaliserbara och användbara i de ändamål där en generalisering är önskvärd, men 

är föga intressant om man vill nå en djupare insikt i specifika skeenden. Ett exempel på detta 

tas upp av Yin (2013) att den genomsnittliga amerikanska familjen består av 3.18 personer. 

Detta må vara korrekt och passande för representation av en hel befolkning men det säger 

mycket lite om den enskilda familjen (Ibid.). 

5.1.1 Kvalitativ intervju 
Intervjuerna innefattar fyra deltagare varav tre av dessa intervjuades i person och en över 

telefon. Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagningsutrustning som inte var 

uppkopplad mot telefonnät eller internet. Den kvalitativa intervjun har med sin flexibilitet 

visat sig vara ett adekvat verktyg för att låta deltagarna delge sina egna tankar och attityder 

till studiens övergripande frågeställning (Yin, 2013). Bryman (2018) betonar också metodens 

anpassningsförmåga till olika deltagare och situationer. Stämningen har – som poängteras av 

Yin (2013) vara viktig – varit avslappnad för att författarna ska ha en så minimal inverkan 

som möjligt på vart samtalet skulle ta vägen. 

 

Den kvalitativa intervjun ger deltagarna möjligheten att uttrycka sina egna erfarenheter och 

attityder gentemot studiens ämne i ett avslappnat format och intervjun tillåts ta olika 

riktningar beroende på vad deltagarna anser viktigt och relevant (Yin, 2013). Motiveringen 

för den kvalitativa metoden är således att den ger utrymme för narrativa utsvävningar med 

minimal styrning inom ämnet från intervjuaren (Yin, 2013; Bryman, 2018). Intervjuaren 

uppnår detta genom att ställa följdfrågor för att få deltagaren att utveckla sina uttalanden. 

Dessa följdfrågor finns delvis med i frågeschemat (bilaga 1), delvis formulerades de allt 
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eftersom intervjun krävde det. Den kvalitativa intervjun lämnar stort utrymme för 

intervjuaren att anpassa sig till vilken form samtalet än tar (Yin, 2013). Denna flexibilitet kan 

också ses som en nackdel då vissa skeenden kan vara svåra att konsekvent replikera då flödet 

från intervju till intervju varierar (Ibid.). Frågornas följd är något som har skiljt sig mellan 

intervjuerna och kan således oavsiktligt ha förberett deltagaren på vissa frågor. I dessa fall 

har intervjuaren gjort sitt bästa för att undvika att deltagaren inte ska bli färgad av 

intervjuaren (Ibid.). Under intervjun gjordes anteckningar och noteringar då 

intervjupersonerna förstärkte och/eller betonade argument eller uttalanden i intervjun med 

gester, miner, skratt och liknande. Detta för att kunna göra en tydlig och noggrann 

transkribering av intervjuerna vid ett senare skede (Bryman, 2018). 

 

Att bestämma en plats som för deltagaren känns bekväm och familjär är av relevans då den 

intervjuade kan bli mer bekväm i situationen och interaktionen uppfattas som av mer naturlig 

karaktär (Yin, 2013; Bryman, 2018). Att ställa en del inledande frågor av mer generell 

karaktär minskar risken för att deltagaren ska känna sig utsatt (Holme & Solvang, 1997). Yin 

(2013) beskriver den kvalitativa intervjun som den överlägset mest använda i kvalitativa 

forskningssammanhang. I en kvalitativ intervjustudie är det gynnsamt om deltagaren är 

bekväm i situationen och att diskussionen kan liknas vid ett normalt samtal om 

intervjupersonen ges rum att påverka intervjuns fortskridande (Holme et al., 1997). 

5.1.2 Frågeschemats utformning & Pilotstudie 
Syftet med frågeschemats konstruktion är att det ska vara lätt att förstå och tolka för studiens 

deltagare. Temana konstruerades enligt ämnesområden som behandlats i bakgrunden där 

attityder till champagne skulle kunna ringas in i deltagarnas svar och latent information 

utvinnas ur dessa. Även om deltagarna har en bred och relevant kunskap för studiens syfte 

vill inte författarna att frågorna ska upplevas invecklade eller diffusa. 

 

Med detta i åtanke upprättades en pilotstudie med syfte att undersöka frågornas tydlighet och 

relevansen för studiens övergripande frågeställning (Bryman, 2018). Populationen i en 

pilotstudie bör inte utgöras av individer som innefattas av studiens urval, därför valdes en 

hovmästare ut för att genomföra en pilotstudie (Bryman, 2018). Denna hovmästare, med åtta 

års erfarenhet av restaurangbranschen, bedömdes ha en bakgrund som liknar den deltagarna 

för studien innehar, i relation till frågorna och studiens frågeställning. Detta gav även 

intervjuaren möjligheten att bekanta sig med metoden (Ibid.). Pilotstudien användes även för 
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att ge intervjuaren en uppskattning för logistiska frågor kring utförandet, exempelvis hur 

mycket tid som bör avsättas för varje intervju (Yin, 2013).  

 

Efter pilotstudien gavs hovmästaren möjlighet att framföra tankar kring frågeschemat och 

kommentera frågornas utformning. Under pilotintervjun hade hovmästaren tillgång till 

studiens övergripande syfte och frågeställning. Efter revideringen fastställdes frågeschemat 

och de fyra teman som använts i studien som redovisas i tabellen nedan (Tabell 1). Det som 

förvånade författarna var det djup som temat “Panoramafrågor” delgav studien. Detta står i 

kontrast till hur beskrivningen för det tänkta användningsområdet för den här typen av frågor 

(Yin, 2013; Bryman, 2018). Pilotstudien genererade en kortare presentation av deltagaren 

men utan stora utsvävningar på frågan “Kan du berätta lite om dig själv?”. De kvalitativa 

intervjuerna gav en betydligt större bredd i de narrativa beskrivningarna på samma fråga, från 

första dagen i yrkesrollen till var deltagarna stod idag. Med detta som grund var det 

förhållandevis okomplicerat att fortsätta intervjuerna. 

 

Tabell 2. Exempel på frågeschemats teman. 

 Panoramafrågor 

 Tema 1: Den personliga relationen  Tema 2: Den yrkesmässiga relationen 

 Tema 3: Gillandet  Tema 4: Regionen 

 

Dessa teman arbetades fram enligt vad som är relevant för att besvara studiens syfte, samt 

med hjälp av den feedback som författarna fick av pilotstudiens deltagare. Författarna ansåg 

att dessa övergripande teman skulle ge deltagarna möjligheten att besvara underliggande 

frågor med sina egna tankar och attityder till champagne. 

5.2 Urval 
Deltagarna valdes enligt ett målinriktat urval (Bryman, 2018). Genom detta urval säkerställer 

författarna att deltagarna är relevanta för studiens syfte och ökar således också 

förutsättningarna för att deltagarna ska kunna delge relevanta data (Ibid.). Personerna som 

valdes ut var kända av författarna sedan tidigare och totalt kontaktades nio personer via mejl, 

och av dessa var åtta intresserade av att delta. Tre av personerna meddelade att de hade 
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möjlighet att delta, dock kunde de inte göra detta inom tidsramen för studiens genomförande. 

Ytterligare en deltagare föll bort under arbetets process.  

 

En fullvärdig Bourdieusk analys hade intresserat sig för könets roll i åsiktsrummet och 

huruvida svaren hade skiljt sig könen emellan eller ej. Sett till arbetets storlek och djup i 

analysen har författarna valt att inte beakta kön kopplat till positioneringen av champagne 

och således inte heller utfört en djupare analys av materialet och diskuterat möjliga skillnader 

i utfallen bland svaren.  

 

Deltagarna har alla betydande roller inom svensk vinnäring och en bred kännedom och 

kunskap kring vin. Vinexpert definieras i sammanhanget som en yrkesverksam person med 

lång yrkeserfarenhet inom vinbranschen, med djup kännedom om vin som produkt, dryck och 

producentkännedom och som aktivt arbetar med champagne som produkt inom sitt arbetsfält 

inom vinbranschen i Sverige. De deltagare som intervjuades bedöms vara representativa som 

vinexperter med beaktande av yrkeserfarenhet och arbetsposition. De ansågs således som 

vinexperter också kunna svara på en bred variation frågor gällande champagne. 

 

Tabell 3. Presentation av studiens deltagare. 

A B C D 

Champagneimportör 
sedan 20 år, driven 
entreprenör och 
välgörare. 

Chefsommelier sedan 6 
år tillbaka på 
välrenommerad 
restaurang med 
prisbelönt vinlista. 

Master of Wine7 och 
innehar en 
chefsposition på 
Systembolaget. 

Sommelier sedan 3 år 
tillbaka på en 
Michelinrestaurang i 
Sverige med prisbelönt 
vinlista. 

 

5.3 Genomförande 

5.3.1 Intervjuer 
Initialt kontaktades de tilltänkta deltagarna per mail och/eller telefon för att redogöra för dem 

om studien och utröna huruvida de var intresserade av att delta eller inte. Förutom 

                                                
7 Master of Wine, titel på den som utexaminerats från Institute of Masters of Wine, London. 
Utbildningen är den mest erkända och krävande vad gäller vinkunskap, handel med vin och hantering 
av vin. Institutet grundades 1955, men redan 1953 korades de sex första Masters of Wine. 
Examinationen, som innehåller såväl teoretiska som praktiska prov samt en avhandling, sker numera i 
London, i Napa i USA eller i Sydney i Australien (NE, 2019g). 
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information om författarna, institutionen och studiens syfte delgavs de även ett 

informationsblad som redogör för hur deras uppgifter används vid ett eventuellt deltagande. 

Informationsbladet finns bifogad som bilaga (bilaga 2). Intervjuerna utfördes mellan 7–13 

maj 2019, dels på en förutbestämd plats med de deltagare som hade möjlighet att träffas 

fysiskt och dels över telefon. 

5.3.2 Bearbetning av data – dataanalys 
Författarna inledde dataanalysen med en sammanställning av insamlade data från 

intervjutillfället. Intervjuerna transkriberades senare samma dag som intervjun ägt rum. 

Deltagarna anonymiserades och gavs pseudonymiserade namn. Även detaljer i intervjuerna 

som kan avslöja deltagarnas identitet har anonymiserats. När samtliga intervjuer 

sammanställts och transkriberats granskades det insamlade materialet noggrant. För att 

tillskansa sig en fördjupad förståelse för dess innehåll använde författarna en tematisk 

innehållsanalys för att förädla data. Den tematiska analysen används med fördel för att 

utvinna den latenta informationen som finns i insamlade data (Bryman, 2018). 

 

Graneheim och Lundman (2004) redogör för en strategi i fem steg med vilken man kan 

bearbeta data. I det första steget väljer författarna ut citat eller meningsenheter från det 

transkriberade materialet. Fortsättningsvis i det andra steget kondenseras citatet och citatets 

innebörd abstraheras (Ibid.). Denna kondenserade version av citatet består således av det som 

författarna tolkat vara det som är av intresse för studien (Graneheim et al., 2004; Bryman, 

2018). I det tredje steget tolkar författarna vad det finns för underliggande betydelser i de 

kondenserade citaten, varpå dessa sedan klassas in i olika underkategorier. Det sista steget 

innefattar en tematisering av de utvalda och kondenserade citaten (Figur 1). Författarna har 

enligt strategin abstraherat uttalanden ur intervjuerna som på olika sätt är attityder till 

champagne och mousserande vin. 

 
Figur 1. Exempel på författarnas tillämpning av Graneheim et al., (2004) tematiska  

analys. 
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5.3.3 Material 
Vinlistorna som har använts i studien hämtades från Star Wine List finalister i Star Wine List 

Grand Awards 2019 (Star Wine List, 2019). En sammanställning gjordes av det totala antalet 

champagner samt det totala antalet mousserande viner för att visa skillnaden i antal 

representerade artiklar jämfört med de siffror som Systembolagets årsrapport redovisar. 

För att vidare underbygga studien genomfördes en arkivsökning vid Örebro 

Universitetsbiblioteks arkiv Campus Grythyttan för att få en historisk inblick i champagnes 

representation i svenska vinlistor och menyer. Totalt genomsöktes dossier 7 och 8 

innehållande vinlistor och menyer från Djurgårdskällaren och Grand Hôtel i Stockholm från 

1941–2002.  

6. Etiska beaktanden 
Fyra etiska principer finns utgivna av Vetenskapsrådet som ska efterföljas vid all typ av 

forskning inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Dessa krav ska följas för att försäkra deltagarnas integritet och 

säkerhet i samband med studien. Principerna är framtagna för att säkra att deltagarnas 

privatliv inte skall påverkas av studiens genomförande eller att viktig information undanhålls 

från deltagarna (Ibid.). Principerna försäkrar även att det inte finns dolda motiv för 

undersökningen samt verifierar att det finns ett samtycke för deltagandet av deltagarna 

(Bryman, 2018). Deltagarna informerades om detta både verbalt och enligt 

informationsbladet (bilaga 2) i ett första skede. Vid intervjutillfället informerades deltagarna 

på nytt och delgavs möjlighet att ställa frågor kring studien och dess genomförande. Med den 

givna informationen gav deltagarna skriftligen och muntligen sina samtycken till att delta i 

studien. 

 

Informationskravet 

I samband med att deltagarna söktes till studien via mejl skickades en beskrivning av studiens 

syfte samt ett informationsblad till respektive deltagare. Vidare besvarades eventuella frågor 

gällande studien genom den – för tillfället – smidigaste kontaktvägen för samtliga parter. 

Vidare gjordes en avstämning om studiens syfte samt deltagarens rättigheter vad beträffar 

studien innan intervjuerna. Detta gjordes om så intervjun utfördes via telefon eller öga mot 

öga. 
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Samtyckeskravet 

Deltagarna blev informerade om att deras deltagande i studien var frivilligt och att de har 

fullständig rätt att bestämma över sitt deltagande. Att de när som helst utan att uppge 

anledning kan välja att avsluta sitt deltagande. Vidare är samtliga av deltagarna myndiga och 

inget vidare samtycke behövde därför sökas. 

 

Konfidentialitetskravet 

Vid intervjutillfället informerades deltagaren om att en ljudupptagning skulle göras i syfte att 

underlätta bearbetningen av rådata. Alla namn, företag eller andra känsliga personuppgifter 

som skulle kunna åsamka deltagaren skada kommer att anonymiseras vid transkribering. I 

denna studie har deltagarna pseudonymiserats enligt en alfabetisk bokstavsföljd 

(bokstavsföljd a, b, c, d). 

 

Nyttjandekravet 

Deltagarna informerades vid intervjutillfället också om att det insamlade materialet från 

intervjuerna enbart kommer att användas till att besvara studiens syfte. 

7. Resultat 

7.1 Attityder till champagne 
Efter att ha intervjuat fyra deltagare med olika bakgrund inom vinvärlden om deras attityder 

till champagne blir det tydligt att det inte bara är champagne som lyfts fram för att motivera 

för- eller bortval av champagne. Andra typer av mousserande vin lyftes upp till diskussion för 

att motivera dess position. Gemensamt för alla deltagare är att kvalitetsläget för champagne 

bedöms som unikt och viktigt för champagnes position, och att alla tillfrågade uppskattar 

champagne som dryck. Även fast det produceras andra högkvalitativa mousserande vinstilar 

som franciacorta, crémant och cava så är kvalitetsläget för champagne något som inte 

återfinns hos de andra regionerna, menar vissa deltagare: “I andra viner man kan dricka kan 

det gå ganska mycket upp och ner i kvalitet, bra eller dåligt, det kan skilja på årgångar eller 

massa saker även fast det är samma hus.” säger deltagare A, champagneimportör, och 

fortsätter sedan med: 
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“men i och med att dom (Champagne) har satsat så mycket på att försöka hålla en 
så hög lägstanivå så är det sällan jag blir negativt överraskad, vilket jag kan bli 
om jag till exempel dricker en cava. Då kan vissa vara jättegoda och vissa 
jättedåliga”. (Deltagare A, 2019). 

 

Hen säger ytterligare att det kan bero på att “man är konservativ och vet vad som är rätt” 

(Deltagare A, 2019). Hen får medhåll från både B, sommelier, som lyfter fram uniciteten i 

jordmånen som det mest avgörande för champagnes kvalitet, och får medhåll också från 

deltagare C, Master of Wine och arbetar på Systembolaget, som säger att det inte finns någon 

annan stil av mousserande vin som hotar champagne kvalitetsmässigt. D, sommelier på en 

Michelinrestaurang, poängterar en balans och precision, syra och komplexitet som är 

överlägsen andra vinstilar och regioner. 

 

En gemensam åsikt är också att mousserande vin överlag associeras med fest, men numera 

också med en vardagsmiddag, något som inte varit lika vanligt tidigare. Det behöver inte vara 

champagne som öppnas när det ska firas, utan det är mousserande vin som är det viktiga. C 

poängterar dock fenomenet champagne på enklare krogar, där det av många gäster ses som 

ett medel att visa att man firar genom att beställa in champagne med en etikett som resterande 

gäster känner igen. Då visar man gärna att man firar med champagne, inte med cava eller 

prosecco: 

 

“varför köper du champagne när du går på krogen?” - Jo en grej är ju att du vill ju 
också visa att du firar, och då vill du gärna visa att du firar med champagne och 
inte med prosecco eller någonting annat och köper du X så syns det ju tvärs över 
hela restaurangen att du dricker champagne, för det finns ingen annan som ser ut 
så som har den X färgen, de har ju till och med mönsterskyddat den8”. (Deltagare 
C, 2019). 

 

Vidare jämför C statistik gällande hur mycket champagne som säljs på Systembolaget jämfört 

med hur mycket som säljs på restaurang för att stärka argumentationen: 8 procent av stilla vin 

säljs på restaurang, resterande 92 procent står Systembolaget för, sett till off-trade / on-trade. 

Gällande champagne är det nästan 50/50 sett till off-trade / on-trade. Hen poängterar även att 

champagne inte får ett lika stort påslag på restaurang jämfört med ett stilla vin i samma 

                                                
8 Producenten till drycken samt produkten har anonymiserats då deltagare C i sin yrkesroll inte kan 
uttrycka åsikter eller ha personliga åsikter gällande specifika produkter. Denna anonymisering har 
skett i samtycke med deltagaren. 
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prisklass som en champagne som köps på Systembolaget. Enligt deltagaren är det för att 

champagne har höga marknadsbidrag. C:s uttalande får också stöd av D som poängterar 

förändringen i hur svensken har konsumerat champagne tidigare historien, vid speciella 

tillfällen och att det inte hört till det vanliga att konsumera champagne hemma på 

landsbygden men att det också förändras. 

7.2 Attityder till mousserande vin 
Av deltagarna var det 3 av 4 som uttryckte ett starkt gillande för mousserande vin. D tycker 

att champagne är gott, men har ingen speciell relation till det. Samma sak för annat 

mousserande vin, där är intresset ännu mindre än för champagne. Kunskap på området har D 

tillskansat sig för att genomföra vissa utbildningar där kunskapen prövas. Flera av deltagarna 

uttrycker en besvikelse över att utbudet på Systembolaget (C poängterar utöver detta att 

utbudet i hela världen är för snävt enligt hen), för andra mousserande viner än champagne är 

så begränsat. A poängterar att det är svårt som enskild konsument att påverka vad som 

kommer in till monopolet, men att hen brukar testa de nya mousserande viner som kommer 

in, även fast de är få. 

 

Som tidigare nämnt är konsensus bland deltagarna att champagne har ett unikt kvalitetsläge 

som övervinner de andra stilarna som återfinns i den mousserande vinvärlden. De nämner 

dock en hel del positivt om andra mousserande viner, som ibland till och med kan tävla med  

champagne. D jämför andra mousserande viner gjorda enligt traditionell metod med 

champagne och säger att engelskt mousserande eller bubbel från Tasmanien, cava och 

liknande som är i snarlik prisklass med Imperial från Moët & Chandon kan vara mycket 

bättre än champagnen. Tävlar dessa mousserande viner däremot med en högre kvalitet av och 

högre prissatt champagne är dock champagne överlägset. Precisionen, syran, komplexitet, 

lagringsduglighet och samspel mellan fruktighet och autolys9 är vad som gör champagne till 

vinnaren i D:s ögon. Autolys och fruktighet kan man hitta i andra viner gjorda på traditionell 

metod. Viner producerade enligt methodé ancestral och tankmetoden har ofta en sötma i sig 

och är mer fruktbaserade och inte speciellt komplexa viner enligt D, men de har ändå en plats 

på marknaden. Cava är ofta lite brändare, lite fylligare och mer obalanserad än champagne 

som brukar vara överlägset på dessa fronter. Gällande mousserande från Tasmanien och 

England är det balansen i textur som inte heller är lika finstämd som i champagne, tycker D. 

                                                
9 Nedbrytningsprocessen av döda jästceller som bidrar till champagnes komplexitet (Brid, 2010). 
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Hen får medhåll från B som också nämnt en bränd ton i cava som besvärande, tillsammans 

med att den ofta är lite rökig och bitter oavsett vilken kvalitet det är. Prosecco, som är 

producerad enligt tankmetod, är mycket fruktigare, rundare och försöker inte vara något annat 

än vad det är. B upplever att cava “är mer arbetat och försöker vara champagne men 

misslyckas” (deltagare B, 2019). Hen understryker att det absolut finns kvalitativ cava också, 

men för hen tränger den rökiga bitterheten alltid igenom och hur länge den än lagras så blir 

cavan sällan bra. Samtidigt så belyser hen även att det finns få saker som är så härliga som att 

dricka ett glas mousserande vin, oavsett om det är i Italien under sommartid eller Sverige 

vintertid.  

 

Mousserande vin också hör till en middagsbjudning, anser deltagare D. C tycker också att 

mousserande vin hör hemma vid en middag och speciellt fest. Hen betonar även hur mycket 

“vin för pengarna” (deltagare C, 2019) konsumenten får om denne köper en crémant eller 

cava, just för att de kan ha ett bra kvalitetsläge, men inte riktigt där champagne är. Sen säger 

hen även att champagne alltid är dyrt. Andra sorters mousserande vin, förutom champagne, 

cava och prosecco, så har gemene man sällan god koll på. Oavsett om det är en franciacorta 

av hög kvalitet, mousserande från Napa Valley av hög kvalitet eller Australiensk 

mousserande för 79kr flaskan så hamnar allt i “samma beslutsburk” för väldigt många 

människor då okunskapen kring vilka produkter som finns är stor, säger C. Cava är också 

speciellt då den enligt C sällan blir riktigt fräsch: “Man odlar vin i en region som egentligen 

är för varm för att göra mousserande vin i, vilket ofta mynnar ut i denna avsaknad av 

fräschör” (deltagare C, 2019). 

7.3 Stereotypi 
För en produkt som inte kan marknadsföras som prosecco, cava eller champagne tror två 

deltagare att det är svårt att skapa en marknad. Att etablera sig med en produkt som för de 

flesta är okänd är inte lätt. A lyfter det höga prisläget för mousserande brittiskt vin och dess 

obemärkthet på den svenska marknaden som ett problem för brittiskt mousserande att 

etablera sig. Även att “man är konservativ och vet vad som är rätt” tas upp som en 

argumentation varför det är svårt att inte drunkna bland giganterna från Spanien, Italien och 

Frankrike. En annan stereotypi som framkommer är att champagne får sitt balanserade 

uttryck dels från den långa lagringen på flaska, och att “det är en fördel mot andra 

mousserande viner som måste släppas ganska snabbt, dom hinner liksom inte få ihop det 
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riktigt” (deltagare A, 2019). I alla kategorier av mousserande vin som nämns i denna uppsats, 

exklusive prosecco, finns det flera som lagras enligt samma princip och tid som champagne 

(Bird, 2010). 

 

En annan typ stereotypi som framkommer under en diskurs kring köpmönster är vad 

villigheten att betala för en produkt grundar sig i. Att betala 89 kronor för en flaska prosecco 

känns mer okej än att betala 350 kronor för en champagne för att “det är lite fult i Sverige att 

lägga pengar på alkohol och vin, lite det här att det är för finare folk … “(deltagare D, 2019). 

Deltagaren belyser att hen själv inte håller med om att det är för finare folk att lägga pengar 

på champagne och vin som kostar mer, men att det är en känsla hen har. 

7.4 Motiveringar för vinlistan 
Förutom faktorer som redan redovisats av deltagarnas utsagor, som kan tolkas som motiv för 

varför man listar annat mousserande vin än champagne, har de uttryckt en del argument som 

direkt berör hur utformningen av vinlistan ser ut och varför.  

 

A resonerar kring hur restaurangen vill profilera sig och hur restaurangen marknadsförs som 

ett argument för hur en vinlista som är starkt förankrad i champagne är utformad, speciellt om 

det är en exklusiv restaurang. Kanske borde sådana flaskor som förstärker intrycket av vad 

restaurangen kan erbjuda listas, säger hen, och fortsätter med: “sen är det väl mycket 

historiken i och att champagne har hållit på så länge” (deltagare A, 2019). Vidare utvecklar 

hen argumentet för champagnes dominans med att andra regioner än champagne inte har så 

mycket årgångsviner som är daterade långt tillbaka i tiden, vilket gör att en bredd av årgångar 

med andra mousserande viner i vinlistan inte är möjligt att skapa. Med bredd av årgångar 

menas viner som har producerats av en producent under en längre tid så att en restaurang kan 

köpa in en bred vertikal av samma vin från en mängd årgångar. D reflekterar också över 

problematiken i avsaknaden av bredd med viner som är olika gamla, medan B vidrör 

argumentationen genom att säga att det “måste finnas något för alla i din vinlista” (deltagare 

B, 2019). Hen tycker att som restaurang får denna ge vika för sitt eget tyckande på den 

fronten, för att det ska finnas mousserande vin till ett bra pris för alla gäster för att de 

förväntar sig det, och restaurangen kan således inte bara erbjuda champagne.  
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Samtidigt som B nämner detta säger hen också att det är något som aldrig gjorts på 

restaurangen tidigare, listat en cava i vinkällarlistan, men om man vill ge ett seriöst intryck 

kanske de behöver ha fler mousserande utanför champagne. Detta är inte i enlighet med hur 

D resonerar. Hen poängterar å andra sidan att så länge de kan erbjuda champagne på 

restaurangen hen arbetar på till ett pris som de flesta gäster tycker är överkomligt vill de hålla 

kvar vid att bara servera champagne. Det är väldigt få gäster som “ryggat tillbaka” eller inte 

tagit ett glas champagne när hen berättar för gästen att de inte har något annat än champagne 

på glas, när hen nämner det attraktiva glaspriset samtidigt. C försöker se utformningen av 

vinlistorna ur dels ett ekonomiskt perspektiv, men har också en teori om köpmönster hen 

lyfter fram. Ur en ekonomisk synvinkel så poängterar hen att försäljningen av stilla vin på 

restaurang är 8 procent av försäljningen av stilla vin jämfört med Systembolagets 92 procent 

av försäljningen, medan procentsatserna är ungefär 50/50 när det kommer till försäljningen 

av champagne. Det tror hen hänger ihop med att många går ut och äter för att fira, och då gör 

de det gärna med champagne och inte annat mousserande vin.  

 

Priset på champagne är relativt attraktivt på krogen då påslaget inte är lika stort som på 

exempelvis vitt Bourgognevin, poängterar deltagare C. Påslaget på stilla vin är mycket större 

än på champagne i allmänhet, säger hen, för att det finns rätt generösa marknadsbidrag. Sen 

tror hen också att “har man råd med champagne köper man champagne” (deltagare C, 2019). 

Hen tror inte att någon hade valt prosecco eller cava framför champagne om prisbilden var 

likadan. Det reflekterar hur vinlistan ser ut. Den kan ha en bred variation champagne, men 

“du behöver inte mer än en prosecco, eller möjligen två i olika prisläge, samma sak med cava 

för det är ingen som kommer bli gladare över att du har fler av dem” (deltagare C, 2019). 

Vidare upplever C många vinlistor för svåra. Det är inte alltid som det är varumärken med 

igenkänningsfaktor i vinlistorna, inte ens för hen som jobbar på Systembolaget och har 

erfarenhet från studierna till Master of Wine. Den kund som går på fina restauranger behöver 

inte vara kunnigare än den gäst som går på enklare restauranger, vilket enligt hen borde 

återspeglas i utformningen av vinlistor. 
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8. Diskussion av resultatet 

8.1 Attityd till champagne 
Gemensamt för alla deltagare är att de anser champagnes alltid höga kvalitet vara något unikt 

inom den mousserande vinvärlden. Alla deltagare arbetar inom vinbranschen på ett eller 

annat sätt och kan ses som att de ingår i ett gemensamt socialt fält kring vin. Deltagare C 

uttrycker det som: “… om man ser till den breda massan. Ser man till oss tre är vi inte det 

förmodligen. “(deltagare C, 2019) och gör således en tydlig distinktion mellan olika 

kulturella och sociala sfärer. Att man vet vad som är rätt och är konservativ, som A 

poängterar, i vad för drycker som “bör” konsumeras kan påverka hur attityden ser ut. A 

poängterar även att detta kan vara en anledning till varför champagne konsumeras som det 

gör. B poängterar jordmånen, C poängterar att kvalitetsläget är säkrat för champagne och D 

lyfter balans, precision, syra och komplexitet som viktiga faktorer för överlägsenheten. Dessa 

beskrivningar ser författarna som tydligt förankrade i kunskap kring produkten och hur man 

talar om vin, vilket är viktigt ur ett vinkulturellt sammanhang och för auktoriteten att uttrycka 

sig om ovannämnda, om den så är hög eller låg. Bourdieu (1984) argumenterar för att det 

finns ett sammanhang i hur kulturella yttranden ser ut och hur den sociala sfären ser ut. I detta 

fall, med den konsensus som finns mellan deltagarna om att champagne är det mest 

högkvalitativa som finns när det gäller mousserande vin, kan denna sociala sfär spela in på 

vad som är den legitimerade “goda smaken” hos dessa vinexperter. För att kunna uttrycka 

sina åsikter och argumentera för vad som är god smak krävs det auktoritet (Ibid.). Att trotsa 

något som också verkar vara vedertaget tyckande för detta specifika vinkapital kan även det 

vara problematiskt ur en auktoritetssynpunkt. Vad som också styrker detta argument är 

samma uttalanden som tidigare nämnts, som “... det handlar mycket om att man är 

konservativ men vet vad som är rätt” (deltagare A, 2019) och “… aldrig (varit) i Champagne 

vilket är något man kanske borde ha varit egentligen” (deltagare D, 2019). Deltagarna kanske 

uttalar sig på detta vis för att det kan finnas en förutfattad mening inom denna sociala sfär för 

personer inom vinbranschen om vad en sommelier, importör eller Master of Wine “borde 

tycka”. De uttryck som legitimerar en specifik “god smak” menar Bourdieu (1984) bidrar till 

en ökad exklusion och ökar en kulturell dominans. Detta är något som hade behövts 

undersökas ytterligare för att bekräfta gäller deltagarna i denna studie. 

 



 

30 

Deltagarna belyser att champagne är unikt kvalitetsmässigt, men samtidigt poängterar de att 

det är mousserande vin som helhet som associeras med fest och glädje. Trots ett högt 

kulinariskt kapital (Naccarato et al., 2012) hos vinexperterna som differentierar dem från 

många andra konsumenter har de en syn på mousserande vin som skulle kunna förankras i 

Peterson (1992) och Peterson et al. (1996) teori om kulturellt allätande. De inkluderar andra 

typer av mousserande vin som beroende på situation kan betinga en annan typ av kulinariskt 

kapital än i situationer där champagne hade bidragit med en annan typ av kapital (Naccarato 

et al., 2012). Detta bidrar således till ett bredare kulturellt allätande och en bredare kulturell 

inklusion än vad som förekommit tidigare, om man ser till gamla svenska menyer (Örebro 

universitetsbiblioteks arkiv). Vidare, även fast champagne vinner högst legitimitet av 

experterna sett till kvalitet kan champagne betinga en typ av kulinariskt kapital i en specifik 

situation, men mindre vid ett annat. Troligtvis betingar en flaska champagne ett högre 

kulturellt värde vid Nobelmiddagen än på en grillfest med amerikanskt barbecue-tema, fastän 

det är samma person som besöker båda tillställningar. Likväl betingar troligtvis en lageröl ett 

högre kulturellt kapital på grillfesten än på Nobelmiddagen. Att variera konsumtionen och 

anpassa den efter situation är i linje med hur Johnston & Bauman (2010) argumenterar 

gällande att kulturellt kapital kan ta olika uttryck vid olika tillfällen hos samma person.  

 

Tidigare i historien har framför allt champagne associerats med firande och fest, men idag 

konsumeras champagne på betydligt mer vardagligt manér, och annat mousserande vin 

associeras också med fest. Det är det mousserande vinet som är viktigt för att det ska vara 

festligt, inte nödvändigtvis ursprunget, uttrycker både deltagare B och C. Utifrån tesen om 

kulturellt allätande som Peterson (1992a), Peterson et al. (1992b) och Peterson & Kern 

(1996) arbetat enligt kan sociala reformer och framsteg inom utbildning och en högre 

levnadsstandard ha bidragit till en bredare konsumtion av musik och litteratur över 

samhällsgränser, möjligtvis även vin. Medias möjligheter till lättare informationsspridning, 

skillnader i värderingar generationer emellan och vad som anses vara populärkultur har också 

påverkat detta kulturella allätande. Författarna till denna uppsats motiverar denna teori som 

tillämpar i detta fall då vin liksom musik och litteratur också är ett konstnärligt uttryck som 

kan uttryckas på många sätt för många smaker. Konsumtionen av vin i Sverige idag är större 

än vad den varit tidigare i historien (Systembolaget, 2018), och olika typer av vin konsumeras 

av samma människor – alla deltagare benämner samtliga av sina gäster som 

champagnedrickare, om det är rätt tillfälle. Det är återigen fråga om när och hur 
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tillämpningen av kulturellt kapital ser ut som avgör utfallet för hur du uppfattas (Bourdieu, 

1984). 

 

I studien framkom även resonemang kring varför och hur gäster konsumerar champagne på 

en “vanlig krog”. Enligt en deltagare kunde resonemanget grunda sig i att man sällan äter på 

restaurang och när man väl gör det firar man något. Då är det ofta champagne man 

fortfarande firar med, och detta vill man visa. Detta går i linje med Peterson (1992) och 

Peterson et al. (1996) teori om kulturellt allätande och att konsumera något utanför den 

kulturella sfär som tidigare ansetts vara något för ett annat sociokulturellt skikt, men även 

med teorin om att skapa sig socialt, kulturellt och kulinariskt kapital. Att köpa champagne 

och visa upp den kan fungera som en resurs för att påvisa status eller differentiera sig från en 

grupp och associeras med en annan (Bourdieu, 1984), men kan också fungera som en 

uppfattad resurs i en åskådares ögon, även fast köparen aldrig själv försökt förevisa någon 

resurs med sitt dryckesval (Johnston & Baumann, 2010). Det går även i linje med Kant 

(1980) som uttrycker att det är bättre att göra bort sig efter vad som är mode än att göra bort 

sig utan att vara modemedveten och Naccarato et al. (2012) tes om att hävda ett större 

kulinariskt kapital över ett annat beroende på vad för diet eller produkt man konsumerar 

differentierar ett kulinariskt kapital från ett annat. I detta fall menar författarna att det kan 

vara bättre för en firande gästs sociala kapital att fira med champagne, även fast denne kanske 

inte uppskattar smaken själv, för det är “så man gör” när man firar. Då firar man med 

champagne, som deltagare C uttrycker det. Vidare utvecklar samma deltagare resonemanget 

och redogör för hur mycket stilla vin som säljs på Systembolaget jämfört med restaurang, och 

att förhållandet är 50/50 när det rör champagne. Detta då champagne inte har lika stort påslag 

som stilla vin på restaurang, dels då det finns rätt generösa marknadsbidrag för champagne. 

Detta resonemang får stöd hos ytterligare en deltagare som poängterar att 

champagnekonsumtion inte hört hemma på landsbygden tidigare men att detta mönster har 

förändrats med tid. Detta går också i linje med Peterson (1992a), Peterson et al. (1992b), 

Peterson et al. (1996) och Paddock (2015) som menar att linjerna för vad konsumenter med 

olika socioekonomisk bakgrund kan konsumera är mindre tydliga idag men fortfarande finns. 

Samtidigt tåls det att poängtera att det finns en prisskillnad mellan champagne och annat 

mousserande vin, något som inte diskuterats i nämnvärd utsträckning under intervjuerna och 

dess påverkan bör undersökas ytterligare. 
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8.2 Attityd till mousserande vin 
Det råder delade meningar om attityden till mousserande vin. A, B och C uttrycker ett starkt 

gillande för mousserande vin överlag, inte bara champagne, medan D inte har någon specifik 

relation till mousserande vin alls. Hen har tillskansat sig kunskap för att klara av en 

utbildning hen genomgår, men i övrigt är intresset lågt. För att dra en parallell till Broadys 

(1998) jämförelse med Bourdieus fält kan D:s åsikt ses som provokativ, men också intressant. 

I konstnärsfältet som Broady (1998) talar om försöker konstnärerna ständigt definiera vad 

som är god konst och skapa en auktoritet för att uttala sig om detta. Att D inte visar någon 

speciell affektion för varken champagne eller annat mousserande, som övriga deltagare visar 

en tydlig vurm för, kan uppfattas på flera sätt. Det kan dels ses som en uppvigling mot en 

generell attityd som övriga deltagare har och att deltagare D med denna kommentar skulle 

kunna underminera sin egen auktoritet. Det skulle också kunna utgöra ett hot mot övrigas 

kulturella, sociala och kulinariska kapital då deltagare D har ett socialt, kulturellt och 

kulinariskt kapital som är likvärdigt övriga deltagares, i författarnas ögon. För att utröna hur 

detta ser ut i verkligheten hade det varit intressant att vidare undersöka deltagarnas åsikter i 

form av en fokusgruppsintervju. 

 

I intervjuerna blir det tydligt att det är champagne som är måttstocken för vad deltagarna 

bedömer mousserande vin utifrån: “Cava är ofta lite brändare, lite fylligare och mer 

obalanserad än champagne … “(deltagare A, 2019), “Mousserande från Tasmanien och 

England är det balansen i textur … “(deltagare D, 2019) och “… (cava) är mer arbetat och 

försöker vara champagne … “(deltagare B, 2019) är några exempel på attityder till annat 

mousserande vin. Trots dessa, vad som vid första anblick kan uppfattas som påhopp, 

uppskattar fortfarande majoriteten av deltagarna dessa drycker, om det är i rätt sammanhang. 

“… det har sin plats på marknaden”, (deltagare D, 2019) säger deltagare D angående viner 

som görs enligt methodé ancestral eller tankmetoden. Även här påvisar deltagarna en 

öppenhet för andra produkter än champagne. Denna öppenhet talar Peterson (1992) och 

Peterson et al. (1996) om, att acceptansen för olika kulturella uttryck sociala grupper emellan 

inte är lika entydig längre. Utifrån en Bourdieusk synvinkel hade champagne fungerat som 

den legitimerade goda smaken, men att de andra produkterna kan ha ett värde vid rätt tillfälle 

och i rätt konstellation. Detta är samtidigt en skillnad i attityd till hur sommeliererna som 

Sirieix (2011) undersöker, där de värderar att vinet ska “smaka gott” som den viktigaste 

variabeln för varför ett vin platsar på deras vinlista eller ej. I denna studie berättar deltagarna 
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att de själva konsumerar annat mousserande vin än champagne, exempelvis nämner B att det 

finns få saker som är så härliga som att vara ute och dricka ett glas prosecco eller annat 

mousserande, om du så är i Italien eller “mitt i vintern” i Sverige. Samtidigt listar de 

tillfrågade sommeliererna i studien inga andra mousserande viner i sina vinlistor förutom ett 

brittiskt mousserande vin på en av restaurangerna. Deltagare D belyser visserligen att det är 

viktigt på restaurangen hen arbetar för att de vill representera hantverksviner från kvalitativa, 

oftast småskaliga producenter som producerar högkvalitativa viner. D förstår restaurangens 

filosofi och de faktorer hen räknar upp som kriterier för att platsa på vinlistan kan ses som ett 

ställningstagande för de kulturella, sociala och kulinariska kapital restaurangen identifierar 

sig med (Naccarato et al., 2012). Samtidigt måste de vara konsekventa i denna identifiering 

för att inte förändra eller förlora nämnda kapital som tillskrivs denna restaurang från 

utomstående ögon (Naccarato et al., 2012). 

8.3 Stereotypi 
Stereotyper som att andra mousserande viner släpps på marknaden efter en kortare lagringstid 

på flaska än champagne och “man är konservativ och vet vad som är rätt” framkom under 

intervjuerna. Även då författarna tror att dessa uttalanden är menade som en förenkling av 

verkligheten för att påvisa problem av olika slag så anses de värda att begrunda. Förutom 

prosecco kan både cava, franciacorta, crémant och brittiskt mousserande lagras lika länge på 

flaska som champagne innan det släpps, även om champagne har en lagstadgad tid på flaska 

som är längre än övriga nämnda. Att man dricker champagne för att man är konservativ och 

vet vad som är rätt är också intressant att reflektera över. Om dessa tillfrågade personer, som 

innehar ett rikt socialt, kulturellt och kulinariskt kapital inom vinfältet uttrycker sig enligt 

följande kan frågan om stereotypin förstärks eller inte diskuteras. Enligt Naccarato et al. 

(2012) får den som kan mycket om vin i ett måltidssammanhang status och makt – de bygger 

på sitt kulinariska kapital – och innehar en person makt, status och ett rikt kulinariskt kapital 

kommer denna ha högre auktoritet i sina uttalanden (Naccarato et al., 2012). Hur kommer det 

sig då att dessa personer som har gedigen kunskap om såväl produkter som deras 

produktionsmetoder upprätthåller denna bild? Är det för att, som en deltagare säger: “man är 

konservativ och vet vad som är rätt”, och vad baseras då det uttalandet på? Vad är det som är 

rätt, och varför? Detta kan studien tyvärr inte svara på, men en vidare undersökning om 

företeelsen vore enligt författarna intressant. 
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8.4 Utformningen av vinlistan 
Att deltagare D förhåller sig till “högkvalitativa hantverksviner” som gärna produceras 

småskaligt har redan nämnts som viktigt för vinlistans utformande under en tidigare rubrik, 

men det finns fler faktorer som avgör om ett vin platsar i vinlistan eller ej. Beroende på hur 

restaurangen vill profilera sig och marknadsföra sig poängteras av deltagare A som viktigt, 

också att flaskor som förstärker vad restaurangen kan erbjuda borde listas. Sen spelar också 

historien in enligt A – Champagne har varit nyckelspelare länge (Örebro 

universitetsbiblioteks arkiv). Att det finns få andra regioner som har årgångsviner som är 

daterade långt bak i tiden och tillåter en bred representation av årgångsviner från samma 

producent i vinlistan är något som nämns som problematiskt. Vidare nämner flera deltagare 

att en restaurang borde kunna erbjuda gästerna mousserande vin som passar allas ekonomi, 

även fast restaurangen är exklusiv – samtidigt som författarna noterar att inget billigare 

alternativ är champagne finns listat vid tidpunkten för uttalandet. Vidare påpekas ekonomiska 

faktorer, att vinlistan är svårläst ibland och borde förenklas som viktiga faktorer för hur 

vinlistan ser ut.  

 

I direkt relation till mousserande vin påpekar C att hen inte tror att någon hade blivit gladare 

av en bred lista med prosecco eller cava – har man råd med champagne köper man 

champagne, annars är det inte så viktigt vad det är, bara det bubblar, säger C. Detta 

kontrasterar till Sirieix (2011) som studerat sommelierer i Australien, USA, Kina och 

Frankrike, där den viktigaste egenskapen för att platsa på vinlistan har varit att vinet “smakar 

gott”. Det är även i kontrast till Saura et. al (2008) som undersöker hur sommelierer i 

Valencia utformar vinlistorna. Där är det sommelierernas egna preferenser som var viktigast 

för utformningen. För att undersöka de bakomliggande faktorerna som faktiskt ligger till 

grund för utformningen kan bara spekuleras kring, men det är värt att återigen falla tillbaka 

mot Bourdieu (1984) och fundera över hur de olika kapitalen spelar in i utformningen av 

vinlistan. Saura et. al (2008) konstaterar att sommelierernas egna preferenser var det 

avgörande för utformningen av vinlistorna, men i denna studie är det inte lika tydligt. I 

enlighet med Broadys (1998a) exemplifiering av Bourdieus (1984) fält så är den 

gemensamma striden inom fältet att definiera vad som är god konst och att ha auktoriteten att 

uttala sig om den. Detta när exemplet gäller personer verksamma inom konsten. För en 

vinexpert kan möjligtvis det kulturella och sociala kapitalet legitimera vinexpertens egna 
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åsikter och således stämma överens med Saura et. al (2008), även då det i detta läge inte går 

att fastslå att så faktiskt är fallet. 

 

Vad som framkommer i intervjuerna när de jämförs är att det finns en del skillnader i 

attityder till champagne och mousserande vin, men det finns också likheter. Vad som är 

bakomliggande faktorer för dessa skillnader berör denna studie, men för att få ett faktiskt svar 

behövs en djupare sociologisk analys av materialet och eventuellt en ny studie med mer 

djupgående frågor. 

9. Metod- och materialdiskussion 
Detta stycke innefattar författarnas reflektioner gällande metodvalet, materialet och 

genomförandet av studien. 

9.1 Kvalitativ intervju och genomförande 

Av de fyra intervjuer som genomfördes var tre i person och deltagarna valde den miljö där 

intervjun skulle hållas. Detta är i linje med Yin (2013) som poängterar vikten i att deltagaren 

skall kännas sig trygg och avslappnad. Genom att låta deltagarna själva bestämma vart 

intervjun skulle genomföras kunde författarna införskaffa information om den plats där 

intervjuerna ägde rum. På så vis bekanta sig med den miljön där deltagarna befinner sig i sin 

vardag (Bryman, 2018). Deltagarnas val av platser var något som gagnade studien genom att 

författarna redan är bekanta med dessa miljöer och kunde därigenom framföra ett engagerat 

manér.  

 

En av intervjuerna genomfördes via telefon, detta gjorde att vissa delar av den sociala 

kontexten som ett fysiskt möte delger den kvalitativa intervjun uteblev (Bryman, 2018). 

Kroppsspråk, reaktioner och ansiktsuttryck är sådant som naturligt går förlorat i en 

telefonintervju, något som författarna gjorde sitt bästa att uppmärksamma vid den senare 

transkriberingen. Intervjuerna hade samma utgångspunkt, med småprat innan inspelningen 

för att lätta upp stämningen och eventuella frågor kring studien besvarades. Här gavs stor 

hänsyn till att inte influera deltagaren och på så vis förvränga dennes svar. I samband med 

detta överlämnades en papperskopia av informationsbrevet till deltagarna. Undantaget för 

detta var telefonintervjun. Efter att deltagarnas medgivande till deltagande var fastställt 

började inspelningen med en panoramafråga där deltagaren fick berätta om sig själv och 
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dennes intresse för vin. Denna inledande fråga visade sig vara mycket adekvat, inte bara för 

att mjukstarta intervjun utan gav också upphov till långa narrativa utläggningar om deltagaren 

och vin som blev utgångspunkten för många av de följdfrågor som ställdes. Samtliga 

intervjuer genomfördes på kontorstid. 

9.2 Urval 
Med utgångspunkt i studiens målinriktade urval valdes fyra deltagare ut. Dessa deltagare 

innehar alla kunskap gällande studiens ämnesområde, även då med olika bakgrunder och 

arbetsfält med undantag för de båda sommeliererna. Bortsett från dessa var författarnas mål 

att ha ett heterogent urval för att se om någon homogenitet kunde återfinnas i deras attityder. 

I och med detta fokus beaktade författarna inte kön under arbetets gång. I efterhand, med en 

fördjupad förståelse för sociologiska teorier, ser författarna vikten av att beakta kön i en 

studie som denna. En djupare analys och ett mer omfattande resultat hade möjligtvis kunnat 

arbetats fram med faktorer som kön i åtanke under arbetets gång.  

 

Bryman (2018) nämner det som ett dilemma för den kvalitativa forskaren att det inte går att 

veta hur stor urvalsgruppen behöver vara för att teoretisk mättnad ska uppnås. Vidare 

beskriver han att problemet underbyggs av att det inte finns några tydliga riktlinjer gällande 

vad och när teoretisk mättnad uppnås (Ibid.). Ett större antal deltagare skulle ha kunnat 

påverka resultatet och gett en större bredd av attityder (Ibid.). En större population tror 

författarna även skulle kunna visa fler som avviker från majoritetens attityder. 

 

Studiens enda bortfall är också en faktor som kan ha inverkat på resultatet. Deltagaren som 

föll bort kunde inte kontaktas vid angiven tid för telefonintervjun. Författarna fick ingen 

information i förväg om att tiden förändrats eller ställts in förrän dagen efter. Det kom då 

fram att deltagaren varit oförmögen att delta på grund av sjukdom. Även om deltagarens 

bidrag hade kunnat berika resultatet är det omöjligt att säga i vilken riktning och till vilken 

grad då studien innefattar få deltagare. Ett försök gjordes att planera in ett nytt intervjutillfälle 

men kunde inte anordnas inom tidsramen för uppsatsskrivandet. 

9.3 Material 
Insamlingen av arkivmaterial för vinlistor genom tiderna har begränsats då denna del av 

arkivet var utlånat för digital inskanning under tidpunkten för examensarbetet. Vinförslagen i 
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restaurangernas menyer ger en bild av hur representationen har sett ut, men de faktiska 

vinlistorna hade möjligtvis gett en djupare insyn i utformningen av dessa. Att de menyer som 

finns i arkivet är från exklusiva restauranger och att arkivet till stor del existerar på basen av 

privata donationer kan möjligtvis ge en obalanserad representation av material från den 

gångna tiden. 

9.4 Analys 
Med studiens kvalitativa karaktär var utgångspunkten redan tidigt att göra en tematisk analys 

av intervjumaterialet. Graneheim och Lundmans (2004) strategi för tematisk kategorisering 

fungerade bra för att bearbeta det omfattande transkriberade materialet från intervjuerna och 

blev med hjälp av denna metod mer lätthanterligt. Med tanke på rådatans natur ser inte 

författarna att någon annan metod hade varit mer lämplig för ändamålet. 

10. Forskningsetisk uppföljning 
I samband med insamlingen av data gällande de fem nominerade restaurangerna i Star Wine 

List sparades inte vinlistorna ned från Star Wine List (Star Wine List, 2019) i samband med 

datainsamlingen. Detta var ett misstag från författarnas sida då vinlistorna kan ha uppdaterats 

online sedan tidpunkten för datainsamlingen. Vid granskning av denna del i uppsatsen kan 

vissa skillnader i representerade artiklar finnas om man jämför studiens data med vad som 

återfinns på respektive restaurangs hemsida. 

 

En av studiens deltagare har varit komplicerad att anonymisera, dock har författarna genom 

dialog med denne nått ett samförstånd gällande hur hen presenteras i studien. Dessa samtal 

fördes vid intervjutillfället och per mejl efteråt. Deltagaren har också tagit del av det 

potentiellt känsliga material som författarna ämnade använda i studien innan studien 

publicerades och gav samtycke till att den förgranskande informationen publicerades utan 

vidare ändringar. 

11. Slutsatser 
Det råder en samsyn bland vinexperterna gällande vad som gör att champagne erhåller sin 

status. De positionerar champagne över andra mousserande viner genom att definiera 

specifika karaktärsdrag som utgör den “goda smaken” i champagne. För det första har 

vinexperterna i denna studie en uttalad preferens för champagnes sensoriska egenskaper, även 
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dess konsekvent höga kvalitet ligger till grunden för det “goda” i drycken. För det andra 

menar de att denna konsekventa kvalitet är unik för champagne och sällan återfinns i annat 

mousserande vin. Vidare understryker de signifikansen av champagnes långa historia och 

använder den som ett argument för att legitimera drycken. 

 

Med champagne som måttstock för mousserande vin motiveras bortvalet av annat 

mousserande vin då vinexperterna upplever större variation i dess kvalitet. De beskriver 

också en omedvetenhet hos gästerna/konsumenterna om andra mousserande viner som ett 

argument för exklusionen av vissa stilar. En avsaknad av bredd på årgångsviner i andra 

vinstilar än champagne lyfts även det fram som problematiskt då en bred representation av en 

produkt anses vara önskvärd i vinlistan. Champagne har producerats under lång tid och det 

finns i högre grad årgångsviner tillgängliga än vad som finns från andra vinregioner som 

producerar mousserande vin. Även profileringen och marknadsföringen av restaurangen är 

betydande för hur vinlistan utformas. 

12. Praktisk användning och vidare forskning 

Dryck är något som bär ett stort socialt, kulturellt, och symboliskt värde. Beroende av vilket 

sammanhang och av vem den konsumeras förändras detta värde. Författarna vill därför 

poängtera vikten av att reflektera över det enskilda sammanhanget innan man som 

yrkesutövare väljer dryck till en måltid. Ur en värdskapssynpunkt kan värdskaparen 

oavsiktligt eller ej skapa klyftor mellan sig och sina gäster genom sina val av dryck. 

 

Diskussionen av resultatet ger några intressanta antydanden om stereotyper i det fält där 

vinexperter verkar, hur en vinlista bör se ut men också vad en vinexpert förväntas tycka. 

Utifrån teorier om socialt, kulturellt, kulinariskt och symboliskt kapital samt teorier om smak 

skulle detta kunna ligga till grund för en djupare studie. 

 

Deltagarna i studien uttrycker stundom problematiken i att sälja mousserande vin gjort på den 

traditionella metoden med andra ursprung än Champagne (Cava är undantaget). Smaken och 

varierande kvalitet tas upp som argument mot dessa drycker medan de – motsägelsefullt – 

även berömmer vissa av dessa viner som kvalitativa och menar att de mycket väl kan vara av 

god kvalitet. Författarna tror att detta skulle kunna vara ett föremål för vidare studier. 
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Bilaga 1 
Frågeschema 
Hej ______ vi vill börja med att tacka för att du valt att medverka i denna studie. Innan vi 
börjar intervjun skulle jag vilja säkerställa att du är medveten om att ditt deltagandet är 
frivilligt och sker anonymt där svaren endast används för vårt specifika forskningssyfte. 
Informationen som samlas in kommer enbart vara tillgänglig för oss studenter och vår 
handledare. Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. Du har själv rätt att 
bestämma över din medverkan vilket innebär att du kan avbryta ditt deltagande när som helst 
utan att ange anledning. Har du några frågor innan vi börjar? 
 

Inledning: Panoramafrågor 

Vill du börja med att berätta lite om dig själv? 
 
Hur skulle du beskriva din yrkesroll? 
 
Hur länge har du varit verksam inom ditt yrke? 
 
Hur började ditt intresse för vin? 
 
Berätta om din utbildning (och fortbildning). 
 
För sommelierer: Hur skulle du beskriva restaurangen? 
 
Vem är gästen? 
 
Vad är filosofin på restaurangen och i utformningen av vinlistan? 
 

Tema 1: Den personliga relationen till champagne  

Vad är mousserande vin för dig? 
 
Hur ser din relation ut till champagne? 
 
Hur förhåller du dig till annat mousserande vin? 
 
Hur känns det att dricka champagne?  
 
Vad kännetecknar en bra champagne för dig? 
 
Vad kännetecknar bra mousserande vin för dig?  
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Tema 2: Den yrkesmässiga relationen till champagne 

Hur ser ditt förhållningssätt ut till champagne när du är i din yrkesroll? 
 
Hur ser ditt förhållningssätt ut till annat mousserande vin när du är i din yrkesroll? 
 
Hur ser du på framtiden för mousserande vin på svensk restaurangmarknad (ger bakgrund 
om star wine list grand prix 2019) 
 
Finns det någon specifik tanke med att ha/inte ha annat mousserande vin på er vinlista?  
 
Vem är champagne-drickaren? 

Tema 3: Gillandet 

Finns det saker du gillar/ inte gillar med champagne? 
● Har ditt gillande förändrats? 
● Vad tror du har påverkat ditt gillande? 
● Hur tror du att ditt gillande skiljer sig från andras? 

○ Vilka skiljer det sig ifrån? 
 
Hur skiljer sig ditt tyckande från en gäst? 

Tema 4: Regionen 

Har du varit i Champagne? 
 
Hur var det första gången du kom till Champagne? 
 
Hur är det att vara i Champagne? 
 
Hur kan en dag i Champagne se ut för dig? 
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Bilaga 2.  

Informationsbrev 
Vi är två studenter från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan som skriver vår 

kandidatuppsats. Projektet pågår under våren 2019. Syftet med studien är att undersöka attityder till 

champagne. 

Vårt forskningsresultat vill vi presentera med hjälp av intervjumetod. Därmed söker vi dig som 

informant till vår intervjustudie. Intervjun beräknas pågå i ca 45 minuter och kommer att spelas in 

digitalt samt transkriberas. Ljudupptagningen sker via en enhet som inte är uppkopplad mot internet. 

Deltagandet är frivilligt och sker anonymt där svaren endast används för vårt specifika 

forskningssyfte. Informationen som samlas in kommer enbart vara tillgänglig för oss studenter och 

vår handledare. Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. Du har själv rätt att 

bestämma över din medverkan vilket innebär att du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan att 

ange anledning. 

Uppsatsen lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Efter att arbetet examinerats och 

godkänts kommer de inspelade filerna att raderas. Examensarbetet publiceras därefter online i 

forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna vårt renskrivna resultat till dig som deltagare. 

Våra kontaktuppgifter finner du nedan. 

  

Kontaktinformation 
Gustav Wasström  

Alexander Hedman  

  

Handledare 
Kerstin Nilsson, universitetslektor vid Handelshögskolan, Örebro universitet 

kerstin.nilsson.hh@oru.se – 019 303254 

  

Jag har tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att ställa frågor. Jag samtycker till att 

delta i studien. Jag ger mitt medgivande till att intervjun spelas in digitalt och förvaras enligt 

ovanstående. 
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