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Sammanfattning 

Inledning/Bakgrund: Mat- och vinkombinationer som ämnesområde är stort. Den som 

skapar kombinationer har oftast både mål och anledning. För att kunna bygga kombinationer 

behövs en förståelse för komponenter vilket även gör det enklare att uppnå eventuella mål 

med kombinationen. Konsumenter har olika nivåer av kunskap och är olika engagerade i sina 

vinval.  

Syfte: Uppsatsen ämnar undersöka hur otränade konsumenter väljer vin för att skapa mat- och 

vinkombinationer. Vad konsumenter uppfattar som lätt och svårt samt vilka modeller och 

filosofier som används för mat- och vinkombinationer undersöks. 

Metod/Material: Kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer har använts.  

Intervjuerna omfattade sju informanter som inte aktivt arbetar inom restaurangbranschen eller 

med mat och vin. För analysering av data användes tematisk analys. Till bakgrunden har 

vetenskapliga artiklar huvudsakligen använts. 

Resultat: Resultatet visade på tre huvudområden; mat- och vinkombinationer, kunskap samt 

köpbeteende. Rött vin till rött kött och vitt vin till fisk var huvudsakligen vad informanter 

använde sig av vid skapande av mat- och vinkombinationer. Brist på kunskap för att göra 

vinval upplevdes av informanterna, framförallt inom vinets smaker och komponenter.  

Slutsats: När otränade konsumenter skapar mat- och vinkombinationer förlitas det till stor del 

på filosofin rött vin till rött kött och vitt vin till fisk. Information söks huvudsakligen via 

personal i butik men även via sociala medier och appar. Modeller som finns till handa för att 

kombinera mat och vin upplevs som svåra för den otränade konsumenten. Resultatet tyder på 

att vinets komponenter upplevs som svårare än matens komponenter. 

 

Nyckelord: köpbeteende, kunskap, komponenter, modeller, attribut. 
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Förord 

Med våra tre år inom kandidatprogrammet Sommelier och måltidskreatör har ett stort intresse 

framförallt för vin men även mat och vin i kombination vuxit fram. Med detta examensarbete 

lämnar vi in stafettpinnen till nästa års studenter. Vi vill framförallt ge stort tack till lärare och 

andra personer på Restaurang- och hotellhögskolan för mycket givande diskussioner om vin 

och mat och allt vad det innebär. Ett stort tack till vår handledningsgrupp med vår handledare 

Tobias Nygren i spetsen för stöd och relevanta synpunkter under skrivandets process. Även 

ett tack riktas till samtliga informanter som ställde upp att bli intervjuade så att denna 

undersökning kunde bli möjlig. Vi vill även tacka våra familjer och partners för att de stöttat 

och ställt upp för oss under dessa tre studieår.  

Astrid Kling och Janina Sjölund Henriksson 
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1. Inledning 

Mat- och vinkombinationer är ett stort och komplext område som innefattar många olika delar 

(Robinson & Harding, 2015). Den som vill göra en mat- och vinkombination har ofta en 

anledning till att kombinationen skapas (Pettigrew & Charters, 2006), med anledningen 

kommer även mål som försöker uppnås (Harrington, 2005, 2008). Vad som påverkar den 

otränade vinkonsumenten att välja sitt vin beror på många faktorer och kunskapsnivå (Ellis & 

Caruana, 2018; Lockshin, Jarvis, d’Hauteville & Perrouty, 2006). Konsumenter kan delas in i 

olika kategorier utifrån sin kunskapsnivå och på detta sätt kan även deras val enklare förstås 

(Ellis & Caruana, 2018; Lockshin et al., 2006). Men vinkonsumenten är mycket unik och 

många gånger hjälper det att förstå anledningarna till inköpet av vin snarare än en förståelse 

om vem konsumenten är för att skapa en bild av valet av vin (Sherman & Tuten, 2011). 

Denna uppsats ämnar försöka koppla samman hur mat- och vinkombinationer skapas ur ett 

konsumentperspektiv för otränade konsumenter. Mycket forskning har gjorts i såväl mat- och 

vinkombinationer, konsumentbeteende och även delar i konsumentbeteende kopplat till vin. 

Inom forskningen för mat- och vinkombinationer finns en kunskapslucka mellan 

professionella (sommelierer, vinmakare, producenter) och konsumenter för mat och vin 

(Koone, Harrington, Gozze & McCarthy, 2014). Uppsatsförfattarna har även definierat en 

lucka i forskningen av en helhetsbild på den otränade vinkonsumentens val av vin för mat- 

och vinkombinationer.  

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Att förstå hur otränade konsumenter väljer sitt vin bidrar till en större förståelse av 

konsumenten, kunden eller gästen. Det ger en större förståelse för på vilken nivå kunskapen 

ligger och på sådant vis kan arbete till exempel i restaurangbranschen underlättas genom en 

bättre kommunikation mellan gäst och sommelier, vilket också skapar en bättre upplevelse för 

gästen. Att förstå vad som för den otränade konsumenten anses som svårare och lättare när 

mat- och vinkombinationer görs skapar också en förståelse för vad som behöver förtydligas 

och göras enklare för att ge konsumenten den upplevelse den söker. På detta vis anses ämnet 

vara av hög relevans för måltidskunskap och värdskap, då det kan användas inom exempelvis 

restaurangbranschen för att öka förståelse och förbättra upplevelsen för konsumenten samt 

inom försäljning av vin genom att kunna vägleda konsumenten efter dess behov och kunskap. 

En bättre förståelse från konsumenten för produkten bidrar med en bättre upplevelse för 
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konsumenten. Får konsumenten en minnesvärd upplevelse är den också mycket trolig att 

komma tillbaka vilket bidrar till att verksamheten går bättre ekonomiskt. Ämnet berör således 

delarna produkten, atmosfären och styrsystemet i Five aspect meal model (Gustafsson, 

Öström, Johansson & Mossberg, 2006).  

 

3. Teoretisk bakgrund  

I bakgrunden kommer forskning presenteras kring mat- och vinkombinationernas mål och 

anledningar, det vill säga varför kombinationer skapas, vilka mål kombinationerna försöker 

att uppnå samt en indelning i olika kombinationers målsättning introduceras. Detta leder 

vidare till maten och vinets komponenter. Därefter kommer en närmare inblick i produkten 

och dess attribut vilket hjälper läsaren att förstå hur vinets smaker, aromer, alkohol, 

tanninnivå och syra påverkar en mat- och vinkombination. Stycket som följer med mat- och 

vinpyramiden ger en förståelse för hur mat- och vinkombinationer kan byggas. Avslutningsvis 

riktar bakgrunden in sig på konsumenten och dess kunskap. 

 

3.1 Mat- och vinkombinationens mål och anledning 

Mat- och vinkombinationernas mål kan variera, det kan komma från en vilja av att uppnå 

något som är större än maten och vinets enheter, till att alkoholen i vinet anses behövas som 

”lubrikation” till konversationer (Pettigrew & Charters, 2006). Pettigrew och Charters (2006) 

fann i sin forskning tre huvudsakliga anledningar till mat- och dryckeskombinationer hos 

australiensiska konsumenter; komplement, social kontext och lubrikant. Komplement syftar 

till att konsumenten endast föredrar vin till maten. Den sociala kontexten syftar till sociala 

“regler” där det för konsumenten anses vara en norm att servera vin till mat. Med lubrikant 

menas att alkoholen i vinet är en bidragande faktor för avslappning vilket ger en möjlighet att 

enklare starta nya konversationer (Ibid.). Forskningen som Pettigrew och Charters (2006) 

genomfört ger ett ramverk att förhålla sig till, då de flesta anledningar till mat- och 

vinkombinationer kan ingå i dessa kategorier. Hughson, Ashman, De La Huerga och 

Moskowitz (2004) kom fram till i sin studie att skillnaderna mellan rött och vitt vin är relativt 

små när det handlar om vid vilket tillfälle vin dricks. Högst resultat fick rött vin i samband 

med mat, medan lägst resultat fick rött vin i samband med firande av högtid. Högtider visade 

sig ha de största skillnaderna vid val av vin där vitt vin förekom betydligt oftare än rött vin 



8 

 

(Hughson et al., 2004). 

 

Medan Pettigrew och Charters (2006) samt Hughson et al. (2004) diskuterar varför människor 

kombinerar mat och vin argumenterar Harrington (2005, 2008) kring vad människor vill 

uppnå när de kombinerar, det vill säga vilket mål kombinationen ämnar uppnå sensoriskt. 

Harrington (2005, 2008) delar in olika mål med mat- och vinkombinationer i ingen 

kombination, uppfriskande, neutralitet, bra kombination och synergi. Under ingen 

kombination hittas de kombinationer som får en ogynnsam effekt. Det vill säga där 

kombinationen blir otrevlig, alltså att vinet och maten påverkar varandra på ett negativt sätt 

(Harrington, 2008). En mat- och vinkombination som är uppfriskande kan bero på att maten 

exempelvis innehåller viss hetta, i dessa uppfriskande kombinationer spelar vinet ofta en 

biroll till maten som har huvudrollen. En mat- och vinkombination som kategoriseras som 

neutral kan bero på att maten innehåller för många komponenter för att kunna kombineras på 

ett bra sätt. Buffémat är ett exempel på maträtt som ofta behöver en neutralitet i sin 

vinkombination för att kunna kombineras på grund av att det finns en alldeles för spridd 

mängd olika smaker för att få en synergieffekt. Det är även i den neutrala kategorin som 

bulkviner, viner gjord i stor produktion för att passa majoriteten människor och maträtter, ofta 

finnes (Harrington, 2005). En bra kombination är när grundsmakerna och texturerna i både 

maten och vinet går ihop med varandra, de fungerar bra tillsammans, men de små nyanserna 

har möjligtvis inte helt och hållet fått en ordentlig genomgång (Harrington, 2008). 

Synergieffekten uppnås med stor noggrannhet på både maten och vinet, här gäller det att få 

maten och vinet att bli större än sina egna delar, att helheten blir bättre än enbart maten eller 

vinet. Förutom att arbeta med grundsmakerna och texturerna i maten och i vinet tas även de 

mindre nyanserna som smakerna hänsyn till, det vill säga aromerna i vinet och kryddningen i 

maten (Harrington, 2005). Ferrarini, Carbognin, Casarotti, Nicolis, Nencini och Meneghini 

(2010) menar dock att mat- och vinkombinationer inte endast kan ses ur ett perspektiv där vi 

upplever doft, smak och utseende utan även innehar en kognitiv och högt känsloväckande 

upplevelse. Ferrarini et al. (2010) menar således att upplevelsen är mycket mer än smak och 

de attribut som produkten innehar, även känslor och medvetenhet är del av upplevelsen. 

 

3.2 Vinet och maten som produkt 

I produkter finns något som kallas för extrinsiska och intrinsiska attribut, vilka är kopplade till 

produkten och konsumentens förmåga att se olika sidor av produkten. De extrinsiska 
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attributen relaterar till det som åskådliggörs genom första anblick, det vill säga flaskans 

design, varumärke, status och pris medan de intrinsiska attributen har att göra med det som 

finns i produkterna, det vill säga dess egenskaper och funktionalitet (Ellis & Caruana, 2018). 

Forskning har visat att experter inom ett visst område har bättre förmåga att se de intrinsiska 

attributen i produkter relaterade till deras expertisområde, medan nybörjare eller okunniga 

inom området endast har förmåga att relatera till produktens extrinsiska attribut (Ellis & 

Caruana 2018). I en studie av Duhan, Rinaldo, Velikova, Dodd och Trela (2019) testades hur 

passande olika konsumenter upplevde korkförslutning och skruvförslutning på olika viner i 

olika värdskapssituationer. Konsumenterna delades in i två olika kategorier beroende på deras 

kunskap om vin, experter och noviser. Resultatet visade att noviser var mindre konsekventa i 

deras bedömning av värdskapssituationer. Duhan et al. (2019) menar att detta tyder på att 

noviser lägger större fokus på extrinsiska attribut än intrinsiska attribut. 

 

De intrinsiska attributen i vin blir således vinets egenskaper, dess odling, vinmakning och 

platsen. Druvornas egenskaper som socker, mineraler, syra och fenoler beror på var druvorna 

växer, det vill säga vilket klimat, jordmån och vilken druvtyp vinet är gjort på (Bird, 2010). I 

tillägg är vinbonden och vinmakarens produktionsval av stor betydelse för den slutgiltiga 

produkten (Ibid.). 

 

3.2.1 Vinet och matens komponenter 

Mycket litteratur beskriver hur en bör känna till komponenterna i såväl maten som i vinet för 

att göra en bra kombination. Därför behövs en förståelse för hur maten är tillberedd, kryddad 

och tillagad likväl lära sig känna till vinets komponenter så som tanninnivå, aromer, smaker, 

syra-nivå och alkohol bland annat (Harrington, 2005; Puckette & Hammack, 2018). För att 

mat- och vinkombinationer ska bli lyckade finns många element som bör tas hänsyn till, men 

gillandet av mat- och vinkombinationer har större möjlighet att bli lyckad om personen som 

skall förtära den även gillar det enskilda vinet eller livsmedlet (Harrington & Seo, 2015).  

 

Genom att känna till komponenterna i maten och drycken kan en enklare bild skapas kring 

varför kombinationerna fungerar eller inte. Det finns också klassiska regler som till exempel 

”rött vin till rött kött och vitt vin till fisk”, anledningen som ofta nämns är att tanninerna i det 

röda vinet binder bra med proteinerna i det röda köttet (Wine and Spirit Education Trust, 

2011). Wine and Spirit Education Trust (2011) påpekar att det stämmer till viss del, 
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visserligen binder tanninerna bra med proteinet, men kombinationsregeln fungerar framförallt 

på grund av saltet i det röda köttet vilket bidrar till att runda av tanninerna i vinet. När det 

gäller fisken kommer denna regel från att fisk innehåller mycket umami som i sin tur kan 

bidra till att viner upplevs mer bittert och strävt, men med salt och syra kan umamin 

minimeras. Problem uppstår vid mycket oljig fisk som i kombination med ett tanninrikt rött 

vin kan ge en obehaglig metallisk smak (Ibid.). Talesättet har fått mycket kritik och bland 

andra kallar Robinson (2015) detta för ”en absurd generalisation” (Robinson, 2015, s. 288). 

 

Tabell 1 förklarar i korthet vad som händer med vinet i kombination med matens egenskaper. 

En maträtt med mycket sötma bidrar till att vinets bitterhet, strävhet, syra och alkoholhetta 

ökar medan kroppen (det vill säga fylligheten eller känslan av “tyngden” av vinet (Robinsson, 

2015)), sötman och frukten minskar i vinet (Wine and Spirit Education Trust, 2011). Genom 

att förstå komponenterna i tabell 1 kan en bild skapas för vilken riktning av vin som kan bidra 

till en bättre kombination med maten. 

 

Tabell 1. Tolkning av matens påverkan på vinets komponenter från Wine and Spirit Education 

Trust (2011). 

 

 

3.3 Mat- och vinpyramiden 

En maträtt består sällan enbart av till exempel umami, den kan dessutom ha bland annat sötma 

och chilihetta, likaså vinet har fler smakbeståndsdelar än till exempel enbart syra. Ett bra 

verktyg är därför Harringtons (2005) hierarkiska perspektiv på mat- och vinkombinationer. 
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Figur 1. Harringtons (2008) Food and Wine Sensory Pyramid – A Hierarchy of Taste 

I grunden av pyramiden (figur 1) finner vi komponenter vilka avser de grundsmaker maten 

och vinet innehåller, det vill säga sötma, sälta, syrlighet, umami och bitterhet som vi även 

finner i tabell 1. Dessa komponenter kallar Harrington (2005) för nyckelelementen i en mat- 

och vinkombination ur ett sensoriskt perspektiv. I mitten finnes texturer vilka relaterar till 

både maten och vinets taktila munkänsla, snarare än till smaker. Dessa texturer blir “limmet” 

(Harrington, 2008, s. 12) i en mat- och vinkombination (Ibid.). På toppen av pyramiden är 

smakerna, till skillnad från komponenterna behandlas här de små nyanserna i både maten och 

i vinet (till exempel kryddighet, fruktighet, köttighet, nötighet etc.). Harrington (2008) 

påpekar att dessa smaker är på toppen av pyramiden och inte nödvändigtvis det viktigaste 

elementet. Men denna kategori ger en mat- och vinkombination en möjlighet att höjas till en 

ny nivå (Ibid.). 

 

3.4 Svensk vinhandel 

I Norden finns, till skillnad från många andra länder, monopol på alkoholhaltiga drycker 

vilket innebär att Sveriges konsumenter är i mångt och mycket bundna till Systembolaget vid 

köp av alkohol. Anledningen till detta är bland annat för att alkoholkonsumtion är allmänt 

känt för att vara en bidragande faktor till både medicinska och sociala skadeverkningar 

(Systembolaget, u.å.a, Tryggvesson, 2013). Enligt Trygvesson (2013) visar forskning på hur 

sambandet mellan en ökning av alkoholkonsumtion är relaterade till sjukdomar och olika 



12 

 

hälsorisker. 

 

På systembolagets hemsida finns beskrivningar av hur systembolaget beskriver de olika 

vinernas smak som tas in för försäljning. Systembolaget använder sig av klockor och 

smaktyper för att beskriva hur dryckernas komponenter påverkar vinets smak (Systembolaget, 

u.å.b). Systembolaget (u.å.a, u.å.b) beskriver att ett torrt vin, det vill säga ett vin utan någon 

upplevd sötma, har klockvärde 1 och ett riktigt sött vin kan ha klockvärde upp till 10. 

Systembolaget (u.å.c) likt Harrington (2005) menar att för att lyckas med en kombination ska 

grundsmaker, textur och smaker tas i åtanke.  

 

3.5 Konsumenten 

Mycket forskning tyder på att området med vinkonsumenter är ett stort och komplext område 

(Lockshin et al., 2006, Sherman & Tuten, 2011). Försök till att kartlägga och strukturera 

vinkonsumenter utifrån dess kunskapsnivå har gjorts (Ellis & Caruana, 2018). Det blir dock 

tydligt att en helhetsbild av vinkonsumenten saknas och är svår att skapa på grund av olika 

faktorer som påverkar konsumenten vid sitt val av vin (Lockshin et al., 2006, Sherman & 

Tuten 2011). 

 

3.5.1 Motivation 

Tidigare i uppsatsen har det redovisats om de olika anledningarna till att göra mat- och 

vinkombinationer (Pettigrew & Charters, 2006). Likt dessa anledningar menar Sherman och 

Tuten (2011) att en bör få förståelse för vinkonsumentens bakomliggande anledning till köpet 

av vin för att skapa sig en bild och förståelse om vinkonsumenten. De påpekar även att detta 

många gånger är viktigare än information om konsumenten (Ibid.). Detta gör vinkonsumenten 

unik menar Sherman och Tuten (2011) och skiljer sig mycket från andra konsumenter. Att 

anledningen till inköpet av vinet är viktigt framgår tydligt från studien men intressant nog 

påpekar Sherman och Tuten (2011) även att vinkonsumenter spenderar i genomsnitt 200% 

mer på ett vin som ska ges i present än den vinflaskan som köps för eget bruk. Sherman och 

Tuten (2011) fann även i sin studie att faktorerna för inköp av vin var de samma oberoende av 

situationen. Konsumenten förlitar sig i hög grad på förtrogenhet och erfarenheter med 

producenten likväl priset, högre än vad konsumenten visade sig tycka om flaskans utsida, det 

vill säga de extrinsiska attributen. De extrinsiska attributen visade sig dock ha större påverkan 

vid inköp av vin som present (Ibid.). 



13 

 

 

3.5.2 Kunskapsnivå 

Både Lockshin et al., (2006) och Ellis och Caruana (2018) har delat in vinkonsumenter efter 

kunskapsnivå i olika kategorier. Ellis och Caruana (2018) delar in vinkonsumenterna i fyra 

kategorier; nyinvigda, snobbar, experter och ödmjuka. Alla dessa kategorier tar in både den 

objektiva samt den subjektiva kunskapsnivån, det vill säga hur mycket kunskap de faktiskt 

besitter (objektiv kunskapsnivå) och hur mycket kunskap de tror sig besitta (subjektiv 

kunskapsnivå) (Ibid.). Forskarna menar att nyinvigda är de konsumenter som både subjektivt 

och objektivt har låg kunskap, deras kunskap om vin är låg och de är medvetna om att 

kunskapsnivån är låg. Snobbar har en lägre objektiv kunskapsnivå än subjektiv kunskapsnivå, 

de tror att de kan mer än de faktiskt kan. Experters objektiva och subjektiva kunskapsnivå är 

hög, de har mycket kunskap och vet även om att de har en hög kunskapsnivå. De ödmjukas 

subjektiva kunskapsnivå är lägre än deras objektiva kunskapsnivå, det vill säga de kan mer än 

de tror sig kunna (Ibid.). 

 

Lockshin et al., (2006) fokuserar på vinkonsumenters köpengagemang och delar in dem i högt 

och lågt köpengagemang. Lockshins et al., (2006) samt Ellis och Caruanas (2018) indelning 

av konsumenter kompletterar varandra på grund av att köpengagemanget (Lockshin et al., 

2006) kan variera beroende på vilken kunskapsnivå (Ellis & Caruana, 2018) de befinner sig 

på. I Lockshins et al., (2006) studie visade det sig, inte helt oväntat, att vinkonsumenter med 

lägre köpengagemang är mer influerade av utmärkelser i form av en medalj på vinflaskan än 

de med högre köpengagemang. Dock gällde detta enbart för lågt engagerade konsumenter när 

även priset var lågt, när priset ökade minskade även utmärkelsens betydelse för lågt 

engagerade konsumenter (Ibid.). Detta betyder att utmärkelsen har högre betydelse vid lågt 

pris för lågt engagerade konsumenter, vilket även visar att konsumenter med lågt 

köpengagemang förmodligen är mer påverkade av vinflaskans extrinsiska attribut vilket även 

går i linje med Duhans et al., (2019) studie om vinflaskans förslutning. Det finns olika 

dimensioner av kunskap, i en studie om konsumenters dimensioner av expertis definierar Alba 

och Hutchinson (1987) konsumentens kunskap som tvådelad – familjaritet och expertis. Den 

förstnämnda handlar om antalet upplevelser eller interaktioner som konsumenten haft med 

produkten, den andra, expertis, syftar mer till hur konsumenten skickligt kan hantera och 

arbeta med produkten (Ibid.).  
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Sherman och Tuten (2011) har noterat att servera vin kan upplevas som riskfyllt för 

konsumenter. De menar att vinflaskan är en av de få tingen som placeras på middagsbordet i 

sin egen förpackning och att således finns där all information att beskådas (Ibid.). Sherman 

och Tuten (2011) tillägger även att eftersom vinets upplevelse (det vill säga dess smak) inte 

kan bedömas på förhand är detta ytterligare en faktor som gör att servera vin kan anses 

riskfyllt. 

 

Att konsumenten påverkas av många valmöjligheter och faktorer blir tydligt när konsumenten 

ska välja sitt vin (Duhan et al., 2019, Sherman & Tuten, 2011). Det blir tydligt att kunskap 

om mat och vin är en nyckelfaktor för konsumenten att göra sitt val av vin (Sherman & Tuten, 

2011, Duhan et al., 2019, Ellis & Caruana 2018, Lockshin et al., 2006, Harrington, 2005, 

2008). Mat- och dryckeskombinationer är dock så mycket mer än endast smaken (Ferrarini et 

al., 2010). Således kommer den otränade konsumentens vinval för mat- och vinkombinationer 

att undersökas för att ta reda på vad som är lättare och svårare för konsumenten när den gör 

kombinationer samt ta reda på hur konsumenter använder sig av olika verktyg när den skapar 

sina kombinationer. 

 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur otränade konsumenter, det vill säga konsumenter som 

inte erhåller utbildning inom mat och vin, väljer vin för att skapa mat- och vinkombinationer.  

Frågeställningar: 

- Vilka modeller eller filosofier använder otränade konsumenter för att kombinera mat 

och vin? 

- Vad är lätt eller svårt med mat- och vinkombinationer för otränade konsumenter? 

 

 

5. Metod och material 

Nedan följer beskrivning av hur uppsatsförfattarna gått tillväga för att besvara studiens syfte. 

Till en början redovisas metodvalet samt vilken metod som används vid urval. Vidare 

presenteras tillvägagångssätten som använts vid litteratursökning, datainsamling, bearbetning 

av data samt hur de insamlade data slutligen har analyserats. 
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5.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Denna studie är arbetad utifrån en kvalitativ forskningsmetod, i denna studie har 

undersökningen genomförts med semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats och 

bearbetats med en tematisk analys. Bryman (2008) nämner att semistrukturerade intervjuer är 

en bra form för att komma åt informanternas tankar och meningar, vilket även är anledningen 

till att en frågeguide skapades för att hålla struktur vid intervjutillfällena. Bryman (2008) 

nämner att en forskning riskerar att bli mindre strukturerad om frågorna som ställs inte är 

noggranna, men att ingen fråga kan leda till en dålig undersökning. Inför intervjuerna 

utformades därför en frågeguide med 14 semistrukturerade intervjufrågor (Bilaga 1).  

 

5.2 Pilotstudie 

För att få insyn kring frågornas kvalité, genomfördes två pilotstudier innan intervjutillfällena. 

Den ena pilotstudien gjordes med en studerande vid samma institution men av annan 

ämnesinriktning än vad uppsatsförfattarna studerar vid Restaurang- och hotellhögskolan för 

att få insyn kring frågornas kvalité. Den andra pilotstudien utfördes med en person som inte 

tidigare studerat vin eller annan akademisk utbildning för att få ytterligare insyn kring hur 

frågornas formulering upplevdes. 

 

Pilotstudierna pågick i cirka 30 minuter vardera och utfördes genom videosamtal (Skype). 

Resultaten från pilotstudien transkriberades, analyserades och tolkades vilket ledde till att 

författarna fick möjlighet att omformulera, flytta frågornas följd samt ta bort frågor som ej 

upplevdes relevanta. Resultatet från pilotstudierna användes inte i resultatdelen i denna studie. 

 

5.3 Urval 

Informanterna valdes med ett så kallat målinriktat urval, vilket Bryman (2008) förklarar som 

ett tillvägagångssätt som används för att hitta informanter som anses av uppsatsförfattarna 

vara relevanta personer att svara på frågorna och bidra med intressanta tankegångar till 

studiens undersökning. Informanterna i denna studie är sedan tidigare bekanta med 

uppsatsförfattarna, således är valet av informanter även ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2008). Urvalet som ansågs fylla uppsatsförfattarnas kriterier för studiens 
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undersökning var vinkonsumenter, man eller kvinna i åldrarna 25 till 65 år. Personer aktiva 

inom professionellt arbete med mat eller vin exkluderades. För att få en så bred insyn och 

olika synpunkter som möjligt valdes informanter med varierad ålder, personer som emigrerat 

från Sverige samt personer som migrerat till Sverige. Bryman (2008) nämner en tumregel som 

kan vara bra att förhålla sig till vilket är ju större studien är och desto bredare undersökning 

som önskas utföras, desto fler intervjuer bör utföras för att få en större bredd i insamlade data. 

Nedan visas en tabell över de sju informanterna (tabell 2). Namnen har blivit anonymiserade 

med pseudonymer för att skydda informanternas identitet.  

Tabell 2. Informanter för studien med pseudonymer, kön, ålder, bostadsort och yrke. 

Pseudo

nym 

Malin Sara Sophie Peter Ida Sanna Henrik 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Man Kvinna Kvinna Man 

Ålder 27 28 51 57 32 29 29 

Bostads

ort 

Luxemburg Sundsvall Stockholm Stockholm Melbourne, 

Australien 

Mindre ort i 

Härjedalen 

Eskilstuna 

yrke Complianc

e inom 

finansindus

trin 

Studerand

e 

It 

projektled

are 

Egen 

företagare 

Projektledar

e 

Jobbsökand

e 

Läkare 

  

 

5.4 Litteratursökning 

Litteratursökning har främst gjorts genom databaserna Web of Science samt Scopus vilka är 

ämnesövergripande referensdataser med stor bredd. Via Örebro Universitetsbiblioteks 

ämnesguide rekommenderas dessa två databaser för sökning av litteratur inom ämnet 

Måltidskunskap och värdskap. Söktjänsten Primo erbjuds från Örebro universitet. Google 

Scholar samt Primo är två söktjänster som har använts när vetskapen om artikeln eller 

författarens namn funnits, vilket har underlättat sökningen efter relevant litteratur. 

Populärvetenskapliglitteratur från Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek har även 

använts för att stötta teorier kring mat och vin. 
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Att använda sig av vetenskapligt publicerade artiklar är en rekommendation som Bryman 

(2008) menar kan bidra till trovärdiga, viktiga och intressanta argument i en studie. Alla 

artiklar som används i denna studie är peer reviewed vilket betyder att artiklarna är 

vetenskapligt granskade och publicerade. Utifrån lästa artiklar relevanta för studiens ämne har 

således ytterligare artiklar funnits genom referenslistor. Läroböcker från tidigare kurser inom 

programmet sommelier och måltidskreatör på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan 

har även använts och stärkt bakgrundens fakta gällande vin och mat i kombination. Under 

processen av litteratursökning har en sökmatris fyllts i (Bilaga 2). 

 

De sökord som har använts i olika kombinationer är: Wine, Food, Combination, 

Systembolaget, Consumer, Pairing, Expertice, Alkoholkonsumtion, Local Food, Match, 

Knowledge, Awards och Choice.  

 

5.5 Insamling av data 

Alla intervjuerna genomfördes via videosamtal på Skype. Då Skype erhåller en funktion där 

videosamtalet kan spelas in, underlättades momentet med vidare bearbetning av data. Inför 

intervjuerna avtalades tidpunkt med informanterna. Eftersom Skype användes sattes ingen 

bestämd plats för intervjutillfället. Uppsatsförfattarna valde att sätta sig enskilda i tysta rum, 

för reducering av andra ljud samt att informanten skulle känna sig trygg. Intervjuerna varade 

cirka 20–30 minuter. Samtliga intervjuer lyssnades om flera gånger och transkriberades för att 

underlätta arbetet med att analysera resultaten. Tillvägagångssättet att spela in intervjuerna 

bidrog till att enklare minnas viktiga tankegångar som informanterna nämner samt att få med 

sig detaljer som sägs under intervjutillfällena. Transkribering är även ett tillvägagångssätt som 

Bryman (2008) nämner i tillägg med inspelade intervjuer, vilket medför att en noggrann 

analys blir enklare att utföra av materialet.  

 

5.6 Dataanalys 

För att analysera och bearbeta det transkriberade materialet från intervjuerna, användes en 

tematisk analys. Valet av tematisk analys ligger i stor grund i Brymans (2008) påstående att 

tematisk analys är det tillvägagångssättet som är mest förekommande vid analysering av 

kvalitativa data. Även Graneheim och Lundman (2003) beskriver närmare hur en tematisk 
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analys går till, då de transkriberade texterna kondenseras av ord genom bearbetning. Se tabell 

3 nedan för insyn i hur arbetet med den beskrivande analysen gick till. Under arbetet med 

analysering av det insamlade materialet upptäcktes tre olika teman (tabell 3, kolumn 6). Dessa 

var Mat- och vinkombinationer, Köpbeteende och Kunskap. Dessa kom fram genom 

innehållsanalysen där de meningsskapande enheterna minimerades till kondenserade 

meningsenheter, där det som informanten sagt i meningsskapande enheter, kortades ned till 

den väsentligaste innebörden. Efter att meningsenheten kondenserats, kodades enheten. 

Underkategori och kategori bestämdes för att slutligen hamna i ett tema. 

 

Graneheim och Lundman (2003) nämner att den viktigaste delen inom användningen av en 

innehållsanalys är analysenheten, det vill säga de meningsbärande enheterna i texten. Vid 

användningen av innehållsanalys, valdes de transkriberade intervjuerna att kodas och 

sammanfattas för att följa Graneheim och Lundmans (2003) rekommendation vid användning 

av en hel intervju.  
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Tabell 3. Utdrag ur innehållsanalys 

1 

Meningsskapa

nde enheter 

2 

Kondenserad

e 

meningsenhe

ter 

3 

Koder 

4 

Underkate

gori 

5 

Kategori 

6 

Tema 

om jag ska ha 

sås med vin i 

vill jag gärna 

ha det vinet 

som dryck sen. 

Vill gärna ha 

samma vin till 

maten som i 

såsen. 

Sås, 

kombinatio

ner, vinval 

Val av vin Bra 

kombinatio

ner 

Mat- och 

vinkombinati

oner 

Jag vet ju om 

hur en torsk 

smakar, så 

jag kan ju 

utgå från det 

men jag vet ju 

inte hur hela 

maträtten 

smakar. Men 

beställer man 

ett vin så 

tycker jag det 

är svårare att 

veta hur just 

den flaskan 

smakar. 

 

Förståelse för 

matkomponen

tens smak, 

problem att 

förstå hela 

rätten. Vinets 

komponenter 

upplevs 

svårare än 

matens 

komponenter 

Komponent

er, 

svårigheter 

Komponent

er 

Svårigheter Kunskap 

… i Sverige får 

man ju oftast 

lite mer 

rådgivning, det 

finns skyltar 

som förklarar 

lite och ger lite 

vägledning. 

Det är inget 

som finns här. 

Det gör det 

svårare men 

det är i 

matbutiker jag 

köper vin. 

Möjlighet till 

mer 

rådgivning i 

Sverige med 

skyltar. Finns 

inte där, gör 

det svårare att 

köpa vin 

Rådgivning

, inköp, 

svårigheter 

Vägledning Inköp Köpbeteende 
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6. Etisk planering för studiens genomförande 

De viktigaste etiska principerna diskuteras av Bryman (2008) och handlar om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

I denna studie har samtliga informanter som deltagit i intervjuerna blivit informerade om 

frivilligheten vid deltagandet, att intervjuerna har spelats in samt fått vetskap om att 

informanternas svar används i forskningssyfte. Informationsbrevet (Bilaga 3) innehöll 

information som samtliga informanter fick ta del av samt ge samtycke innan intervjutillfällena 

om studiens ändamål, syfte samt hur materialet kommer att behandlas. Material från 

intervjuerna har behandlats med stor varsamhet och sparats på sådant sätt att ingen kan ta del 

av det råa materialet. Bryman (2008) nämner även en viktig aspekt att ta hänsyn till som är 

nära kopplat till samtycket i undersökningstillfällena vilket handlar om hänsynen till intrång i 

undersökningspersonernas privatliv (Ibid.). Hänsyn har tagits gällande hur frågeställningarna 

kring alkohol och konsumtion kan uppfattas i informanternas perspektiv. 

 

Referenshantering följer Harvard-systemet (författare och årtal) och har behandlats noggrant 

(Bryman, 2008). Genom varsam hantering av referenser och hänvisning till andra författares 

verk har hänsyn tagits (Bryman, 2008). Dataskyddslagen, mer känd som GDPR, har införts 

senaste åren vilket är en uppdaterad och samlad lag som berör hantering av personliga 

uppgifter (Europeiska kommisionen, 2019). GDPR berör således denna studiens 

referenshantering samt informanternas information i undersökningen och är en punkt som 

behandlats med extra varsamhet.  

 

 

7. Resultat  

7.1 Mat- och vinkombinationer  

Bilden av vad en bra mat- och vinkombination är för informanterna verkar generellt vara att 

“smakerna gifter sig” vilket Henrik poängterar. Ida är inne på samma spår och berättar “jag 

tycker en bra mat- och vinkombination är när ingenting tar över. När det fungerar med 

varandra”. Malin påpekar att hon vet att “vin kan förhöja en maträtt och att smakerna 
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samspelar men känns svårt att komma till det stadiet där man själv skulle kunna lyckas med 

en sådan kombination”. Det viktigaste för de flesta informanterna är att det ska smaka bra, det 

ska passa tillsammans och det ska inte ta över. Sara nämner även att det inte ska smaka 

metalliskt, vilket hon upplevt någon gång. Sanna är inne på samma spår som Sara och säger 

”ett vin kan bli skitäckligt om man har fel mat till”. 

 

7.1.1 Val av vin 

Informanterna fick en fråga angående om de skulle laga en maträtt bestående av torskrygg, 

potatis och sås vad för vin skulle de då välja att servera till. Alla informanter var inne på vita 

viner, även mer specifika förslag som chardonnay eller riesling kom upp. Tre av 

informanterna berättade att de skulle kunna överväga ett rött vin. Sara förklarar ”Sen skulle 

jag vilja vara så duktig att jag skulle kunna välja ett rött vin för jag har smakat rött vin till fisk 

som jag tycker smakar gott. Men jag kan inte själv välja ett av de röda vinerna som går ihop 

med det. Därför skulle jag välja det enkla och välja ett vitt vin.” Ida som också är inne på 

rödvin beskriver det som ”Kanske jag faktiskt skulle dricka ett rödvin till, en pinot noir 

kanske.” Peter ”idag skulle jag nog tänka mig en torr krispig riesling. Jag har hittat en som jag 

tycker är väldigt spännande, men jag skulle överväga ett lättare rödvin” Informanterna fick 

sedan frågan om de reflekterat något över hur de hade tillagat maträtten och vad det har för 

betydelse för kombinationen. Sara menar att om hon skulle haft vin i såsen hade hon nog 

gärna önskat dricka det vinet till maten. Ida nämner att om det finns baconbitar på torsken 

eller någon rökig ton i maten så hade hon funderat kring rödvin till. Peter påpekar att han nog 

främst tänker på att det är en maträtt med fisk och att han nog inte tänker så långt till hur den 

är tillagad eller kryddad. Sanna berättar att hon endast tänkte på hur torsken hade tillagats, 

inte tillbehören. Malin nämner en intressant tanke där hon berättar ”kan tänka mig i och för 

sig det salta och syra och… men beroende på om man har en sås till fisken, eller om det 

innehåller mycket fett ska det ju balanseras, men vet inte hur jag skulle förhålla mig till 

vinet.”. Henrik förklarar ”ja men jag tänkte på huruvida maträtten är väldigt söt eller väldigt 

kryddstark eller liksom så, men inget mer än flyktig tanke och så”. I en situation som en 

middagsbjudning där vin ska serveras till mat tillfrågades informanterna om de brukar fundera 

över hur de olika komponenterna, smakerna eller texturerna jobbar med eller mot varandra 

när de gör sina kombinationer. Ingen av informanterna ansågs sig ta hänsyn till dessa faktorer 

utan att de antingen var glada över att kombinationen fungerade eller går på ”regler” som rött 

vin till kött och vitt vin till fisk 
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7.1.2 Sökning efter information och inspiration 

Information söks lite varstans, två av informanterna (Sophie & Peter) använder sig av en app, 

Vivino. Sophie förklara att hon även använder appen för att hålla koll på vad hon har hemma. 

Peter nämner även att han brukar rådfråga personalen på Systembolaget för att inte fastna i 

samma “mönster” och köpa viner som många andra köper. Malin nämner att det händer att 

hon googlar, men då mest för att få veta att vinet inte är sött när hon köper riesling. En annan 

app som nämns vid sökandet är Instagram, där menar Sara att hon finner bra recept, men att 

annars försöker hon tänka själv. Sophie menar att beskrivningar på viner är ofta otydliga och 

inte alltid så lätta att koppla till vilken mat man bör dricka vinet till. Malin påpekar att om hon 

är sugen på rött vin och ska äta sushi så dricker hon rött vin till. 

 

7.1.3 Press att välja rätt 

Informanter över 50 år kände ingen press inför att servera andra ett vin till en speciell maträtt 

medan de yngre informanterna i större utsträckning upplevde en viss press. Ida beskriver det 

som “Men ja, jämt. Jag känner jämt en press på att jag ska veta vad jag gör och att folk ska 

tycka att det är rätt kombination”. Malin beskriver en situation med hennes sambos kollegor 

och hur intresserade av vin de är och förklarar att då känner hon press, däremot menar hon att 

hon känner mindre press med jämnåriga och yngre personer. Henrik anser att det är ganska 

viktigt och att det är en social press att servera andra. Den enda informanten under 50 år som 

inte nämner press är Sanna som menar att hon inte har så många vänner i närheten som hon 

känner press inför. 

 

7.2 Kunskap  

Alla informanter uttrycker ett intresse för mat och vin, men redan i början av intervjuerna 

förklarar några av informanterna att de anser deras kunskap inte vara tillräcklig. 

 

7.2.1 Svårigheter 

Alla informanterna berättade att de tycker det är svårt med maten och vinets egenskaper, 

framförallt talades det om att känna olika komponenter i smak och doft i viner. Malin berättar 

”jag är ganska i början av både min mat- och vinresa, har ett intresse men känner att jag inte 

kan så mycket främst på vinbiten”. Sophie uttrycker det som ”när man läser på Vivino eller 

diskuterar med någon som har mycket förståelse om vin så smakar personen ut mycket av 
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vinet”. Ida menar ”Ja, alltså jag förstår fortfarande inte hur man kan lukta körsbär i ett vin 

eller typ fläder eller något annat”. Även Sanna är inne på samma sak men nämner dock att 

hon kan känna om vinet är kraftigt, tungt eller lätt. Hon menar att det är svårt att förklara för 

andra vad maten och vinet smakar. Sanna poängterar ”Jag vet ju om hur en torsk smakar, så 

jag kan ju utgå från det men jag vet ju inte hur hela maträtten smakar. Men beställer man ett 

vin så tycker jag det är svårare att veta hur just den flaskan smakar”. Sara säger ”Jag kan ju 

aldrig riktigt känna de här tonerna eller karaktärerna eller vad man ska säga i viner. Jag har 

inte så bra smaksinne för det. Det är väl något man ska träna till såklart”. Det informanterna 

känner att de skulle behöva veta mer om överlag är vinets egenskaper. Här nämns anledningar 

så som vilka egenskaper som passar bra till vilken mat (Sophie), druvor, härkomst, klimat och 

vingårdslägen (Peter & Malin).  

 

7.2.2 Subjektiv och objektiv kunskap 

Peter berättar om tillfällen då han känner att han skulle behöva veta mer om mat och vin 

“Många gånger när jag är ute och äter så tror många att jag är jättekunnig, speciellt på 

affärsmiddagar. Dom skickar oftast vinlistan till mig och ber mig välja ett vin och jag får ofta 

höra att jag är den som kan om vin, det gör det lite svårt i vissa situationer. Även fast jag kan 

lite, så kan jag inte så mycket att jag vet vad som passar bäst till maten vi ska äta alla gånger.” 

Även Malin tar upp en liknande situation ”Min sambo har kollegor som är väldigt 

vinintresserade, de är flera år äldre än mig, där hade det kunnat vara till hjälp att kunna lite 

mera”. Henrik menar att ”jag tycker att jag är ganska dålig på att kombinera, eller alltså jag 

har väldigt lite kunskap om att kombinera mat och vin men jag kan ändå tydligt känna när det 

har blivit bra eller mindre bra”. 

 

7.2.3 Lärandeprocess 

Både Malin och Ida menar att de har saker att lära sig inom mat- och vinkombinationer. Malin 

tror att för henne skulle det hjälpa att gå på någon vinprovning för att förstå sig bättre på 

viner. Ida påpekar ”kan det vara att gillar jag vinet så njuter jag av vinet och jag njuter av 

maten när jag äter maten, jag tror att den där kombinationen är något som jag fortfarande 

måste lära mig”. 
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7.3 Köpbeteende 

7.3.1 Inköp 

Malin och Ida har båda flyttat från Sverige och berättar att främst handlar de på de lokala 

matvarubutikerna. Ida brukar även handla direkt från vingårdar och finner detta mer givande 

då hon oftare kan smaka på vinet och även få tips om kombinationer. Malin påpekar även att 

genom att hon handlar i vanliga mataffärer så finns där ingen hjälp att tillgå som det gör när 

man handlar på Systembolaget. Vilket även Ida är inne på och nämner de symboler som hon 

gärna följer på Systembolaget. Hon påpekar även att utbudet är mycket större i Sverige än i 

Australien där fokus ligger på de australiensiska vinerna. Sara menar att hon handlar på 

Systembolaget, men nämner även att hon är medveten om och intresserad av att beställa från 

andra sidor som man sedan får hämta ut på systembolaget. Auktioner nämns även av Henrik 

men menar att det nog är mer för sommelierer och påpekar att systembolaget dominerar 

marknaden vilket bidrar till större tillgänglighet. Sophie berättar att hon brukar beställa vin 

från ett företag som heter Hawesko och då åka och hämta det i Tyskland när de ändå åker ned.  

 

 

8. Resultatdiskussion 

8.1 Tillvägagångssätt för mat- och vinkombinationer 

En bra mat- och vinkombination verkar för informanterna gå mycket i linje med Harringtons 

(2008) teorier för de fem olika nivåerna för kombinationer. Informanter verkar i stor grad inte 

fästa så mycket vikt i vilken kombination deras mat- och vinkombination skall falla under, 

men mycket av det som informanterna diskuterar pekar på att konsumenter ofta hamnar på bra 

kombination i och med det som informanterna uttrycker, nämligen att det ska fungera bra 

ihop. Det finns också en viss antydan till att konsumenter ofta hamnar i en neutral 

kombination (Harrington, 2008) då de uttrycker att ingenting skall ta över i kombinationen. 

Det som för informanterna är en dålig kombination påpekas som en “metallisk” smak, vilket 

även Wine and Spirit Education Trust (2011) förklarar ofta beror på mycket oljig fisk och ett 

tanninrikt rött vin kan bidra till. 

 

Eftersom vi i Sverige har monopol på alkoholförsäljning (Systembolaget, u.å.a) blir 

Systembolaget det ställe där de allra flesta handlar sitt vin. Enligt informanterna verkar detta 

vara en trygghet och de flesta är nöjda med den information de kan få genom skyltar, 
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smakklockor, beskrivningar och rådgivning från personal. Det blir tydligare när informanterna 

som flyttat från Sverige nämner att de upplever det svårare att välja vin till mat, då de i större 

utsträckning uppfattar rådgivningen som mindre eller obefintlig. Däremot finns möjlighet att 

även handla sitt vin direkt från producenten på vingården, vilket förutom att konsumenten får 

en annan upplevelse även bidrar med att någon som känner produkten mycket väl kan hjälpa 

till med att kombinera vinet till maten. För att söka information om vilket vin som fungerar 

till vilken mat, nämns förutom Systembolaget att Google används men också appar så som 

Vivino och Instagram. Systembolaget (u.å.c) nämner att för att en kombination ska bli bra ska 

den som kombinerar ha koll på grundsmaker, konsistens och aromer vilket även Harringtons 

(2005) mat- och vinpyramid syftar till. 

 

Inledningsvis verkar det som att konsumenter använder sig av "vitt vin till fisk" när de ställs 

med frågan om vad för vin de skulle servera till en rätt bestående av torskrygg, potatis och 

sås. När informanterna sedan förklarar hur de tänkt kring hur maträtten är tillagad 

framkommer att det även finns en förståelse för komponenterna (Harrington, 2008, 2005). 

Komponenterna verkar dock för informanterna vara svåra att ta till sig och veta hur de skall 

arbeta med dem. När det gäller kombinationsteori verkar det som att konsumenter förlitar sig 

på tankesättet "rött vin till kött och vitt vin till fisk", dock verkar en förståelse finnas om att 

det inte är hela sanningen och att det finns andra sätt att tänka på, men på grund av sin 

kunskapsnivå ansågs detta lättare att förhålla sig till. Robinson & Harding (2015) kallar denna 

teori som en "absurd generalisation" (Robinson & Harding, 2015, s. 288) men frågan är dock 

om det inte behövs generalisationer för att konsumenter lätt ska kunna ta till sig information 

om hur en ska kombinera. Författarna har även funnit spår genom intervjuerna på att 

konsumenter många gånger inte analyserar vad som passar, utan snarare kombinerar efter 

egen smak och vad de tycker är gott eller är sugna på. Detta ligger lite i linje med Harrington 

och Seos (2015) undersökning kring gillandet för separata livsmedel och viner som kan öka 

gillandet för kombinationer. 

 

8.2 Svårigheter med vinkombinationer 

Utifrån intervjuerna verkar det som är svårast för informanterna vid mat- och 

vinkombinationer vara komponenterna. Informanterna förklarar att det är svårt att få ut all den 

informationen som man kan läsa att man bör få ut i smaken. Informanterna nämner att det är 

något som en bör träna upp för att lära sig. Alba och Hutchinson (1987) nämner två 
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indelningar i konsumentkunskap, där den ena är familjaritet och den andra expertis. 

Familjaritet handlar om hur många interaktioner en konsument har med en produkt, vilket kan 

vara både hur många gånger personen köpt produkten men också hur mycket den har stött på 

produkten i annonser och i reklam. Det borde också betyda att ju mer konsumenten utsätts för 

en produkt, desto mer ökar dess familjaritet för produkten vilket sedan borde kunna gå över i 

expertis. Kanske kan steget till expert uppnås genom att öka antalet interaktioner med 

produkten, i detta fall vin, och således kan informanterna själva träna upp sig till att urskilja 

smaker och skillnader i viner. 

 

Att känna till komponenterna i såväl maten som vinet när mat- och vinkombinationer skapas 

är enligt Harrington (2005, 2008) och Systembolaget (u.å.c) en nyckelenhet för att kunna 

lyckas med mat- och vinkombinationer. Det pekas även ut att det inte nödvändigtvis är maten 

som är den svåra hos informanterna eftersom det ofta finns en uppfattning om hur olika 

komponenter i maten smakar, däremot att se vad som finns inuti flaskan, de intrisiska 

attributen (Ellis & Caruana, 2018), verkar således vara en nyckelfaktor i vad som är svårt med 

mat- och vinkombinationer. 

 

Att informanterna redan från början uttrycker en känsla av att deras kunskap inte är tillräcklig 

tyder på att de har en låg subjektiv kunskap om vin likt vad Ellis och Caruana (2018) 

diskuterar när de placerar in konsumenter i olika kunskapsgrupper utifrån subjektiv och 

objektiv kunskap. Informanterna Peter och Malin berättar båda om två situationer där 

förväntningar och press verkar infinna sig i samband med att servera vin. “Många gånger när 

jag är ute och äter så tror många att jag är jättekunnig, speciellt på affärsmiddagar. Dom 

skickar oftast vinlistan till mig och ber mig välja ett vin och jag får ofta höra att jag är den 

som kan om vin, det gör det lite svårt i vissa situationer. Även fast jag kan lite, så kan jag inte 

så mycket att jag vet vad som passar bäst till maten vi ska äta alla gånger.” (Peter). ”Min 

sambo har kollegor som är väldigt vinintresserade, de är flera år äldre än mig, där hade det 

kunnat vara till hjälp att kunna lite mera” (Malin). Detta verkar grunda sig i en uppfattning av 

sin egen kunskap samt en uppfattning gjord av andra om sin kunskap, det vill säga en 

subjektiv kunskap (Ellis & Caruana, 2018), men också en uppfattning av andras kunskap. Det 

tyder mycket på det Sherman & Tuten (2011) nämner om att vin kan anses riskfyllt att servera 

genom att flaskan ställs på bordet i sin egen beklädnad. I och med att flaskan ställs på bordet i 

sin originalförpackning verkar det som att det finns en uppfattning om att det inte endast är 

vinet som bedöms, utan att konsumenter upplever en bedömning på sig själva och sin kunskap 
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när de ställer fram en flaska eller beställer ett visst vin. Möjligtvis är det också så i Peters fall 

att vinkonsumentskategorierna som Ellis & Caruana (2018) satt upp även fungerar för andra 

personer att placera människor i sin omgivning i. Det vill säga en subjektiv uppfattning om en 

människas objektiva kunskap. När det gäller Malin verkar det också finnas en fråga om 

auktoritet, då hon nämner att hennes sambos kollegor är flera år äldre än henne, på detta vis 

verkar det som att Ellis och Caruanas (2018) teori om olika vinkonsumentskategorier kan 

skifta efter olika värdskapssituationer och bero mycket på de människor som befinner sig 

omkring. 

 

Risken som Sherman och Tuten (2011) beskriver när vin skall serveras på bordet verkar enligt 

intervjuerna genomförda för denna uppsatsen vara något åldersbaserad. De informanter som 

är över 50 år vittnar inte av att de känner någon press när de ska välja vin till mat, något som 

de flesta av de yngre informanterna antyder är något de känner. Detta kan ha att göra med 

självförtroende, men också ligga i linje med det som tidigare diskuterats om familjaritet och 

expertis (Alba & Hutchinson, 1987). Personer med högre ålder har under en längre tid blivit 

familjära med vin och därmed också utvecklat en större förståelse för produkten vilket kan 

leda till ökat självförtroende vid val av vin. 

 

 

9. Metod- och materialdiskussion 

9.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod och semistrukturerade intervjuer gav 

material utifrån informanternas tankar, upplevelser och erfarenheter vilket var önskvärt för att 

ta reda på hur informanterna ser utifrån deras perspektiv på mat- och vinkombinationer. 

Användandet av semistrukturerade intervjuer gav även informanterna möjlighet att svara på 

frågorna som ställdes i frågeguiden med egna ord vilket Bryman (2008) nämner som en fördel 

med kvalitativ forskningsmetod.  

 

För studiens ändamål ansågs därför en kvalitativ metod och intervjuer vara det mest relevanta 

då en kvantitativ metod med till exempel enkäter inte hade gett samma djup som uppsatsen 

ämnar uppnå. Kvantitativa undersökningar utför oftast strukturerade undersökningar, 

statistiska analyser samt behandlar siffror på ett helt annat sätt (Bryman 2008). För att ta reda 
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på hur konsumenter verkligen tänker behövdes därför intervjuer, då dessa resonemang hade 

varit svåra att få fram genom till exempel enkäter. För studiens ändamål hade dock enkäter 

kunnat vara ett bra komplement till intervjuerna för att mäta frekvens och val av vin till 

maträtter. 

 

9.2 Datainsamling  

9.2.1 Artikelsökning 

Många vetenskapliga artiklar har hittats som berör ämnet mat och vin i kombination, men 

eftersom denna studie ämnar undersöka ur de otränade konsumenternas perspektiv upplevdes 

ett hinder att finna nog med relevanta vetenskapligt publicerade artiklar för att stötta 

vinexperters teorier i litteratur och andra vinutbildade skribenters teorier utifrån forskning. 

Visserligen fann uppsatsförfattarna flera artiklar som är skrivna om mat och vin utifrån 

konsumentens perspektiv men dessa upplevdes vara mer fokuserade på enskilda 

fokusområden som exempelvis studien av Duhan et al. (2019) då undersökningen fokuserade 

på hur konsumenters gillande av korkförslutningar eller skruvförslutningar upplevdes på olika 

viner utifrån olika värdskapssituationer. Att undersöka konsumenters tankar kring mat- och 

vinkombinationer upplevs dels vara ett ämne som är mindre forskat på och i tillägg ett ämne 

som är svårt att begränsa i forskningssammanhang, då konsumenters tankesätt och 

erfarenheter är individuella uppfattningar som varierar stort. Men forskning som är funnen 

inom ämnet bidrar till relevanta argument för denna studie vilket är viktigt i ett 

forskningssammanhang enligt Bryman (2008).  

 

Databaserna var till stor hjälp för att söka efter litteratur och Restaurang- och 

hotellhögskolans bibliotek bidrog med stor variation av litteratur inom ämnet mat och vin, 

vilket gav inspiration för studiens struktur och relevans för att rikta tankarna mot 

konsumentteorier samt andra faktorer inom mat- och vinkombinationer. Databaserna som 

användes för sökning av litteratur har en stor bredd inom ämnen vilket underlättade för 

uppsatsförfattarna då ämnet för uppsatsen handlar till stora delar om mat och vin men även 

konsumentbeteende. Genom att databaserna innehar denna bredd blev det enklare att finna 

relevant litteratur då ämnet kan anses tvärvetenskapligt. Primo och Google Scholar som 

söktjänster var mycket behjälpliga att använda för vidare litteratursökning då författare som 

skrivit en artikel inom ett relevant ämne mycket troligt skrivit fler artiklar inom samma ämne. 
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9.2.2 Pilotstudie och intervjuer 

Alla intervjuer genomfördes med Skype-videosamtal och spelades in med hjälp av en 

inspelningsfunktion i programmet. Att intervjua över videosamtal fungerade bra tekniskt sätt 

samt uppfattades som ett bra alternativ som intervjuform om inte den personliga intervjun 

kunde fås till. Vissa nackdelar med intervjuformen upplevdes. I och med att intervjun utfördes 

på distans upplevdes en förlorad personlig kontakt vilket bidrog till att svårare uppfatta sådant 

som uttrycks i kroppsspråk. Uppsatsförfattarna valde att sätta sig enskilt i tysta rum, men det 

är svårt att styra hur informanterna väljer att utföra intervjun därav kunde fokusen brista för 

informanten emellanåt. En av informanternas modersmål var inte svenska, vilket gav en viss 

språksvårighet vid transkribering. En av frågornas längd uppmärksammades vara något 

problematisk. Genom en lång fråga där informanten blir ombedd att berätta om en upplevd 

mat- och vinkombination i hemmiljö som informanten minns extra väl verkade informanterna 

glömma bort frågan. Detta påverkade svaret från informanterna då detaljer glömdes bort. 

Detta kunde uppsatsförfattarna ha tänkt på innan intervjuernas genomförande och tagit till sig 

i en tidigare fas då Bryman (2008) faktiskt nämner att ospecificerade frågeställningar kan leda 

till otydlighet i studien. 

 

Då kvalitativ forskning vill gå in på djupet och öka förståelsen om mänskliga fenomen är 

urvalets storlek i kvalitativ metod ofta ifrågasatt huruvida forskningen anses vara tillförlitlig, 

generaliserbar och subjektiv (Bryman, 2008). Den främsta kritiken handlar om det lilla antalet 

individer som är inblandade i observationer eller ostrukturerade intervjuer och svårigheten att 

generalisera resultaten på ett sätt som går att jämföra med andra miljöer (Ibid.). Sju 

informanter får dock sägas vara ett relevant antal på grund av studiens utformning, storlek och 

tidsbegränsning. Målet för studien var att få konsumenternas egna tankar och reflektioner 

kring mat- och vinkombinationer, således är det svårt att undvika subjektivitet. 

Uppsatsförfattarna är eniga med Bryman (2008) om att det kan vara svårt att generalisera 

dessa svar informanterna delgivit, men upplever trotts detta att det ger en inblick och 

förståelse för hur människor kan tänka vid valet av mat- och vinkombinationer i olika miljöer 

och situationer. 
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9.3 Urval 

Urvalet anses vara en bra variation av olika människor och de sju informanter som deltog i 

intervjun stämmer överens med författarnas önskemål av inkluderingskriterier. En variation 

av ålder bidrog till att svaren skiljer sig utifrån personernas livssituationer och i tillägg med 

informanternas skillnad i yrkesroller gav uppsatsförfattarna svar ur olika perspektiv. 

Uppsatsförfattarna valde även att intervjua personer som bor på olika platser i Sverige och i 

tillägg var det positivt att intervjua två personer som tidigare bott i Sverige men flyttat 

utomlands på senare år. Detta gav således större möjlighet för uppsatsförfattarna att öka 

förståelsen för hur konsumenter tänker med mat- och vinkombinationer utifrån olika miljöer 

och samhällen. 

 

Att intervjua personer som har vetskap om författarnas utbildning inom vin kan ha påverkat 

informanternas svar. En upplevelse av nervositet för att ge ”fel svar” gällande ord och 

begrepp som handlar om vin upplevdes. Att uppsatsförfattarnas kunskapsnivå kan påverka 

informantens frispråkighet på ett negativt sätt var inte önskvärt och påverkar informanten 

något att uttrycka sig på ett mer eller mindre eget sätt. Om det var en påverkan eller ej, kan 

endast antas och inte fastslås utifrån informanternas svar.  

 

Urvalet genomfördes med bekvämlighetsurval men också till viss del målinriktat urval. För att 

få en bred data med olika åsikter, tankar och reflektioner ansågs det vara rimligt att 

informanterna har olika bakgrund, yrken, ålder och bostadsort, därför kan detta urval anses 

både målinriktad och utfört med bekvämlighetsurval då informanterna var bekanta till 

uppsatsförfattarna. Ett slumpmässigt urval hade bidragit till att många av informanterna hade 

kommit från samma ort och därmed kanske haft liknande erfarenheter när de handlar sitt vin 

eftersom denna plats då skulle kunna vara den samma. Samtidigt hade ett slumpmässigt urval 

kunnat bidra med mer unika insikter då människor som är bekanta med uppsatsförfattarna kan 

riskera att mer eller mindre ha samma åsikter som uppsatsförfattarna. 

 

 

10. Etisk reflektion om studiens genomförande 

Studien undersöker hur otränade konsumenter väljer vin för att skapa mat- och 

vinkombinationer, vilket är förklaringen till varför stor mängd frågor i intervjuguiden (Bilaga 
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1) berör konsumentens vinkonsumtion. Bryman (2008) nämner ämnen som kan upplevas 

känsliga för informanter såsom exempelvis frågor om ens ekonomi, trostillhörighet samt 

andra områden som anses privata. Bryman (2008) nämner inte specifikt vad frågeställningar 

gällande alkoholkonsumtion kan leda till för känslor för informanter. Med förståelse för hur 

beroendeframkallande livsmedel kan påverka människor anser författarna att frågeställningar 

gällande alkohol skall genomföras med stor respekt för att undersökningar som berör ett 

sådant ämne skall hanteras med respekt för deltagande informanter. En frågeställning som 

ställdes vid intervjutillfällena valdes att inte diskuteras eller presenteras i resultatet. 

Frågeställningen syftade till att ta reda på informanternas frekvens av vinkonsumtion, svaren 

från informanterna ansågs inte längre relevant för syftet och uppsatsförfattarna ansåg 

frågeställningen ligga på gränsen till intrång på informanternas privatliv. Bryman (2008) 

nämner att en person som ger samtycke att bli intervjuad, kan oftast ändå vägra svara på en 

fråga som upplevs för privat. Samtliga informanter blev tydligt informerade inför 

intervjutillfällena att intervjun kan avbrytas när det önskas utan vidare förklaring.  

Samtliga informanter i denna studie har anonymiserats med pseudonymer för att skydda 

informanternas identitet. Informanternas arbetsplatser anonymiserades till den grad att endast 

arbetstitel framgick. Orter som ansågs vara så små att informanten löpte risk att bli igenkänd 

anonymiserades till närliggande område. Genomgående i studien har de etiska principerna 

följts för att följa god forskningssed.  

 

 

11. Slutsatser 

Genom studien har det visat sig att konsumenter till stor grad använder sig av filosofin rött vin 

till rött kött och vitt vin till fisk för att skapa sina mat- och vinkombinationer. När 

konsumenterna inhandlar sitt vin görs informationssökning antingen genom appar, sociala 

medier eller genom rådfrågning av personal i butik eller vingård. Det har även visat sig att 

Harringtons (2005, 2008) och Systembolagets (u.å.c) modeller för hur man kombinerar är 

svåra att följa om man saknar kunskap för vinets intrinsiska attribut. Överlag anses skapandet 

av mat- och vinkombinationer svåra på grund av en avsaknad för förståelsen för vinets 

komponenter, det vill säga de intrinsiska attributen, i vinet. Maten anses relativt lätt vilket ofta 

beror på en större vana att hantera produkterna och därmed en större förståelse för dess 

komponenter. Det som också bidrar till att mat- och vinkombinationer är svårt är att ens 

kunskap blir exponerad genom flaskans inträde på bordet. 
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12. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie visar på ett större behov för vidare forskning om konsumentbeteende med en 

mer övergripande bild av vinkonsumenten och hur den väljer sitt vin. Studien kan användas 

som underlag till vidare forskning inom kunskapen hos konsumenter om mat- och 

vinkombinationer. Det blir tydligt genom studien att det är svårt för konsumenten att se vinets 

komponenter och dess intrinsiska attribut, vilket många gånger behövs för att kunna göra en 

bra mat- och vinkombination, därför behövs vidare forskning kring modeller som förenklar 

mat- och vinkombinationer för konsumenten. Även vidare forskning inom hur de svenska 

konsumenterna väljer sitt vin och påverkan av Systembolagets utbud behövs. Studien kan 

användas som en riktlinje för de tankesätt som konsumenter använder för att skapa mat- och 

vinkombinationer, men på grund av dess storlek kan detta ej generaliseras för alla 

konsumenter.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Om informanten 

Vilket kön? 

Vart bor du? 

Vad jobbar du med? 

Kan du berätta lite om ditt intresse för mat och vin? 

Skulle du vilja berätta lite vad en bra mat- och vinkombination är för dig? 

Dricker du vin till mat när du äter/lagar mat hemma? 

Hur ofta dricker du vin till maten per vecka? 

Köper du ditt vin på ett specifikt ställe? Vad får dig att köpa det där? 

Inom vilken prisklass brukar du köpa en flaska vin för? 

Hur ofta av dem gångerna du köper vin gör du det för att dricka vinet till mat? 

Använder du dig av några speciella tankesätt för att kombinera? (Vilka?) 

Söker du information om kombinationer? Var? 

Berätta lite om du tycker något är enkelt eller mindre enkelt att förstå när det gäller maten och 

vinets egenskaper? 

När mat & vinkombinationer görs, vad är det viktigaste för att kombinationen ska bli bra 

enligt dig? 

Finns det tillfällen då du känner att du skulle behöva veta mer om mat och vin? (arbete, 

bjudningar, etc) 

Vad är det du känner att du skulle behöva veta mer om? (Gäller det kring vinet, maten eller 

egenskaperna?) 

Om du ska ha en middagsbjudning med (t ex. familj/släkt, vänner, inför högtider eller fester) 

och ska servera vin till maten. Funderar du över hur de olika komponenterna, smakerna 

eller texturerna jobbar med eller mot varandra när du kombinerar? 

Har du något minne du kan beskriva av en mat & vinkombination som antingen du lagat eller 

någon annan lagat i hemmiljö som du minns extra väl? Varför minns du den så väl? Vad 

tror du gjorde den kombinationen så lyckad? 

Om informant inte minns fråga om den senaste mat- & vinkombination informanten åt/drack. 

Om du skulle laga en maträtt bestående av torskrygg, potatis och sås - vad för vin skulle du 

välja att servera till? Berätta hur du funderar. 
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Tänker du något kring hur du hade tillagat maträtten och hur det hade påverkat din 

kombination? 

Upplever du någon gång en press på dig själv att välja rätt vin till en speciell maträtt när du 

ska servera andra personer vin till mat? 

Spenderar du mer pengar på en flaska vin om du ska bjuda andra personer på vin? (Varför 

då?) 
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Bilaga 2  

SÖKMATRIS 
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Bilaga 3 

Informationsbrev 

2019-05-01 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi, Janina Sjölund Henriksson och Astrid Kling, går tredje året på programmet Sommelier 

och måltidskreatör vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro universitet. För vårt 

examensarbete gör vi en studie om mat- och vinkombinationer. Syftet med studien är att 

undersöka hur människor planerar mat- och vinkombinationer i hemmiljö.  

Vi söker därför dig som inte professionellt arbetar med mat och vin i kombination. Intervjun 

beräknas ta ca 30 minuter till 1 timme.  

Din identitet kommer att skyddas genom att vi ger alla deltagare/företag fingerade namn. 

Intervjun kommer att spelas in digitalt och transkriberas. Både inspelningen och 

transkriberingen kommer att lagras på en lösenskyddad dator. Utöver oss kommer vår 

handledare och examinator ta del av materialet. Dina svar och dina resultat kommer att 

behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Efter att examensarbetet examinerats och 

godkänts kommer filerna att raderas. Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet.  

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring dra dig ur. Det slutliga 

arbetet kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien kommer att 

publiceras online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna resultatet till dig 

som deltar i studien. 

Tack för att du deltar i vår undersökning! 

Kontaktinformation 

Handledare Tobias Nygren, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 

universitet, tobias.nygren@oru.se. Telefon: 019302001 

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. 

Namn: 

Ort och datum: 

mailto:tobias.nygren@oru.se
tel:+4619302001

