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Abstract/Sammanfattning 

 

Inledning berör tidigare forskning av måltidsdrycker, mat och dryck i kombination och vad som 

inverkar på konsumenter samt vilka hjälpmedel det finns i livsmedelsbutiker. Syfte med studien är 

att kartlägga konsumenternas beteende och acceptans gällande rekommendation av mat-och dryck 

tillsammans i detaljhandeln.  

 

Metod och material behandlar genomförandet av den kvantitativa enkät som ligger till grund för 

uppsatsens resultat. I resultatet presenterar svaren från respondenterna som deltog i 

enkätundersökningen. Vad som är en måltidsdryck, hur mycket kunskap konsumenterna har om 

mat och dryck i kombination samt hur de bedömer hjälpmedel i detaljhandeln. Sedan analyseras 

och jämförs resultatet mot den teoretiska bakgrunden i resultatdiskussionen. Slutsatsen redogör 

uppsatsförfattarnas samlade tolkningar vid jämförelse av den teoretiska bakgrunden och 

uppsatsens undersökning.  
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Förord 
 

It’s impossible to live a pleasant life without living wisely and honorably and justly, and its 

impossible to live wisely and honorably and justly without living pleasantly.  – Epicurus. Filosof 

vars idéer födde epicureanism, nöjet med mat och dryck. 
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Introduktion  

Mat, dryck och måltiden sker för alla, varje dag. Vi äter och dricker, oftast utan att reflektera över 

det som drycken och maten gör tillsammans. Klassiska kombinationer som mjölk och bullar, eller 

snapsen till sillen är några kombinationer som många av oss testat. Mat och dryck går samman, en 

måltid blir inte fulländad utan den andra. Det har i Sverige vuxit upp till en djungel av drycker att 

välja till maten och en okunnig kan lätt gå vilse. Det finns tips i tidningar, bloggar på nätet och 

artiklar på hur du bäst kombinerar vin till mat. Men all annan dryck som vi dricker dagligen? Vad 

krävs för att konsumenten ska kombinera dryck från detaljhandeln till mat?  

 

Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och värdskap 

Måltidskunskap och värdskap är ett tämligen nytt forskningsområde som knyter samman 

vetenskap och estetik med hantverk och yrkeskunskap (Örebro Universitet, 2013). Inom 

måltidskunskap och värdskap på Restaurang- och hotell högskolan i Grythyttan har det utvecklas 

en modell;  FAMM (Five Aspect Meal Model). Modellens fem aspekter är: (1) rummet, (2) mötet, 

(3) produkten, (4) styrsystemet, (5) stämningen (Gustafsson, 2004; Gustafsson, Öström, 

Johansson, Mossberg,  2006). I boken Tid för måltidskunskap skrivs det om helheten som är viktig 

för att en måltid ska bli lyckad (Gustafsson, 2004). Författaren menar att det handlar om att de fem 

aspekterna ska samspela med varandra i ett helhetsbegrepp. FAMM är en modell eller ett verktyg 

som kommer väl tillhands vid planering eller utvärdering av en måltidssituation (Gustafsson, 

2004). Denna studie riktar in sig på mat och dryck i kombination inom dagligvaruhandeln. 

Livsmedelsbutiker kan vara ett verktyg för planering av en måltidssituation eftersom det är 

nödvändigt att använda butikerna för att kunna inhandla råvaror till en måltid. Dagligvaruhandeln 

omsätter ca 228,1 miljarder svenska kronor om året skriver Delfi (2013), vilket påvisar att det är 

en viktigt och välbesökt plats för att inhandla råvaror och produkter.  

 

För att gå närmare in på de aspekterna ur FAMM som denna studie berör; produkten, styrsystemet 

och stämningen. Aspekten produkten beskrivs av Gustafsson, et al. (2006) som maten, drycken 

och det som under en måltid serveras, ofta i kombination med varandra. Uppsatsen berör både 

drycken och maten, alltså den fysiska produkten men också kombinationen mellan dem. 

Produkten innebär inte bara det fysiska som går att ta på utan kan också innebära en tjänst 

(Nationalencyklopedin, 2014a; Gustafsson, et al. 2006). I livsmedelsbutiker utförs tjänster, 
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exempelvis att personalen i butikerna ser till att sortimentet är välfyllt, men även att personal 

fungerar som hjälp och vägledare vid val av produkter. 

 

Styrsystemet innebär enligt Andersson, Larsson och Mossberg (2009) själva styrandet av måltiden 

exempelvis ekonomi och marknadsföring. Inom aspekten sker all planering inför en måltid såsom 

schema för personal, logistik och val av rätter etc. (Andersson et al. 2009). Som författarna skriver 

ingår marknadsföring i styrsystemet vilket kopplas till denna uppsats eftersom den berör hur 

livsmedelsföretag kommunicerar information om måltidsdrycker; produkter. Livsmedelsbutiker 

kan användas som ett planeringsverktyg för att genomföra en måltid. Kunder kommer in i affären, 

väljer råvaror och kan på så vis planera en måltid vilket kopplas till styrsystemet (Andersson et al. 

2009).  

 

Gustafsson et al. (2006) skriver att ordet stämningen innebär att känna sig hemma, den 

avslappnade, behagliga miljön. Det materiella och immateriella ska samspela för att skapa den 

känslan (ibid.). Författarna menar att inom stämningen ingår sinnet och miljön. Sinnet innebär den 

personliga individuella upplevelsen medan miljön kopplas till rummet och omgivningen där 

måltiden förtärs. Inom den personliga upplevelsen ingår också maten och drycken i kombination 

(Gustafsson et al. 2006).  

 

Denna uppsats belyser kombination mellan mat och dryck, måltidsdrycker,  konsumentbeteende 

och livsmedelsbutiker. Uppsatsen förankras i tre av fem aspekter som ingår i FAMM: Produkten, 

stämningen och styrsystemet, vilket innebär att den har stor relevans för ämnet.  

 

Teoretisk Bakgrund 

Dryck ihop med mat är något som det flesta av oss prövat på, antingen medvetet eller omedvetet 

(Dornenburg och Page, 2006). Kakor med mjölk, öl med chips och vin med ost är alla vanliga 

kombinationer (ibid.). Dryck kan ses som den sista kryddan till maten, där rätt kryddor skapar 

förhöjda smaker och fel kryddor –som för mycket salt- gör maten oätlig (Dornenburg & Page, 

2006.). De flesta av oss har livslång erfarenhet av att smaka på mat, men få av oss har samma 

erfarenhet av vin (Harrington, 2005). För att förstärka måltidsupplevelsen är det viktigt att välja 

rätt dryck till mat skriver Harrington, (2008).  Förmågan att instinktivt välja lämpliga viner till 

livsmedel saknas hos den allmänna befolkningen (Harrington, 2005). Genom att undersöka det 
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grundläggande förutsättningarna för mat och dryck i kombination så är det möjligt att påverka 

konsumentens inköp av en produkt (Swahn, 2011; Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & 

Öström, 2014).   

Hur vi matchar mat och dryck 

Det primära att tänka på när det kommer till att matcha mat med vin är att identifiera de 

nyckelelementen som har en påverkan vad gäller kontraster eller likheter (Harrington, 2005). Till 

exempel så är den klassiska kombinationen jordnötssmör och sylt baserad på det salta/torra i 

jordnötsmöret och det söta/fruktiga i sylten (ibid.). De nyckelelement som går att identifiera i både 

mat och vin kan kan delas in i tre kategorier: grundsmaker, textur och smaker (Harrington, 2008). 

Grundsmaker är det viktigaste elementet följt av textur och sist smaker (ibid.).  

Grundsmaker 

Människors smakpreferenser startar tidigt i livet (Gustafsson et al. 2014). När vattenlösningar 

smaksatta med söta, salta,syrliga och beska smaker droppas på nyfödda barns tungor visar dem ett 

angenämt ansiktsuttryck vid sötma och grimaserar vid beska (Gustafsson et al. 2014). Enligt 

författarna föds vi med att känna av grundsmaker. De fem grundsmakerna är sött, salt, syrligt, 

beskt och umami  (Harrington, 2008; Chandrashekar, Hoon, Ryba, & Zuker 2006; Gustafsson et 

al. 2014).  

Sötma i maten bör ligga antingen under eller på samma nivå som sötman i vinet för att få en bra 

kombination (Harrington, 2008; Robinson, s.670, 2006). Denna nivå gör att övriga smaker i 

drycken balanseras och interagerar på ett positivt sätt med maten (Harrington, 2005). För hög 

sötma i maten gör att vissa karaktärer i maten överbetonas och vinet smakar tunt och surt (ibid.).   

Salt förhöjer de smaker som redan existerar i en maträtt (Harrington, 2008). Normal användning 

av salt i mat förhöjer ofta smaken på de flesta röda viner, medan för mycket sälta gör att samma 

viner smakar beskt och kärvt (ibid.). Saltrik mat kombinerat med hög syra skapar obehagliga 

metalliska smaker (Harrington, 2008). Generellt bör salt mat serveras med frukdrivna viner utan 

tanniner, medelhög nivå av syra och möjligtvis viss restsötma för att det ska matcha bra 

(Harrington, 2008).  

För mycket syra och vinet upplevs som surt och obehagligt, för lite syra och drycken upplevs som 

ointressant och platt (Robinson, s.3 2006; Harrington 2008). Som sötma bör syranivån i maten 

ligga under, eller vara likvärdig med syranivån i vinet (Harrington, 2008). Lika nivåer i 

komponenterna tar ut varandra och resterande smaker i maten och drycken kommer fram (ibid.).  
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Grundsmaken beska är för många skarp och oangenäm (Chandrashekar et al. 2006) Det är en 

grundsmak för att känna igen och därmed minska intagandet av giftiga komponenter som vi 

människor associerar till bitterheten (ibid.). Till skillnad från sötma och syra som tar ut varandra 

när dessa matchas likvärdigt, gör beska tvärtom (Robinson, s. 80, 2006). Beska i mat ökar bitterhet 

i vin enligt Harrington (2005).  

Den femte grundsmaken är umami och finns naturligt i proteinrika livsmedel (Gustafsson et al. 

2014). Ordet är japanska och betyder välsmakande, delikat eller smakrik (ibid.). Väldigt svårt att 

hitta eller känna igen grundsmaken i vin, då umami är integrerad med de fyra andra 

grundsmakerna och kamoufleras av dessa (Robinson, s. 719, 2006). Mat som domineras av umami 

ökar beskan i vinet (Robinson, s.81, 2006) 

Textur och smaker 

Textur är känslan vid beröring i munnen, oftast kallad munkänsla (Robinsons. 696, 2006). 

Strävhet, hetta, kolsyra, temperatur och viskositet i dryck och mat är alla olika texturer 

(Harrington, 2008). Det vanligaste sättet vid matchning av mat och vin är att använda liknande 

struktur, till exempel lätta maträtter tillsammans med lätta viner (ibid.)  

 

Smaker är specifika komponenter som vi uppfattar när vi äter eller dricker något (Harrington, 

2008). För smaker har luktsinnet stor betydelse, det vi i dagligt tal kallar smak är en kombination 

av doft och grundsmak (Gustafsson et al. 2014). När det gäller att kombinera mat och dryck enligt 

smaker drar Harrington (2008) parallellen till en byggnad. Grundsmakerna och texturen är 

grunden och limmet,  medans smaker är dekorationerna (ibid.). Det gör smaker till den minst 

viktiga komponenten vad gäller matchning av mat och vin (Harrington, 2008).  

Vanliga måltidsdrycker 

Nationalencyklopedin (2014b) definerar måltidsdryck som en dryck som intas vid en måltid. 

Forskning kring mat och dryck i kombination är begränsad och de studier som finns berör främst 

kombinationer av mat tillsammans med vin (Nygren, Gustafsson, Haglund, Johansson & Noble, 

2001). Det går att kombinera det flesta drycker till mat då många har en liknande struktur som vin 

(Dornenburg & Page, 2006).  

 

Vin är den dryck som är normen att kombinera med mat (Harrington, 2005). Vin associeras till 

mat genom att drycken kompletterar måltiden (Charters & Petigrew, 2006). Vin har komponenter 

som syra, sötma, tanniner, alkohol och beska  (Harrintgon, 2005). Vidare har vinet textur i form av 
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till exempel kropp och kolsyra samt även olika smaker (Harrington, 2008; Svensson, 2011). Hur 

ett vin smakar beror bland annat på vilken druva som används, vart druvan odlas och 

framställningsmetod av vinet (Dornenburg & Page, 2006).  

 

Öl har komponenter såsom alkohol, beska och ibland viss sötma (Svensson, 2011). Textur genom 

kolsyra och kropp, samt olika smaker beroende på hur ölet framställs (ibid). Ölets olika stilar, allt 

från ljust fräscht till mörkt och tungt gör att det går att hitta kombinationer som passar oavsett vad 

du har på tallriken (Svensson, 2011; Dornenburg & Page, 2006). Salt mat rundar av beskan i öl 

vilket ger mer arom till drycken och feta rätter kan fräschas upp av beskan i drycken (Svensson, 

2011). Smakrik och frisk öl passar till exempel bra med ostron, medans en tyngre ölsort går hand i 

hand med kraftiga chokladdesserter (Dornenburg & Page, 2006).  

 

Äppelcider är liksom öl och vin en dryck som har en rad varierande egenskaper och därmed kan 

drycken matchas tillsammans med maträtter av olika slag (Flaherty, 2013). Cider smakar liksom 

vin, olika beroende på var råvaran odlas, vilken årgång det är och vilken sorts äpplen det är som 

ingår i flaskan (Systembolaget, 2014a ; Durkan & Cousins, 1995). Ciderns olika stilar gör att den 

passar till olika maträtter (Systembolaget, 2014a). Lättare syrligare drycker passar fint till lätt 

sältad mat, som gravad lax, medans tyngre drycker går fint ihop med fläskkött (Dehlen & 

Israelsson, 1995). 

 

Vatten är en neutral dryck som passar bäst som kompliment till mat och vin skriver Dornenburg & 

Page, (2006). Vatten kan vara sötare, syrligare, mer mineralrikt och ha allt från lätt och elegant till 

kraftig och aggressiv kolsyra (Abraham, 2013). Till lättare maträtter utan kraftiga smaker skulle 

ett vatten som har låg salthalt utan bubblor vara en bra kombination (Finedininglovers, 2013). Till 

fylligare maträtter och vin krävs ett tyngre vatten med viss syra och medelstora aggressiva bubblor 

(Abraham, 2013).  

 

Tradtionellt bygger mycket av vår svenska mat på mjölk och mjölkprodukter (Svenskmjolk, 

2014). Smaken på mjölk beskrivs som balanserad och subtil (Mcgee, 2004). Den är något söt, lätt 

salt och lite syrlig (ibid.). Mjölkens textur beskrivs som åt det fetare hållet (Mcgee, 2004). Till 

svensk husmanskost rekommenderas ofta öl eller mjölk (Systembolaget, 2014b).  

  

Sveriges konsumtion av läsk ligger på ca 66 liter per person årligen (Sverigesbryggerier, 2014). 

Läsk innehåller vatten, kolsyra, socker, samt naturliga och artificiella aromer med mera 
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(Livsmedelsverket, 2013). Forskning om läsk och mat i kombination är begränsad och baseras 

oftast på negativa hälsoaspekter associerade med drycken (Gibson, 2008). 

 

Spritdrycker såsom cognac, whiskey, grappa etc. intas vanligtvis efter måltiden (Durkan & 

Cousins, 1997; Faith, 2004) Snaps är den vanligaste spriten vid svenska högtider och går att  

kombinera bra till mat då drycken har smaker, grundsmaker och textur (Systembolaget, 2014c).  

Drycken kan vara dominerad av beska, samt kryddad med alla möjliga örter och smaker som 

citrus och fatkaraktär (ibid.). Snaps kan också vara helt neutral och okryddad vilket passar för att 

lyfta fram smaker i mat eller lätta upp det feta i rätten (Faith, 2004).  

Vad påverkar konsumenter vid val av dryck? 

Fester och högtider är något som förknippas med mat och dryck i överflöd (Tellström, 2013, 

muntlig uppgift). Exempelvis är julafton och midsommar starkt förknippade med specifika 

måltider och drycker (ibid.). Det är svårt att ändra på vad vi äter och dricker under dessa 

etablerade högtider (Sigfridsson, 2005). Julmusten ses till exempel som en värdebärare av julen, 

och annan läsk blir felaktig att konsumera under perioden (Tellström, 2013, muntlig uppgift). 

Coca-Cola tappar 50 % av sin försäljning i december månad på grund av julmusten (Ekman 1999; 

Lapidus, 2010)  

 

Alkohol är starkt förknippat med svenska helger, högtider och fester (Norström & Ramsted, 

2006). Normen i det svenska samhället är att berusningsdricka, det vill säga dricka en stor mängd 

vid få tillfällen (Sigfridsson, 2005). Under midsommar konsumeras i snitt 77 % mer alkohol än 

under en vanlig vecka (Systembolaget, 2011). Systembolaget säljer mest dryck på fredagar och 

lördagar (Sjödin, 2013, muntlig uppgift). Av den dryck som säljs på systembolaget så konsumeras 

majoriteten inom 24 timmar (ibid.). Alkohol är en gemenskapsdryck; en dryck som förväntas 

konsumeras för att gemenskapen i den sociala samvaron ska finnas (Sigfridsson, 2005).  

 

Fredagsmys är en brytpunkt för att markera övergången från vardag till helg (Brännström, 2010). 

Begreppet fredagsmys betyder att familjen samlas, tittar på tv och/eller genomför sociala 

aktiviteter (Brännström, 2010). När vi människor är lediga så börjar vi umgås och det bästa sättet 

är att samlas kring mat och dryck berättar Tellström genom Bremell et al. (2010). Under helgen 

serveras extra god mat, vin till de vuxna och godis med läsk till barnen (Brännström, 2010). 

Svensken äter och dricker livsmedel på helgen som de annars inte gör på vardagen (Bremell et al. 
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2010). Det finns inga specifika riktlinjer för vad som ska ätas under fredagsmys, och heller ingen 

dryck som är förknippad mer än att det ska vara lyxigare än under vardagen (Bremell et al. 2010).  

Att välja dryck 

Inköpsprocessen startar med att konsumenten upplever ett behov, som kan komma utifrån interna 

stimuli såsom hunger eller törst och externa stimuli såsom reklam och vänner (Solomon, 

Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2006). Därefter söker konsumenten efter information relaterat till 

behovet (ibid.). Exponering, reklam och personal är det viktigaste delarna i marknadsföring för att 

kunna påverka konsumenter (Kotler, 2000). Sortimentet i en butik har tre syften; det skall fungera 

som påminnare, som påverkare men också som inspiration (Nordfält, 2007). Att sortimentet 

används som påminnare fungerar på två sätt (ibid.). Det ena skriver författaren att kunden ska 

komma hem med de varor som de planerat köpa innan butiksbesöket. Det andra att det ska 

påminna kunden om de varor de brukar köpa men inte planerat att köpa vid just det tillfället. Att 

en butik påverkar innebär att butiken placerar varor så kunden väljer dessa varor framför andra 

(Nordfält, 2007). En livsmedelsbutik inspirerar genom att varor presenteras så att kunden 

inspireras till att göra ett nytt inköp (ibid.).  

 

Många kunder bestämmer sig för vad det ska inhandla när de väl är i butiken (Carlsson, Rebane, 

Woggart, Björk & Carlestål, 2004). Det finns ett begrepp för detta som kallas ”inre 

marknadsföring”. Begreppet betyder att butiker fokuserar på nuvarande kunder i butiken (Carlsson 

et al. 2004). Författarna menar att det också finns ett annat begrepp som används; AIDA. 

Begreppet är en engelsk förkortning för: attention, interest, desire, action. Kunden ska bli 

uppmärksam via någon form av skyltning för att sedan skapa ett så pass stort intresse att de vill 

veta mera om produkten för att sedan göra ett inköp (ibid.). Innan beslutet av köp tas bestämmer 

sig konsumenten ifall informationen går att lita på (Quinton & March-Harridge, 2003). Ifall 

informationen är trovärdig kommer förmodligen ett inköp av produkten ske (ibid.). Författarna 

Pihlsgård, Eek och Andersson, (2010) menar att det även finns ett femte ord till detta begrepp 

nämligen, satisfaction. Köpet måste hänga ihop med och leva upp till de löften som exponeringen 

visat, produkten måste skapa en tillfredställelse (Pihlsgård et al. 2010).  

 

De flesta som handlar vin har lite eller ingen kunskap om produkten i fråga, och inhandlandet av 

drycken ses som svårt då vin är ett komplext ämne (Parsons och Thompson, 2009). I och med att 

ämnet anses som svårt och kräver en del av köparen, anstränger sig en vanlig konsument så lite 

som möjligt vid inhandling (ibid.). Med detta menas att konsumenten inte kommer ”shoppa runt” 
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för att få tag på produkten utan nöjer sig med att besöka första bästa inköpsställe (Parsons & 

Thompson, 2009). I tillägg är vin ofta ett planerat impulsköp. (Dewald, 2008). Vilket menas att 

det är bestämt att vin skall inhandlas, men beslutet vilket vin som ska inhandlas väntas med tills 

konsumenten är på plats i butiken (ibid.). Eftersom konsumenter av vin har lite eller ingen 

kunskap så förlitar de sig på försäljningstället, förpackningar, etiketter och 

expertrekommendationer skriver Orth (2002). De sensoriska sinnena vi använder inom 

dagligvaruhandeln är syn, lukt och känsel (ibid.). Vi tittar på förpackningsdesign, lyfter på varan 

och doftar på produkten (Swahn, 2011; Gustafsson et al, 2014). Smak är däremot något begränsat 

i en affär och  istället litar konsumenter på sitt minne och sina erfarenheter för att göra ett inköp 

(Swahn, 2011). När en förpackning har en sensorisk beskrivning hjälper det konsumenten att välja 

varor utifrån sin egen smakpreferens (ibid.). Genom att kommunicera ut sensoriska egenskaper på 

förpackningen kan det påverka konsumentens val vid inköp av varor och öka försäljningen av 

produkten (Swahn, 2011; Gustafsson et al. 2014).  

 

En restaurang som serverar vin kan öka sin försäljning med signifikanta siffror, och en restauratör 

måste noga tänka ut hur den vill främja försäljning av drycken skriver Manske och Cordua (2005). 

Det främsta verktyget är att anställa en sommelier fortsätter författarna. Definitionen av en 

sommelier är den person som är ansvarig för vinförsäljning och den som vägleder gäster vid val av 

dryck till mat (Manske & Cordua, 2005). Genom sin expertkunskap kan sommelieren öka 

belåtenhet och tillfredställelsen hos gäster (ibid.). Anställda som jobbar inom dagligvaruhandeln 

har lite eller ingen kunskap om produkterna de säljer, så förpackningen är kan vara det enda 

alternativet för att imponera på kunder och övertyga dem att välja just den produkten (Swahn, 

2011). 

Information från detaljhandeln 

Medier såsom internet används för att snabbt kunna få ut och uppdatera information om produkter 

(Quinton & March-Harridge, 2003). Vad gäller vin och internet så har specialiserade butiker mer 

och bättre information om sina produkter, medan större, mindre specialiserade butikskedjor har 

mindre information (ibid.).  

 

Systembolaget har ensamrätt på försäljning av spritdrycker, vin och starköl inom detaljhandeln i 

Sverige (Systembolaget, 2014d). Andra aktörer, såsom ICA och COOP får hålla sig med andra 

dryckesrelaterade produkter (ICA, 2014a; COOP, 2014a). Ett exempel är Ica Signalen i Linköping 
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som har ett hundratal drycker i sortimentet fördelat mellan läsk, vatten, saft, öl och övrigt 

(Icasignalen, 2014).  

 

Systembolaget bidrar med kunskap för att inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosammare 

förhållningssätt till alkohol (Systembolaget, 2014e). Systembolaget vill inte bedriva 

merförsäljning utan har sitt utbud och sina mat och dryckeskombinationer för att ge mer service 

till kunden (ibid). På deras hemsida finns det en mängd hjälpmedel att få när det kommer till mat 

och dryck i kombination (Systembolaget, 2014f). Systembolaget täcker grundsmakernas inverkan 

på maten och drycken genom att använda hjälpmedelsåsom smakklockan och matsymboler 

(Systembolaget, 2014g). Smakklockan är ett mätinstrument framtaget av systembolaget och 

används på det flesta drycker i ordinarie sortiment (ibid.). De termer som används är sötma, 

fyllighet, strävhet, fruktsyra, och beska (Systembolaget 2014g.). Alla drycker mäts inte i alla 

kategorier, utan beska mäts till exempel bara hos öl (ibid.). Förutom smakklockan finns även 

matsymboler som visar till vilken mat drycken passar (Systembolaget, 2014h; Gustafsson et al. 

2014). En symbol kan till exempel vara en bild på ett djur för att symbolisera dryckesmatchningen 

till den råvaran (ibid.). Systembolaget har recept och artiklar på både mat och dryck, de 

rekommenderar även dryck till mat och vice versa (Systembolaget 2014i). Systembolaget har även 

effektivt ökat statusen hos sin personal genom att använda dessa som marknadsförare och 

säljverktyg då konsumenten behöver inspiration och hjälp (Gustafsson, et al. 2014).     

 

De två största aktörerna inom detaljhandeln i Sverige är ICA och COOP som står för 50 % 

respektive 23 % av marknadsandelen skriver Delfi (2013). ICA, COOP och andra aktörer som 

säljer mat tillsammans med dryck refereras härefter till samlingsnamnet livsmedelsbutiker. På 

fjärdeplats kommer Bergendahlsgruppen, i fortsättningen kallad Citygross, och har 7.3 %  av 

marknadsandelen (ibid.). På hemsidorna hos respektive sidor publicerar Citygross mat och 

dryckestips  i form av mat och vin i kombination (Citygross, 2014). ICA och COOP presenterar 

inga mat och dryckestips på deras hemsidor, utan det finns antingen recept till mat och dryck 

enskilt eller bara mat (ICA, 2014a ; COOP, 2014a).  

 

Citygross samarbetar med en vinbutik på nätet, Winefinder, för att få ut vin till kunderna (ibid.). 

Genom att nätvinsbutikerna opererar från utlandet blir det lagligt och på så sätt kommer dem 

undan monopolet som finns i Sverige enligt Rosengrendomen (Curia, 2007). På sin hemsida har 

Citygross både en mat och vin-skola, samt rekommendationer av passande dryck till mat 

(Citygross, 2014). Förutom hemsidan har även Citygross arrangemang där du som deltagare aktivt 
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lär dig under en kväll vilket vin som passar till vilken mat (ibid.). De viner som rekommenderas 

till maten är baserade på Winefinders sortiment (Citygross, 2014). Det finns inga förklaringar 

varför ett vin skulle passa till en maträtt på Citygross hemsida (ibid.).  

 

Coop publicerar en tidning varje månad som kallas Mersmak, den innehåller både recept på mat 

och dryck, men även rekommendationer av dryck till mat (COOP, 2014b). Dryckerna som 

rekommenderas till maten kan vara vin som innehåller alkohol, vin utan alkohol samt alkoholfri öl 

och vatten på flaska (ibid.). ICA har en publikation som kallas Buffé (ICA, 2014b). Den tidningen 

innehåller inga rekommendationer på alkoholhaltiga drycker, utan den dryck som förekommer är 

antingen recept eller kortare artiklar om alkoholfria nyheter (ICA, 2014c). Det finns inga, eller 

väldigt få, förklaringar till varför drycken och maten skulle passa med varandra i både ICA och 

COOPs publikationer (ICA, 2014c; COOP, 2014b).  

 

Syfte och Frågeställningar 

Syfte med denna studie är att kartlägga konsumenternas beteende och acceptans gällande 

rekommendation av mat-och dryck tillsammans i detaljhandeln.  

 

Metod och Material  

Detta kapitel ger läsaren förståelse för hur undersökningen genomfördes. För att undersöka olika 

sätt att kombinera mat och dryck har artiklar, tidningsmaterial och vetenskapliga artiklar samlats 

in. Därefter genomfördes en kvantitativ studie, en enkät via sociala medier.  

Metodval 

Forskning ska planeras och grundligt tänkas igenom enligt Bryman (2011). Därför diskuterade 

uppsatsförfattarna först flertalet olika metoder för att till slut välja kvantitativ enkät. Kvantitativ 

forskning är ett samlingsbegrepp som syftar till att forskaren systematisk samlar in empirisk och 

kvantifierbar data och sammanfattar dessa i statistisk form (Bryman, 2011). Metodvalet enkät 

valdes för att på ett enkelt sätt nå ett stort antal individer, samt för att senare kunna samla in och 

analysera data så snabbt som möjligt. Att samla in data genom enkäter och analysera det 

kvantitativt är ett effektivt sätt att få ut stor mängd data på kort tid (Bryman, 2011).  
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Undersökningsinstrument 

Utifrån metoden som valdes skapades en internetbaserad enkät i programmet Eye-Question som 

specialiserar sig på sensorik och konsumentundersökningar (logic8, 2014). Frågornas utformning 

har stor betydelse och ju mer strukturerade frågorna är desto lättare är det att analyser dessa 

skriver Bell (2005). Frågorna var uppdelade i demografi, faktorer angående butikshjälp, samt mat 

och dryck i kombination.  

Utformningen byggde till största delen på frågor med stängda alternativ för att dels 

sammanställningen skulle bli så enkel och precis som möjligt men också underlätta för 

enkätrespondenterna (Bryman, 2011). Några frågor krävde mer utvidgande svar där 

uppsatsförfattarna söker en anledning med frågan varför. Vid dessa frågor begränsades 

respondenten till att använda ett fåtal ord istället för att skriva hela meningar. Ett fåtal ord 

underlättar sammanställningen av data (Bryman, 2011). Ett par frågor krävde en viss förkunskap 

inom ämnet mat och dryck i kombination. Vilket var ett medvetet val då uppsatsförfattarna ville 

undersöka kunskapen hos respondenterna.  

Urval  

Den population som forskningen avser är människor som på något sätt är intresserade av mat och 

dryck samt handlar regelbundet i livsmedelsbutiker. För att få en så bred population och så många 

olika respondenter till insamlingen av data lades enkäten ut på det sociala mediet facebook. 

Medlemmarna på facebook är av olika ålder, kön och bakgrund vilket leder till ett mer 

representativt och generaliserande urval (Bryman, 2011). Ju bredare populatin som deltar desto 

trovärdigare blir resultatet (ibid).  

Bekvämlighetsurval består som namnet antyder, av respondentpersoner som för tillfället finns i 

närheten av uppsatsförfattarna (Bryman, 2011). Enkäten delades först till uppsatsförfattarnas 

vänner på facebook. Vännerna uppmuntrades till att sprida enkäten vidare för att få in fler svar. 

Därefter delades enkäten ut till ICAs interna forum för att nå ytterligare bredd vad gäller 

demografi. Slutligen spreds enkäten till olika forum för mat och dryck för att nå ännu större grupp 

och därmed öka validiteten. Enkäten var öppen i tre dagar och fick 260 respondenter.  

Urvalet, som initialt började som ett bekvämlighetsurval, slutade i ett så kallat snöbollsurval eller 

kedjeurval (Bryman, 2011). Ett sådant urval börjar med en mindre grupp människor som är 

relevanta för undersökningen, och använder sedan dessa för att få kontakt med ytterligare 

respondenter (Bryman, 2011).  
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om följdriktningen, överenstämmelsen och pålitligheten av ett mått på ett 

begrepp skriver Bryman, (2011). En viktig faktor att ta ställning till om måttet är reliabelt eller ej 

är stabilitet (ibid.). Detta innebär att måttet över tid skall vara så pass stabilt att resultaten inte 

skiljer sig nämnvärt ifall forskningen mäts två gånger enligt samma principer (Bryman, 2011). Det 

finns inget som påvisar i enkäten att svaren skulle skilja sig nämnvärt om den gjordes om vid ett 

senare tillfälle till liknande respondenter. Detta indikerar hög reliabilitet.  

Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer verkligen mäter just det begreppet 

(Bryman, 2011). Mätningsvaliditet gör att vi kan beskriva små och hårfina skillnader mellan 

människor och de variabler som är aktuella fortsätter Bryman (2011). Vi kan göra bedömningar 

och uppskattningar av samband med instrument som till exempel en enkät (ibid.). Denna forskning 

baseras på skillnader mellan hur människor tänker i en vardaglig situation, och genom en bred 

målgrupp och stort antal människor får uppsatsen stark validitet.  

Sammanställning och analys av enkäterna  

Data exporterades från Eye-Question via Excel till tabeller i Word för att göra det enklare för 

uppsatsförfattarna att avläsa resultatet. Tabeller och figurer kommer att presenteras i texten där de 

anses tydliggöra resultatet.  

Forskningsetisk planering 

Grundläggande principer gällande etik för svensk forskning är bland annat: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet skriver Bryman, (2011). 

Informationskravet syftar till att visa att enkäten är frivillig att delta i (ibid.). När enkäten 

skickades ut tillkom även en kort presentation som visade att den var frivillig. Samtyckeskravet är 

att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan (Bryman, 2011).  

För att hålla forskningens deltagare anonyma ställdes inga frågor som kunde härledas till personlig 

identifikation. Konfidentialitetskravet syftar till att om sådana uppgifter funnits, skall dessa 

förvaras säkert så att inte obehöriga har åtkomst till uppgifterna (Bryman, 2011). Då enkätens 

frågor angående personuppgifter begränsade sig till en generell demografisk bild finns det väldigt 

liten risk att någons anonymitet skall avslöjas. Nyttjandekravet är att den forskning som samlas in 

endast får användas för det avsedda ändamålet skriver Bryman (2011). Enkätrespondenterna fick 

information om att ändamålet med enkäten endast var till för denna forskning. 
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Resultat 

I kapitlet presenteras resultatet av enkätundersökningen från 260 svar. Demografiska frågor 

presenteras först. Därefter följer resultat från frågor om måltidsdryck, kunskap om mat och dryck i 

kombination och sist hur respondenterna upplever hjälpmedel i livsmedelsbutiker. Tidigare 

definerade vi livsmedelsbutiker som de som säljer mat och dryck i affär, här är samma definition 

applicerbar för att särskilja från systembolaget. 

Demografi 

Av dem som svarade på enkäten var 68 % kvinnor och 32 % män. 55 % av respondenterna 

tillhörde ålderskategorin 18-29, vilket var den största kategorin. Efter det kommer åldersgruppen 

30-45 år med 26 % av respondenterna, följt av 46-65 på 16 % och sist 65+ på ca 2 %.  

Av de som svarade så bor en majoritet på  25 % i ett storstadsområde som Stockholm och 

Göteborg. 21 % bor i glesbygd, 18 % bor i städer med fler än 30 000 invånare. 14 %  i städer med 

mellan 10 000 – 30 0000 invånare, 11 % i orter med mindre än 4000 invånare och 9 % kom från 

tätorter under med 4 000 – 10 000 invånare. Av respondenterna inhandlar 95 % regelbundet 

livsmedel till sitt hushåll. ICA är den livsmedelsbutik som respondenterna oftast köper sina 

råvaror på och COOP är näst vanligast. 

På en skala mellan ett och nio av hur mycket respondenterna uppskattar mat och dryck blev 

medelvärdet 8,03. Desto närmare nio på skalan ju mer uppskattar respondenterna mat och dryck.  

Av respondenterna lagar 22 % mat från grunden alla dagar i veckan och 37 % lagar mat fem till 

sex gånger per vecka. 27 % tre till fyra gånger i veckan och 14 % noll till två gånger per vecka.  

 

 

Figur 1. Visar hur ofta respondenter handlar måltidsdrycker i livsmedelsbutiker.  
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De flesta respondenter handlar ”sällan” måltidsdryck i livsmedelsbutik.En tredjedel handlar ”ofta” 

och resultaten ”varje gång” och ”aldrig” är jämna på sista platserna.  

 

 Figur 2. Visar i procent vilka dagar som respondenterna matchar måltidsdrycker med mat.   

 

Figur 2 beskriver vilka dagar i veckan som respondenterna matchar mat och dryck i kombination. 

Frågan var en flervalsfråga vilket innebär att respondenterna kunde markera alla val dem ansåg att 

dem matchade mat och dryck. Detta utnyttjades och det blev 937 markerade svar från 260 

respondenter. Enligt tabellen ser vi att majoriteten matchar mat och dryck kring helger, 

högtidsdagar och speciella tillfällen.  

 

66 % av respondenterna vill matcha mat och dryck oftare än vad de gör idag. ”[Det är] trevligt att 

matcha alkoholfri dryck på vardagar” och ”oftast dricker jag bara vatten, jag vill ha bättre 

spridning på det alkoholfria produkter som finns”. När respondenterna ska matcha mat och dryck 

anser de att maten är det viktigaste att utgå ifrån med nästan 67 % av svaren. Mat och dryck är lika 

viktigt tycker 32 % och mindre än 1 % tycker att drycken är den viktigaste komponenten.  

Måltidsdrycker 

Resultatet visar på ett medelvärde på 5,3 när respondenterna får välja på en skala mellan ett och 

nio om hur viktigt det är att hitta rätt måltidsdryck. Ju närmare nian respondenterna markerade, 

desto viktigare är det att hitta rätt måltidsdryck till mat.  

 

Respondenterna fick frågan ”Vilken typ av dryck föredrar du som måltidsdryck?”. Här fanns tre 

fasta alternativ och ett öppet att välja mellan. De fasta alternativen var: ”neutral dryck” (smaksatt 

vatten), ”frisk och fräsch dryck” (torr äppelcider), eller ”smakrik dryck”(öl som stout och ale). Det 

3,52% 3,31% 4,91% 4,16% 

16,86% 19,32% 

7,47% 

21,13% 19,32% 

Vilka dagar i veckan matchar du 

måltidsdryck och mat? 



 20 

öppna alternativet ”annat” tillades så att respondenterna fick kommentera fritt. Det vanligaste 

svaret var ”neutral dryck” med nästan 38 %, följt av ”frisk och fräsch dryck” på 26 % och 

kategorin ”annat” på ca 22%. ”Smakrik dryck” kom på sista plats med 16 %. Av kommentarer 

från kategorin ”annat” var det många som skrev att det beror på mat och tillfälle, vin, mjölk, saft, 

ljus öl etc.  

 

Vad är en måltidsdryck? Resultatet visas i figur 3 nedanför. Frågan var ställd som en flervalsfråga, 

respondenterna kunde fylla i alla alternativ de ansåg vara en måltidsdryck. Detta utnyttjades av 

respondenterna och frågan fick 1027 ikryssade alternativ av 260 respondenter. 

  

Figur 3. Beskriver vad respondenterna anser är måltidsdrycker. 

 

I Figur 3ser vi att vin är den dryck respondenterna mest förknippade som måltidsdryck, tätt följt av 

kolsyrat vatten. I fallande ordning kommer därefter öl, mjölk, läsk, torr cider, söt cider och sist sprit. 

Frågan följdes upp med att respondenterna kunde fylla i en fri text vad de ansåg vara en 

måltidsdryck. Det främsta svaret på den frågan var ”vanligt kranvatten”. Andra svar som förekom 

flera gånger var ”lättdryck” och ”lingondricka”.  

 

Resultatet visar att en måltidsdryck inte behöver innehålla alkohol högre än 3,5 %. 

Respondenterna fick också frågan om vin är normen att dricka till mat. 46 % svarade ja och 54 % 

svarade nej. Frågan följdes upp med varför vin skulle vara normen att dricka till mat. Fyra fasta 

svarsalternativ och ett öppet fanns att utrnyttja. Det fasta alternativen var ”Det är festligt”, 

”smakerna passar till maten”, ”mest information om mat och vin” och ”det är tradition med mat 

och vin”. Det öppna alternativet fanns om de fasta svarsalternativen inte räckte till. Av samtliga 

svar var alternativet att ”makerna passar till maten” det mest frekventa med 39 %. Därefter kom 

att ”det är festligt”, med 28,5 % följt av ”tradition” på 19 % och ”mest information” på 11 %. 
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Endast 2,5 % av deltagarna valde den öppna frågan och skrev då: ”Det är det jag första jag börjar 

tänka på då när någon frågar efter en dryck som passar till mat”. ”Jag tycker inte det, utan vi är så 

inkörda i mönstret att vin är den självklara drycken till mat”. 

Kunskap om mat och dryck i kombination  

För att få reda på hur mycket kunskap respondenterna besitter inom matchning med mat och dryck 

har uppsatsförfattarna valt att ta med frågor om det i enkäten. Respondenterna har inte kunna välja 

”vet inte” utan tvingats tänka till om vad det tror är rätta svaret för att gå vidare i enkäten. 

Tabellen nedan visar svaret på frågan vilka alternativ som passar enligt respondenten. Frågan var 

en flervalsfråga där respondenten fick kryssa i det val som de föredrog. Det blev 376 svar av 260 

respondenter. 

 Tabell 1. Hur matchar du mat och dryck? 

Matchning  Frekvens Procent 

Smakrik dryck med smakrik mat (en öl exempelvis Ale med griskött). 136 36,17 % 

Neutraldryck med smakrik mat (Smaksatt vatten med grillat kött). 124 32,98 % 

Neutral dryck med neutral mat (Torr äppelcider med kycking). 84 22,34 % 

          Smakrik dryck med neutral mat (en öl exempelvis stout med räkor). 32 8,51 % 

 

När det handlar om att kombinera textur i mat och dryck så svarade 75 % av respondenterna att de 

inte kombinerar enligt textur, 25 % svarade att de gjorde det. Resultatet nedan visar på vad 

respondenterna tror det blir för effekt när grundsmaker i mat och dryck möts.  

 

Figur 4. Beskriver vad respondenterna tror som sötma.         Figur 5. Beskriver vad respondenterna tror som syra.  
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Figur 6. Beskriver vad respondenterna tror om beska.   Figur 7. Beskriver vad respondenterna tror som sälta.   

Hjälpmedel  

I denna del redogörs för hur konsumenter upplever information och kunskap på systembolaget och 

i livsmedelsbutiker. 

Tabell 2. Visar i rangordning hur respondenterna tar hjälp på systembolaget.   

Hjälpmedel Systembolaget Frekvens Procent 

Personal på systembolaget 92 22,38 % 

Vänner/kollegor  92 22,38 % 

Smakklockorna/symboler/ 

smakbeskrivningar 

89 21,65 % 

Jag behöver ingen hjälp 64 15,57 % 

Media (tidningar, bloggar etc.) 47 11,44 % 

Jag tänker inte på dryck till mat 27 6,57 % 

 

I tabellen ovanför visas hur respondenterna tar hjälp med att välja dryck på systembolaget. Frågan 

var en flervalsfråga. Det blev 411 svar av 260 respondenter. Tabellen visar att ”personal” 

och ”vänner/kollegor” är de främsta hjälpmedel att ta till. Därefter 

kommer ”smaklockorna/symboler/smakbeskrivningar” på nästan samma procentsats. 

Respondenterna fick svara på om systembolaget gör ett bra jobb med att rekommendera mat och 

dryck. Frågan var fast med ja eller nej som svarsalternativ. Frågan följdes upp med en öppen fråga 

om varför systembolaget gjorde ett bra eller dåligt jobb. 82 % svarade att systembolaget gör ett bra 

jobb med att rekommendera mat och dryck. ”Kunnig personal”, ”mycket hjälp” och ”mycket 

information”, var svar som angavs på anledningar till varför. Det var även många respondenter 

som angav hjälpmedlen i butiken som orsak till att systembolaget gör ett bra jobb. Citat från 
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respondenter: ”På deras hylletiketter står det vad är för slags mat som passar till just denna dryck” 

och  ”för att de har bra skalor för vinets sötma/surhet”. Av respondenterna ansåg 18% att 

systembolaget inte gör ett bra jobb med att matcha mat och dryck. Orsaker var bland annat 

”okunnig personal” och ”dålig information”.  

När respondenterna handlar i livsmedelsbutiker reflekterar 72 % inte över att matcha maten med 

drycken och 28 % gör det.   

 

Precis som till Systembolaget ställdes samma fråga om livsmedelsbutiker gör ett bra jobb med att 

rekommendera mat och dryck. 12 % svarade att livsmedelsbutiker gör ett bra jobb. Frågan följdes 

även upp med varför, och där nämndes att ”det finns inspiration att få från COOPs 

Mersmak”. ”Det finns bra receptfoldrar” och ”ICAs tidning Buffé har rekommendationer man kan 

använda sig av”. 88 % svarade nej på frågan ifall livsmedelsbutiker gör ett bra jobb med att 

rekommendera mat och dryck i kombination. Orsaker som skrevs var till exempel att ”personalen 

har ingen kunskap”, ”har aldrig sett ett förslag i livsmedelsbutik” samt ”det känns inte som de 

jobbar alls med det”.  

 

Tabell 3. Visar i rangordning hur respondenterna tar mest hjälp i livsmedelsbutiker 

Hjälpmedel livsmedelsbutiker Frekvens Procent 

Jag behöver ingen hjälp  165 58,3 % 

Jag tänker inte på dryck till mat 54 19,08 % 

Vänner/kollegor  41 14,49 % 

Media (tidningar, bloggar etc.) 19  6,71 % 

Personal i livsmedelsbutiker 4  1,41 % 

 

Tabell 2 visar i fallande ordning vilken hjälp som användas mest i livsmedelsbutiker när de ska 

välja dryck till mat. Det domineras utav att konsumenter inte anser sig behöva hjälp, alternativt 

inte har dryck och mat i åtanke. Om det behövs hjälp så förlitar sig konsumenter främst på vänner 

och kollegor, därefter media och sist på personalen i butikerna.  

Uppsatsförfattarna ställde frågan om livsmedelsbutiker borde införa hjälpmedel såsom 

smakklockor eller liknande. 68 % av respondenterna svarade ja på den frågan och 32 % svarade 

nej. 
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Figur 8. Beskriver om respondenterna tycker det behövs mera fokus på mat och dryck i kombination i 

livsmedelsbutiker.  

Figur 8 visar att 63% av respondenterna vill att livsmedelsbutiker skall fokusera mer på mat och 

dryck i kombination.  

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt ställs den teoretiska bakgrunden mot resultatet av enkäten. Likheter, argument och 

motsägelser diskuteras och sätts i kontext till varandra.  

Medianvärdet för hur viktigt respondenterna tycker det är med mat och dryck är på strax över åtta 

där en nia var det högsta alternativet de kunde markera. Av respondenterna tillagar en majoritet 

mat från grunden större delen i veckan. 21 % lagar maten alla dagar i veckan och 37 % gör det 5-6 

gånger i veckan. Intresset för mat och dryck kan därför anses som stort och det är något 

respondenterna aktivt ägnar sig åt.  

Måltidsdrycker 

Alkohol är en viktig del i svensk måltidskultur enligt Sigfridsson (2005); Sjödin (2013, muntlig 

uppgift); Norström och Ramstedt (2006). Vin är till exempel något som familjen unnar sig till 

helgen tillsammans med lyxigare mat som bryter upp vardagen (Bremell et al. 2010; Brännström 

2010). Respondenterna fick frågan om alkohol högre än 3,5 % är viktigt för en måltidsdryck. En 

majoritet på 92 % tycker att det inte behöver överstiga den procenten. Även om alkohol är en del 

av svensk kultur behöver det inte vara alkohol i en dryck för att den ska anses som måltidsdryck.  

63% 

37% 

Tycker du det behövs mera fokus i 

livsmedelsbutiker på mat och dryck 

kombination?  
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Vad är då en måltidsdryck? Enligt resultatet i fallande ordning kom vin, kolsyrat vatten, öl, mjölk, 

läsk, torr cider, söt cider och sprit. En öppen fråga om ”annat” fanns, där var det vanligaste svaret 

kranvatten följt av lingondricka och lättdryck. Vin är den dryck som är normen till att konsumera 

till mat (Harrington, 2008; Charters & Pettigrew, 2006). På denna fråga valdes alltså vin som den 

främsta måltidsdrycken, vilket stämmer överens med vad tidigare forskning säger. Resultatet säger 

att vinets komponenter och smaker gör att det passar bra med mat. Vin är även en festligt dryck 

som det finns mycket information och hjälpmedel till att matcha med mat. Detta stämmer överens 

om vad Harrington (2008) menar med grundsmaker och komponenter i kombination. Det stämmer 

också överens med att lyxa till det med vin under helgen (Brännström, 2010). Respondenterna fick 

även en individuell fråga på om vin är normen till att matcha med mat. Där svarade 54 % att det 

inte är den primära måltidsdrycken. Det går emot både resultatet från tidigare frågor i enkäten och 

även tidigare forskning. Sannolikt är vin en väldigt populär dryck till mat, men det behöver inte 

vara den enda drycken att använda vid kombinationer gällande mat och dryck. 

Kolsyrat vatten kom på andra plats i resultatet över vad en måltidsdryck är. Vatten ses som ett 

kompliment till en måltid enligt Dornenburg och Page (2006). Vanligt kranvatten kom på första 

plats bland andra drycker än det som föreslogs som måltidsdrycker. Att vatten är en populär dryck 

visades också på frågan: vilken typ av dryck föredrar du som måltidsdryck? Där svarade en 

majoritet på 38 % av respondententerna att de föredrog en neutral dryck som kolsyrat vatten till en 

måltid. Att vatten är en populär måltidsdryck råder det inga tvivel om. Det går i linje med att det 

inte behöver vara alkohol i en måltidsdryck och förmodligen är vatten den vanligaste drycken att 

dricka. 

 

Öl kom på tredje plats som måltidsdryck. Tidigare forskning visar att öl har många sensoriska 

kvaliteter och finns i många olika stilar (Svensson, 2011). Det stämmer överens med resultatet 

över att det skulle vara en bra måltidsdryck. När det kommer till mjölk och läsk i resultatet så 

tolkar uppsatsförfattarna det som att drycken inte alltid behöver matcha sensoriskt utan det kan 

bara vara drycker som respondenterna är vana vid. Mjölk med kakor dras upp som exempel av 

Dornenburg och Page (2006) som en klassisk kombination som många inte reflekterar över att det 

är en bra matchning. Mjölk är också väldigt svenskt och är en standardryck till många måltider i 

Sverige (Svenskmjolk.se, 2014).  

 

Däremot tyckte inte respondenterna att sprit var någon måltidsdryck. Snaps är den vanligaste 

spridrycken under svenska högtider och har kvaliteter som passar bra ihop med mat 
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(Systembolaget, 2014c; Faith, 2004). Spritdrycker kan även vara sådana som cognac, whiskey och 

grappa etc. (Durkan & Cousins, 1997). Möjligtvis är det sådana drycker som respondenterna 

associerade med spritdryck och därför ansåg de inte att sprit var en måltidsdryck. Alkohol 

associeras med fest och berusning (Sigfridsson, 2005; Nordström & Ramstedt, 2006). 

Därav tolkar uppsatsförfattarna det som att sprit kopplas mer till sociala gemenskapen och 

berusningen än som måltidsdryck. 

Mat och dryck i kombination 

En majoritet på 67 % av respondenterna tycker att maten är den viktigaste delen när det kommer 

till att matcha mat och dryck. 32 % anser att mat och dryck är lika viktigt och mindre än en 

procent anser att drycken är det viktigaste vid en matchning. Detta går i line med vad Harrington 

(2005) säger om att det flesta människor har livslång erfarenhet av mat, men få har samma 

erfarenhet av vin.  

 

Det flesta av oss har någon gång pövat olika kombinationer av mat och dryck skriver Dornenburg 

& Page (2006). Allt ifrån öl med chips till ost och vin finns det kombinationer vi reflekterat över 

medvetet eller omedvetet (ibid.). Dryck kan ses som den sista kryddan till maten, där rätt dryck 

förhöjer måltiden (Harrington, 2008). Av respondenterna så vill 66 % matcha mat och dryck oftare 

än vad de gör idag. ”[Det är] trevligt att matcha alkoholfria produkter” och ”oftast dricker jag bara 

vatten,  jag vill ha bättre spridning på det alkoholfria produkter som finns”. Det kan antydas att 

respondenterna är medvetna om mat och dryck i kombination, men saknar kunskapen för att 

matcha mat och dryck mer än vad dem gör idag.  

 

Det vanligaste sättet att matcha mat och vin i kombination är att identifiera det nyckelement som 

finns i både maten och vinet (Harrington, 2008). Nyckelelementen som går att hitta i både mat och 

vin är grundsmaker, textur och smaker (ibid.). Grundsmakerna är det viktigaste elemetet när det 

kommer till mat och vin i kombination (Harrington, 2008). Systembolaget använder sig av ett eget 

mätinstrument, smakklockan, som hjälpmedel när det kommer till att matcha mat och dryck 

(Systembolaget, 2014f). Smakklockan baserar sig till största delen på grundsmakerna (ibid.). 

Eftersom både Harrington (2008) och Systembolaget (2014f) anser att grundsmakerna är det 

viktigaste verktyget till att matcha mat och dryck, kan det antas att det är det viktigaste för en 

konsument är att lära sig om just dessa effekter.  
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Undersökningen påvisar att när det gäller effekten av grundsmakerna sötma och syra tror 51 % 

respektive 48 % att smakerna tar ut varandra och minskar, vilket är den rätta effekten enligt 

Harrington (2008), och Robinson, (2006 s. 3; s 670). Resultatet visar att hälften av konsumenterna 

inte vet vad som händer när sötma och syra matchas i mat och dryck. När samma fråga ställdes om 

beska så blev resultatet att 65 % svarade att effekten ökar, vilket är korrekt enligt Harrington, 

(2005) och Robinson, (2006 s.80). Resultatet skiljer sig jämfört med vad respondenterna svarade 

om hur sötma och syra påverkar varandra. Beska är enligt Chandrashekar et al. (2006) ett sätt att 

varna för gifter och grundsmaken är för många människor skarp och oangenäm. Kopplat till 

resultatet kan det vara så att många har en starkare koppling till beska än andra grundsmaker och 

svarar därför att beskan ökar. 60 % av respondenterna svarade att till saltrik mat behövs ett 

frukdrivet vin med medelsyra och lite tanniner. Detta överensstämmer med vad Harrington (2008) 

anser är en bra matchning. Resultaten från dessa frågor visar att respondenterna innehar en viss 

kunskap om grundsmakernas effekt hos mat och dryck, men inte tillräckligt för att vara helt säkra 

vid val utan viss hjälp.  

 

Respondenterna föredrog alternativet smakrik mat tillsammans med smakrik dryck när det 

kommer till vilka kombinationer som passar med varandra. Det går i linje med vad Dornenburg 

och Page, (2006) påstår om att tyngre öl passar med kraftigare maträtter. Alternativet som 

föredrogs efter det var att matcha en neutral dryck till en kraftig maträtt. Det stämmer inte överens 

med vad Harrington (2008) ; Dornenburg & Page, (2006) och finedininglovers.com, (2013) menar 

med vad som är en bra kombination. Vatten placerades på andra plats över vad respondenterna 

ansåg vara en måltidsdryck, vilket kan betyda att respondenterna associerar drycken till vilken 

maträtt som helst. Därav är det möjligt att respondenterna är trygga med kombinationen och därför 

väljer vatten framför andra drycker.  

 

Respondenterna fick svara ja eller nej om de matchade mat och dryck enligt textur. 75 %  svarade 

nej och 25 % svarade ja. Harrington (2008) påstår att det vanligaste sättet att matcha mat och vin 

är att använda liknande struktur, exempelvis lätta viner till lätta maträtter. Respondetenerna valde 

smakrik mat till smakrik dryck, vilket är ett sätt att matcha textur. Vatten kom dock på andra plats 

med ryggbiff, vilket är ett dåligt sätt att matcha textur enligt (Harrington, 2008). 

Uppsatsförfattarna tolkar det som att respondenterna inte behöver matcha enligt textur, men att 

kunskapen om vad som är textur är begränsad, då de faktiskt föredrog en matchning enligt textur 

framför att inte göra det.  
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Mat, dryck och alkohol förknippas med högtid och fest (Nordström & Ramstedt, 2006; Tellström 

2013, muntlig uppgift). De dagar i veckan som respondenterna matchar mat och dryck är främst 

fredag och lördag, samt just högtider och speciella tillfällen. Det går ihop med vad Brännström 

(2010) menar att fredagsmys är en brytpunkt för att markera övergången från vardag till helg. 

Författaren skriver även att det på helgen serveras extra god mat med vin till det vuxna samt läsk 

och godis till barnen. Bremell et al. (2010) menar att svensken äter och dricker livsmedel som den 

annars inte gör på vardagen. Systembolaget säljer mest dryck på fredagar och lördagar, och 

majoriteten av drycken som säljs konsumeras inom 24 timmar (Sjödin, 2013, muntlig uppgift). 

Uppsatsförfattarna drar då slutsatsen att det är fredag och lördag som konsumenter medvetet 

matchar mat och dryck under veckan. Det stämmer överens med både resultatet och tidigare 

forskning. Att högtider och speciella tillfällen ansågs vara viktiga dagar att matcha mat och dryck 

drar uppsatsförfattarna tolkningen att det finns speciell dryck som hör till de dagarna. Det är 

snarare traditionen, och inte kombinationerna av mat och dryck som är viktiga då i likhet med 

Tellström, (2013, muntlig uppgift). Det stämmer exempelvis med julmusten och dess värde för 

julen (ibid.).  

Påverkan vid val av dryck 

Enligt resultatet så köper 95 %  av respondenterna regelbundet livsmedel till sitt hushåll. Solomon 

et al. (2006) menar att interna stimuli såsom hunger och törst leder till varför vi handlar livsmedel.  

Sortimentet i en butik har tre syften: det skall fungera som en påminnare, påverkare och även som 

inspiration (Nordfält, 2007). En livsmedelsbutik inspirar genom att presentera varorna så att 

kunden påverkas till ett inköp (ibid). Många kunder bestämmer sig för vad som skall inhandlas när 

de står i butiken (Carlsson et al. 2004). Begreppet kallas inre marknadsföring (ibid.). Resultatet 

visar att 72 % inte matchar mat och dryck i livsmedelsbutiken då de handlar. Det tolkas som att 

den inre marknadsföringen av mat och dryck i kombination är bristfällig i livsmedelsbutiker.  

88 % respondenterna tycker inte att livsmedelsbutiker gör ett bra jobb med att rekommendera mat 

och dryck i kombination. Varför inte livsmedelsbutiker gör ett bra jobb menar resultatet 

att  ”personalen inte har någon kunskap”, ”har aldrig sett ett förslag i en livsmedelsbutik” och ”det 

känns inte som de jobbar alls med det”. I resultatet så anser 58 % att de inte behöver hjälp när det 

kommer till mat och dryck i livsmedelsbutiker och 19 % tänker inte på ämnet när de handlar. 

Likväl tar respondenterna hellre hjälp av vänner och kollegor (14 %) än att förlita sig på 

information (6,71 %),  eller personal (1,4 %) från livsmedelsbutikerna. Personal, exponering och 

reklam är det viktigaste delarna för att påverka kunden (Kotler, 2000). Personalen i en 
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livsmedelsbutik har lite eller ingen kunskap alls om produkten, vilket gör att förpackning är 

möjligen det enda alternativet för att imponera på kunder och övertyga de att välja just den 

produkten (Swahn, 2011). Det engelska begreppet AIDA syftar bland annat till att kunden skall bli 

uppmärksam till någon form av skyltning för att få ett intresse vilket i sin tur leder till inhandling 

(Carlsson, et al, 2004). Någon form av skyltning tolkar uppsatsförfattarna som att det menas 

reklam, produktinformation eller exponering av varan. Innan beslut tas om inköp måste 

informationen vara trovärdig (Quinton & March-Harridge, 2008). Vi kan dra slutsatsen av 

resultatet att information som kommer från en livsmedelsbutik, vare sig den kommer från personal 

eller exponering, reklam av olika slag, inte är trovärdig när det kommer till mat och dryck i 

kombination.  

Av de 12 % som tycker att livsmedelsbutikerna gör ett bra jobb, så anser de att det är tidningarna 

Buffé och Mersmak som bidrar till att butikerna gör jobbet bra. Det finns väldigt få 

dryckesrekommendationer i dessa tidningar, och det som finns förklarar inte varför en dryck och 

en maträtt ska fungera ihop (Ica.se, 2014a, Coop.se, 2014a). Som inspiration kan tidningarna 

fungera utmärkt, men det visar att maten är den viktigaste komponenten då respondenterna 

matchar mat och dryck. Uppsatsförfattarna tycker att det är väldigt intressant att tidningarna 

nämns i positiva ordalag om mat och dryck i kombination, eftersom publikationerna har minimal 

information om just kombinationer. 

82 % av respondenterna tycker att systembolaget gör ett bra jobb med att matcha mat och dryck. 

Vin ses som ett komplext ämne och den vardagliga konsumenten anstränger sig inte i sökandet när 

de inhandlar vin (Parsons & Thompson, 2009). Eftersom systembolaget har ensamrätt på 

försäljning av vin inom dagligvaruhandeln i Sverige, tolkar uppsatsförfattarna som det att 

konsumenterna tar den butik som passar bäst av bekvämlighetsskäl. Konsumenter förlitar sig på 

försäljningstället, förpackningar, etiketter och expertrekommendationer (Orth, 2002). Tolkning 

görs att de flesta systembolag är tillförlitliga, eftersom konsumenter inte anstränger sig för att 

hitta ”rätt” butik.  

Systembolaget fick som tidigare nämnts hög respons på att de gör ett bra jobb när det kommer till 

mat och dryck. Anledningar till varför de gör ett bra jobb är att ”de har kunnig personal”, ”de ger 

mycket hjälp” och ”det finns mycket information”. När det kommer till att ta hjälp av 

systembolaget, väljer  22,38 % av respondententerna att ta hjälp av personalen. Experthjälp som 

en sommelier är fördelaktigt när det kommer till gästers belåtenhet på restaurang (Manske & 
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Cordua, 2005). Genom resultatet kan vi antyda att personal på systembolaget fungerar som 

experthjälp, vilket då ökar tillfredställelsen hos konsumenterna.  

21,65 % av respondenterna tar hjälp av beskrivningar såsom smakklockorna på systembolaget. 

När en förpackning har en sensorisk beskrivning hjälper det konsumenten att välja en vara utifrån 

sin egen smakpreferens (Swahn, 2011). Systembolagets smakklockor beskriver grundsmaker och 

de har även symboler som visar vilken mat drycken passar till (Systembolaget, 2014g). Likheter 

mellan resonemanget kring sensoriska egenskaper på förpackning och hur smakklockan fungerar 

finns, då de bottnar i att hjälpa konsumenten att göra ett inköp. Resultatet visar att det är en 

effektiv metod vid hjälp att matcha mat och dryck 

22,38 % svarade att de tar hjälp av vänner och kollegor när det behöver hjälp vid mat och dryck i 

kombination via systembolaget. Kan då vänner och kollegor vara liknande experthjälp som 

systembolagets personal? Resultatet visar att oavsett så litar respondenterna på människor först 

och främst, och information från andra källor blir sekundära. Det är även troligt att eftersom vin 

får väldigt högt resultat på vad som anses vara måltidsdryck, och intresset för mat och dryck i 

kombination är stort, så diskuteras ämnet friskt i sociala sammankomster. Därav så är 

respondenterna vana vid att prata om ämnet, vilket gör att hjälp hjärna tas från vänner och 

kollegor. 

18 %  svarade att systembolaget inte gör ett bra jobb med att matcha mat och dryck. Orsaker som 

angavs var ”dålig kunskap hos personal” och ”dålig information”. Resultatet kan förklaras med att 

en stor del av respondenterna anser sig inte behöver hjälp då de handlar. Majoriteten av 

respondenterna tycker dock att systembolaget gör ett bra jobb, och att personalen och information 

om produkter, såsom smakklockorna, är till stor hjälp.  

På sin hemsida publicerar City-Gross mat och dryckestips i form av mat och vin i kombination 

(Citygross.se, 2014). Det gör de i samband med Winefinder.se som är en vinbutik på nätet (ibid.). 

Systembolaget har artiklar och recept både på mat och dryck, och till varje maträtt finns ett 

dryckestips och vice versa (Systembolaget, 2014g). Specialiserade butiker har mer och bättre 

information om sina produkter, medan större, mindre specialiserade butiker har mindre 

information (Quinton &March-Harridge, 2003). ICA och COOP kan anses som mindre 

specialiserade butiker, vilket innebär att de inte har samma information som en mer specialiserad 

butik som systembolaget. Det stämmer överens med att det finns få eller inga tips angående mat 

och dryck i kombination på deras hemsidor (Ica.se, 2014a; Coop.se, 2014a). Systembolaget får 

anses vara en specialiserad butik då de faktiskt är de enda som är tillåtna att sälja alkoholhaltiga 
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drycker i Sverige. Citygross är som ICA och COOP en livsmedelsbutik och borde likt dessa ha 

mindre information om kombinationer. Skillnaden är att Citygross får hjälp av en vinbutik på nätet 

vilket gör att informationen blir specialicerad och därmed likt systembolagets information en sorts 

experthjälp när det kommer till mat och dryck i kombination.  

63 % av respondenterna anser att livsmedelsbutiker borde fokusera mer på mat och dryck och 66% 

av respondenterna vill matcha mera än vad de gör idag. Resultatet säger att  konsumenterna sällan 

handlar måltidsdrycker i livsmedelsbutiker. Om butiken använder sitt sortiment till att påminna, 

påverka och inspirera så kommer det bli fler som matchar mat och dryck i  livsmedelsbutiker. Det 

är möjligt att genom bättre användning av inre marknadsföring så kommer konsumenters 

inhandling av måltidsdrycker att öka. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Mat och dryck i livsmedelsbutiker är inte något ämne som det bedrivits forskning på i större 

omfattning, varav det inte fanns några exakta riktlinjer att gå på. Forskning på mat och dryck i 

kombination baseras för det mesta på vin som dryck, och vin går i de flesta länder att köpa i 

vanliga livsmedelsbutiker. Det gör situationen speciell i Sverige då vi har ett monopol och inte kan 

handla vin på samma ställe som vi köper våra råvaror. Vad gäller vin och köpbeteende, så har 

forskning dominerats utav kvantitativa undersökningar. Uppsatsförfattarna valde då en kvantitativ 

undersökning för att likna tidigare forskning och på så sätt få ökad reabilitet och validitet i 

forskningen. Enkätens frågor och begrepp har valts ut för att dels se om konsumenter medvetet 

tänker på att matcha dryck till mat, var de matchar, samt generell kunskap vid matchning.     

Forskning ska enligt Bryman (2011) planeras och grundligt tänkas igenom. Uppsatsförfattarna 

påverkades av ofrånkomliga komplikationer som gjorde att arbetet planerats om ett flertal gånger. 

Slutligen föll metodvalet på enkät. Metoden valdes för att på ett effektivt sätt nå ett stort antal 

individer, samt för att senare kunna samla in och analysera data så snabbt som möjligt. Att samla 

in data genom enkäter och analysera det kvantitativt är ett effektivt sätt att få ut stor mängd data på 

kort tid (Bryman, 2011). Enkäten var tillgänglig i tre dagar och fick 260 svar. Efter detta så 

saktade svarsresponsen in. Om enkäten varit öppen längre tror uppsatsförfattarna att det blivit 

någorlunda fler respondenter. Det hade möjligtvis i sin tur förändrat resultatet. Trots det så erhölls 

260 svar med 0 bortfall.   
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Enkäten delades på uppsatsförfattarnas egna facebooksidor vilket kan diskuteras om det är 

lämpligt för undersökningen. Uppsatsförfattarna är själva väldigt intresserade och har stor kunskap 

om av mat och dryck, i likhet med många av vänner till författarna. De flesta som svarade på 

enkäten befann sig i åldern 18-29 år, vilket kan förklaras med att enkäten spreds på facebook, där 

de flesta användarna befinner sig i den åldern. Den population som forskningen avser är 

människor som på något sätt är intresserade av mat och dryck och handlar regelbundet i 

livsmedelsbutiker. Vilket många av uppsatsförfattarnas vänner på facebook lever upp till i och 

med att de är av olika ålder, kön och bakgrund vilket leder till ett mer representativt och 

generaliserande urval samt även större trovärdighet (Bryman, 2011).  

Att enkäten delades ut på ICAs interna forum har troligen påverkat resultatet på frågan: ” Vilken 

butik eller kedja handlar respondenternas oftast?”. Men uppsatsförfattarna anser inte att något 

annat resultat blivit påverkat. 

Utformningen på enkäten byggde till största delen på frågor med stängda alternativ dels för att det 

ska bli så enkel och precist som möjligt men också underlätta för enkätrespondenterna (Bryman, 

2011). Kritik kan föras mot hur en del frågor är ställda i enkäten. Uppsatsförfattarna ville få reda 

på respondenternas kunskap om mat och dryck i kombination. I den delen av enkäten användes 

bara två alternativ på frågor där ett av det var rätta svaret. Bryman (2011) skriver att om 

utformningen på enkäten är med stängda alternativ blir resultatet exakt. Uppsatsförfattarna tror att 

det blir då sannolikt att frågan hade kunnat slumpas och resultatet blivit detsamma, det blir ett 

50/50 svar på frågan. Kanske hade det blivit bättre att använda svarsalternativ så som ”vet inte” 

som ett svar på frågan. Uppsatsförfattarna ville veta kunskapen och tror att ett ”vet inte” svar hade 

resulterat till att de flesta och/eller alla respondenter svarat ”vet ej”.  Författarna ville att 

enkätrespondenterna verkligen skulle tänka igenom frågan istället för att bara snabbt klicka vidare.  

 

En av frågorna i enkäten valde uppsatsförfattarna att inte ta med i resultatet. Resonemang ledde till 

beslut om att den frågan inte hade någon betydelse för uppsatsen. Uppsatsförfattarna har valt att 

rikta in sig mot hur grundsmaker påverkar effekten av mat och dryck tillsammans. Frågan som 

togs bort berörde preferens hos respondenterna gällande effekt av mat och dryck tillsammans och 

hade således minimalt med uppsatsen att göra.  

På grund av tidsbrist kunde inte några resultat på korrelation presenteras. Där av kan frågor som 

av vilken kön och ålder etc. verka överflödiga. Uppsatsförfattarna har valt att ändå ta med det för 

att få en överblick och bild av respondenterna som svarat, eftersom det visar att det var en bredare 
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publik och kan antas vara ett någorlunda representativt urval utav populationen som handlar i en 

livsmedelsbutik.  

 

Forskningsetisk uppföljning 

Iformationskravet syftar på att visa att enkäten är frivillig att delta i, samtyckeskravet är att 

deltagarna själva bestämmer över sin medverkan (Bryman, 2011). Av rekommendation från 

Bryman, (2011) meddelades respondenterna att enkäten var helt frivillig när enkäten delades på 

respektive forum på Facebook. Vilket vidare betyder att alla som genomförde enkäten gjorde det 

frivilligt. 

Konfidentialitetskravet menar att enkäten ska vara anonym, vilket den också var. Ingenstans kan 

någons identitet avslöjas. Endast några få demografiska frågor ställdes och det går inte att 

identifiera någonting mer än kön, ålder och ungefär i hur stort bostadsområde som respondenterna 

bor. I inledningen av enkäten fick även respondenterna information om att forskningens data 

endast avser ändamålet. Bryman (2011) menar att det kallas nyttjandekravet, information till 

respondenter att deras svar på enkät inte sprids vidare till andra ändamål. Alltså uppföljdes 

forskningsetiken enligt angivna skrivelser.  

 

Slutsats 

Studien visar att konsumenterna är intresserade av mat och dryck i kombination. Konsumenterna 

har en viss kunskap om hur de ska kombinera enligt tidigare forskning men vill matcha mat och 

dryck oftaren än vad de gör idag. De flesta drycker går att använda som måltidsdrycker och 

konsumenter behöver inte följa satta "regler" för att få till en önskvärd kombination. Hjälpmedel 

såsom kunnig personal och vägledning som till exempel förpackning/smaksymboler är uppskattat 

och till stor hjälp för konsumenter vid val av dryck till mat. Konsumenterna anser inte att 

livsmedelsbutiker gör ett bra jobb med att rekommendera dryck till mat då de saknar dessa 

hjälpmedel. Däremot gör systembolaget ett br jobb. Genom att öka mängden hjälpmdel, så ökar 

kundernas tillfredsställelse och tillit när det kommer till val av mat och dryck i kombination i en 

livsmedelsbutik. Ökad kunskap hos konsumenter vidgar måltidskunskap som ämne och ger en 

extra trevlig vardag. 
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Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan användas för att kartlägga svenska folkets vanor och erfarenheter när det kommer 

till måltidsdryck. Uppsatsen uppmärksammar att det finns mycket kvar att göra hos 

livsmedelsbutiker när det kommer till att matcha mat och dryck. Ökad kunskap är nyckeln till att få 

ut mat och dryckeskombinationer och ge konsumenter möjlighet att få bättre måltidsupplevelser. 

Kunskap om mat och dryck i kombination ökas genom att antingen utbilda personal, eller införa 

hjälpmedel som till exempel systembolagets smakklockor.   

För vidare forskning inom området vore det intressant att fortsätta längs två vägar. Den ena syftar 

till att göra en sensorisk analys på olika drycker som existerar i en livsmedelbutik för att kunna 

kommunicera ut smaker och kombinationer till konsumenter. Den andra är att jämföra två butiker 

mot varandra där ena butiken har utbildad personal, hjälpmedel och information om kombinationer, 

och den andra butiken inte har det.  
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Bilaga 1  

Artikeldatabassökning 

Datum Databas Sökord Antal Ref. Kombi-

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal lästa 

abstrac 

Antal lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2014-03-31 FSTA 1. Wine 

marketing 

928   4 2 0 

2014-03-31  FSTA 2.Wine 

Pairing 

22   5 2 1 

2014-03-31 FSTA 3. Beverage 

Pairing 

7   1 1 0 

2014-03-31  FSTA 4.Alcohol 

and food 

8630   1 0 0 

2014-04-01 FSTA 5. Beer 

pairing 

8   4 4 0 

2014-04-01 FSTA 6.Beverage 

Consumer 

1419   5 2 1 
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2013-04-01 FSTA 6. Beverage 

Help 

 

 

 

177   0 0 0 

2014-04-01 FSA 7. Consumer 

Behavior 

1395   0 0 0 

2014-04-01 FSTA 8. Consumer 

behavior 

with food  

2951   3 2 1 

2013-04-01 Google 9. Water and 

food 

pairings 

3 160 000   6 3 2 

2014-04-01 Google 10. Cider 

and food 

644 000   1 1 1 
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2014-04-05 Google 11.Snaps 

och mat 

31 170 000   3 1 1 

2014-04-10 Google 12. Drycker 

på Ica 

904 000   3 3 1 

 

2014-04-11 FSTA 13. 

Drinking 

wine 

335   2 2 2 

2014-04-12 Summon 14. 

Groceries 

Marketing 

297   3 2 1 

2014-04-12 Summon 15. 

Beverage 

marketing 

1400 +8 6 0 0 0 
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2014-04-16 FSTA 16.Sensory 

marketing 

and 

beverage 

71   3 2 1 

2014-04-17 FSTA 17. 

Consumer 

and 

groceries 

35   2 2 2 

2014-04-18 Summon 18. Wine 

and 

groceries 

      

2014-04-19 FSTA 19. 

Consumer 

Senses  

390   5 2 2 
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Bilaga 2 

Informationsblad om uppsatsprojektet  

 

Hej! Vi håller på med vårt examensarbete och det vore otroligt hjälpsamt om just DU kunde svara 

på vår enkät. Frågorna gäller mat och dryck och det är Helt anonymt! Alla svar är välkomna! 

Anna Edström och Samuel Löfgren. 

Vi skriver C-uppsats/examensarbete i måltidskunskap och värdskap på restaurang – och hotell 

högskolan vid Örebro universitet i Grythyttan. Vi undersöker dryck och mat i kombination med 

fokus på livsmedelsbutiker. Det är helt frivilligt att delta i enkäten och du förblir anonym. 

Hjälp oss genom att svara på enkäten. Ditt svar kan bidra till vår forskning! 

 

Vid frågor eller synpunkter kontakta: 

Professor Åsa Öström, Restaurang- och hotellhögskolan.  

asa.ostrom@oru.se 

Tel nr:  019-302011 

 

Vänligen,  

Anna Edström och Samuel Löfgren  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asa.ostrom@oru.se
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Bilaga 3  

Enkätfrågor 

1. Kön  

KVINNA  

MAN 

 

2. Ålder 

18-29, 30-45, 46-65, 65> 

3. Köper du regelbundet livsmedel till ditt hushåll?  

Ja  

Nej 

 

4. Vilken butik eller kedja handlar du oftast?  

A) ICA, B) Coop, C) Hemköp, D) Willy’s E) Annat  

 

5. Uppskattar du mat och dryck? 

 På skala. (1-9, dvs lite till mkt) 

 

6. Hur ofta lagar du mat från grunden i veckan? 

A) 1-2 ggr B) 3-4 ggr C) 5-6 ggr D) Alla dagar i veckan. 

 

7. Hur viktig är det att hitta rätt måltidsdryck till maten? 

På skala (1-9, dvs lite till mkt) 

8. När du ska välja dryck till mat på SYSTEMBOLAGET vad tar du hjälp av:  

Personal på systembolaget  

Smakklockorna/symboler/smakbeskrivningar 

Media (tidningar, bloggar etc.)  

Vänner/kollegor  

Jag behöver ingen hjälp  

Jag tänker inte på dryck till mat 

9. Tycker du SYSTEMBOLAGET gör ett bra jobb med att rekommendera mat och dryck i 

kombination?  

JA  

NEJ  

Om JA, Varför gör dem ett bra jobb? OBS 1 – 2 anledningar 

Svar:  

Om Nej, Varför gör dem INTE ett bra jobb? OBS 1 – 2 anledningar 

Svar:  
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10. När du handlar i livsmedelsbutiker (t.ex. Ica eller Coop) Tänker du på att matcha 

drycken till maten?  

Ja  

NEJ 

11. När du ska välja dryck till mat i livsmedelsbutiker (t.ex. ICA, COOP) vad tar du hjälp 

av: 

Personal i livsmedelsbutiker 

Media (tidningar, bloggar etc.)  

Vänner/kollegor  

Jag behöver ingen hjälp  

Jag tänker inte på dryck till mat 

12. Tycker du LIVSMEDELSBUTIKER gör ett bra jobb med att rekommendera mat och 

dryck i kombination?  

JA  

NEJ  

Om JA, Varför gör dem ett bra jobb? OBS 1 – 2 anledningar 

Svar:  

Om Nej, Varför gör dem INTE ett bra jobb? OBS 1 – 2 anledningar 

Svar: 

13. Vad är en måltidsdryck för dig? (Går att välja flera val)  

Vin  

Öl  

Cider (Torr) 

Cider (Söt)  

Sprit  

Kolsyrat vatten 

Läsk  

Mjölk   

Annat: (öppet fält)  

14. Tycker du vin är standard för att matcha dryck till mat?  

Ja  
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Nej  

 

Om JA, Varför?: (fler val)  

Jag tycker det är festlig med vin till mat  

Jag tycker smakerna passar bra till maten.  

Jag tycker hittar mest information om vin   

Jag tycker det är tradition med vin och mat  

Annat: (öppet fält)  

15. Tycker du det krävs alkohol högre än 3,5% för att matcha mat och dryck?  

Ja  

Nej 

 

16. Hur ofta handlar du måltidsdrycker i livsmedelsbutik? (på skala)  

a)Aldrig  

b)Sällan  

c) Ofta  

d)Varje gång jag handlar i livsmedelsbutik  

17. Vilka dagar i veckan matchar du mat och dryck? (går att kryssa i några eller alla svar) 

måndag  

tisdag  

onsdag  

torsdag 

fredag  

lördag  

söndag  

Högtidsdagar (jul, midsommar etc.)  

Speciella tillfällen (födelsedagar, bröllopsdagar etc.)  

18. Vill du matcha mat och dryck oftare än du gör nu?  

Ja  

Nej  
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Om JA, Varför? OBS 1 – 2 anledningar 

Svar:  

Om Nej, Varför INTE? OBS 1 – 2 anledningar 

Svar: 

19. Vad är viktigast vid en måltid?  

Maten  

Drycken 

Maten och drycken är lika viktiga  

20. Vilken typ av dryck föredrar du?  

Dryck med mycket och intensiv smak, exempelvis Öl som stout och ale. 

Dryck med frisk och fräsch smak, exempelvis torr äpplecider.  

Neutral dryck, exempelvis kolsyrat vatten med smak.  

Annat? 

Grundsmaker: 

21. Vad händer när söt dryck matchas till söt mat"? 

 Minskar sötman i både drycken och maten. 

 Ökar Sötman i både drycken och maten. 

22. Vad händer när syrlig dryck matchas till syrlig mat? 

 Minskar syrligheten i både drycken och maten. 

 Ökar Syrligheten i både dryckan och maten. 

23. Vad händer när bitter dryck möter bitter mat? 

 *Minskar beskan i både drycken och maten. 

 *Ökar beskan i både drycken och maten. 

24. Salt mat matchas generellt bäst med: 

 Ett vin med hög syra och mycket tanniner. 

 Ett fruktdrivet vin med medelsyra och lite tanniner. 

25. Tänker du på att matcha textur, såsom kolsyra och temperatur vid mat och dryck. 

 Ja 

 Nej 
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26. Välj alternativ som passar enlig dig (flera val): 

 Smakrik dryck med smakrik mat (En öl, exempelvis Ale, med griskött). 

 Neutral dryck med smakrik mat (Smaksatt Vatten med grillat kött). 

 Smakrik dryck med neutral mat (En öl, exempelvis stout, med räkor). 

 Neutral dryck med neutral mat (Torr äpplecider med kyckling).  

27. Hur matchar du dryck till mat?  

Synergi - Att maten och drycken blir bättre tillsammans än var för sig.  (1 + 1 = 3).  

Neutralitet - Att maten och drycken tillsammans inte påverkar varandra.  

Förfriskning - Att drycken frächar upp och rensar gommen.  

Skölja ner maten med dryck - bara för att ha vätska/dryck till mat. 

28. Skulle du använda dig av smakklockor/symboler/smakbeskrivningar om dessa användes 

i livsmedelsbutiker?  

Ja  

Nej  

29. Tycker du det behövs mera fokus i livsmedelsbutiker på mat och dryck kombination?  

Ja  

Nej  

 

30. Vilket alternativ stämmer bäst in på din bostadsort? Bor du… 

 

A I glesbygd  

B I samhälle med tätortsbebyggelse med mindre än ca 4 000 invånare 

C I tätort med ca 4 000 - 10 000 invånare 

D I tätort med ca 10 000 - 30 000 invånare 

E I annan tätort med mer än ca 30 000 invånare 

F I storstadsområde (Stockholm, Göteborg, Malmö) 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

 


