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Sammanfattning      
Denna undersökning har ett deduktivt synsätt och bygger på teorier gällande varför människor 

dricker vin. Den grundar sig i studier från andra länder som visar att sensoriska, sociala och 

mediala aspekter är sådant som motiverar till vindrickande. I Sverige verkar vin ha blivit en 

större del av vardagen och det kan vara intressant att förstå varför och hur vissa människor 

dricker vin. Syftet är därför att undersöka hur några personer, på en arbetsplats, berättar om 

sitt eget vindrickande och om det går att koppla till sensoriska, sociala samt mediala aspekter. 

För att fånga samt förstå deras berättelser valdes kvalitativa intervjuer som metod. Resultatet 

visade att de sensoriska, sociala och mediala aspekterna var av betydelse för informanternas 

vindrickande men även andra aspekter nämndes. Slutsatsen blev att den sensoriska aspekten 

gick att dela upp i två delar, smak samt mat- och vin. Den sistnämnda gick även att koppla till 

den sociala aspekten, som visade sig vara viktig för informanternas vindrickande. Den 

mediala aspekten framkom i form av annonser, tidningar, TV samt rekommendationer och 

dessa mottogs olika av informanterna. Andra aspekter som njutning, tillgänglighet och hälsa 

var också sådant som påverkade informanterna till att dricka vin. 
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Förord 
Sverige är historiskt sett inte ett vinproducerande land, något som kan antas bidra till att 

forskning inom vin och vindrickande inte genomförts i samma utsträckning som i 

vinproducerande länder. Den forskning som bedrivs i Sverige sker oftast utifrån en 

hälsoaspekt, men belyser sällan teorier kring varför människor dricker vin. Det var därför ett 

intressant ämne att fördjupa sig i och något som denna studie vill undersöka. Vi som 

genomfört undersökningen har en förförståelse kring vin i och med vår utbildning till 

Sommelier- och måltidskreatör samt genom arbete inom restaurangbranschen och 

Systembolaget. Studien är inte på något sätt till för att försköna vinets negativa aspekter. Det 

finns en baksida med att dricka vin som kan leda till missbruk och sjukdomar, något som vi är 

medvetna om.  

Tack till informanterna som ställt upp på intervjuer och genom sin medverkan bidragit med 

givande samt relevanta berättelser kring sitt vindrickande. Tack till vår kontaktperson som 

bidrog med hjälp vid rekrytering av informanter. En eloge till handledningsgruppen som 

genom seminarier kommit med relevanta tankar till hur uppsatsen hela tiden kunde förbättras. 

Även ett stort tack till vår handledare Richard Tellström som väglett oss genom denna process 

och Åsa Öström som kom med konkreta tips till förbättring vid uppsatsens färdigställande. 

 

Veronica Andersson & Elin Hillgren Mattsson 

Grythyttan, 2015 
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1. Inledning 
Denna undersökning bygger på teorier gällande varför människor dricker vin och sett till 

studier från andra länder förväntas sensoriska, sociala och mediala aspekter vara sådant som 

motiverar till vindrickande. Vin verkar ha blivit en större del av vardagen i Sverige, vilket 

också belyses i denna studie och sett utifrån vinbranschen kan det vara intressant att förstå 

varför och hur vissa människor dricker vin. Vad är de bakomliggande skälen och vilka 

faktorer spelar roll för vindrickaren i Sverige? Vilket sorts vin det är, exempelvis rött eller vitt 

har ingen betydelse för denna studie, då den avser att undersöka anledningar till att dricka vin 

generellt. Att jämföra Sveriges sätt att dricka vin mot andra länder kan vara svårt i och med 

landets strikta alkoholpolitik, frågan är om ovan nämnda tre aspekter ändå går att utläsa ur 

några svenska personers berättande kring vin och om aspekterna är av stor betydelse.  

 

 

2. Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 
Måltidskunskapen kommer ur hushållsvetenskapen, ett ämnesområde som innefattar 

hushållens konsumtion, användning av produkter samt inställningen till dem (Alsne, 2004). 

När det gäller forskning kring måltidsvanor menar Fjellström (2004) att en förståelse för 

människors beteenden och värderingar är väsentliga. Enligt Charters (2006) är normer och 

värderingar av betydelse till varför människor dricker vin. Dessa tre tillsammans bör kunna 

länkas ihop med Måltiden i samhällsrummet. Detta är ett programområde som det forskas 

kring vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) (RHS, 2015a) och som är relevant för 

denna undersökning då den fokuserar på människors vindrickande. Enligt Fjellström 

(2004) är det vid forskning om måltiden i det samtida konsumtionssamhället viktigt att ha 

kunskap om människors livssituation, både inom samt utanför hemmet. Kunskap finns i 

olika former, kunskap handlar om att veta, men också veta varför (Gustavsson, 2004). 

Denna undersökning bygger på data som visar att konsumtionen av vin ökat i Sverige. 

Intressant kan vara att veta varför, detta genom att fånga några personers berättelser via 

intervjuer och på så sätt förstå deras skäl till att dricka vin, vilket kanske ger en inblick till 

att förstå den totala konsumtionen.  

Måltidsbegreppet är, enligt Gustafsson (2004), komplext och handlar om att förstå 

händelser som sker vid måltidssituationer. Ämnet måltidskunskap studeras också vid RHS 

och innebär bland annat att kunna tolka en måltid utifrån dess helhet (RHS, 2012). För att 

få en förståelse för helheten måste dels produkten i sig bedömas, men också individen som 
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konsumerar den samt omgivningen där den intas (Gustafsson, 2004). Att vin kan vara en 

del av en måltid styrks av Harrington (2008) som bland annat anser att vin kan förhöja 

måltidsupplevelsen, om det kombineras tillsammans med mat. Vidare finns det olika 

dimensioner som, enligt Mäkelä (2000), kan tas i beaktning gällande en måltid. Den 

sociala dimensionen är bland annat viktigt för denna undersökning då den kommer att 

belysa huruvida sociala aspekter kan ses som ett skäl till att dricka vin.  

Även The Five Aspect Meal Model (FAMM) betonar vikten av att se måltiden ur olika 

dimensioner. FAMM är ett helhetsbegrepp som Gustafsson (2004) utformat för de faktorer 

som omgärdar en måltid. De tre aspekter ur FAMM som kommer belysas under denna 

undersökning är produkten, mötet och stämningen. Mat- och dryck benämns som 

produkten, mötet är interaktionen med människor under måltiden och kring detta skapas en 

stämning (Gustafsson, 2004). Produkten avser i denna studie vinet och dess sensoriska 

aspekter medan stämningen samt mötet handlar om att vindrickande möjliggör till social 

interaktion. Forskningen vid RHS grundar sig bland annat i den praktiska kunskapen som 

kan tillämpas ute i branschen (RHS, 2015b) vilket kan kopplas till att den här 

undersökningen utförts för att få en förståelse kring varför vissa dricker vin, något som 

senare kan användas i arbetslivet. 

 

3. Teoretisk bakgrund 

Den här delen innehåller forskning som visar att vindrickandet ökat i Sverige och teorier kring 

vilka faktorer som påverkar människor till att dricka vin. 

 

3.1 Vinkonsumtionens ökning i Sverige, från då till nu 

Vinkonsumtionen i Sverige och även intresset för drycken har ökat sedan 1950-talet 

(Sigfridsson 1999; Sigfridsson 2005). Anledningar till detta anses bland annat ha varit att 

landets ekonomiska ställning förbättrades och gemene man fick en bättre ekonomi samt den 

lägre prissättningen på vin i förhållande till sprit (Sigfridsson, 1999; Sigfridsson 2005; 

Andrén och Rytkönen 2011). Enligt World of Wine News (2013) var konsumtionen av vin år 

2013 högre än någonsin i Sverige och detta styrks även av Folkhälsoinstitutets statistik 

(Statens folkhälsoinstitut, 2014). Svenskarnas sätt att införskaffa vin genom Systembolaget 

har ändrats de senaste åren, bland annat i och med införandet av självbetjäning år 1991 
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(Örnberg Cisnero & Ólafsdóttir, 2008, nr 2). Vidare menar World of Wine News (2012) att 

försäljningen av dyrare och exklusivare viner ökar och det är få länder vars intresse i dyrare 

vin ökat så markant som i Sverige. Även hos Systembolaget kan detta urskiljas då deras 

statistik över försäljning av vin i priskategorin 100 kr och uppåt nästan fördubblats de senaste 

fem åren (Systembolaget, 2011; Systembolaget, 2015). Det är inte bara kategorin dyrare viner 

som ökat, utan även mängden i de enskilda förpackningarna i och med införandet av Bag-in-

box. Drygt hälften av allt vin som såldes år 2005 var, enligt Johansson (2008), boxvin. Detta 

samtidigt som konsumtionen i andra delar av Europa minskat, ett exempel är Spanien 

(Barrena & Sanchez, 2009; Garcia, Barrena & Grande, 2013; Robinson, 2014).  

 

3.2 Förändring av dryckesmönstret 
En studie av Berggren och Nystedt (2006) visar att svenskarnas alkoholvanor har ändrats i 

och med inträdet i EU, något som också belyses av Nordström och Ramstedt (2006). Detta 

kan ha medfört att Sverige anammat ett mer öppet förhållande till alkohol, då alkoholhaltiga 

drycker blivit mer accepterade i vardagen (Berggren & Nystedt, 2006). Även Andrén och 

Rytkönen (2011) menar att Sverige blivit mer mottagliga för att ta till sig influenser, gällande 

mat och dryck, från andra länder. Detta har, enligt Johansson (2008), möjliggjort att det idag 

är mer vedertaget att ta ett glas vin till maten, vilket inte skett i samma utsträckning tidigare. 

Det finns dock strikta regler kring alkohol och svensk alkoholpolitik arbetar för att minska 

den totala alkoholkonsumtionen samt de skador alkohol kan medföra (Systembolaget, 2014). 

Sverige har fortfarande en strikt alkoholpolitik, sett till andra länder (Nordström & Ramstedt, 

2006). Systembolaget, som är en del av alkoholpolitiken har ensamrätt på försäljning av 

starköl, vin och sprit samt begränsade öppettider. För att ytterligare försöka minska 

konsumtionen är alkoholskatten hög och det finns regler kring marknadsföring av alkohol 

(Systembolaget, 2014). Dock kan ett ökat intresse för vin ses genom att svenskar köper fler 

vinböcker, vintidningar och går på fler vinprovningar än tidigare (Spritmuseum, 2014; 

Andrén & Rytkönen, 2011).  

 

3.3 Skäl till att dricka vin  
En studie utförd i Australien av Bruwer, Li och Reid (2002) riktade fokus mot olika 

kundsegment och ett antal grupper kunde identifieras. Bland annat de sociala- och 

njutningsdrivna vindrickarna som dricker vin i hemmet men även i sociala sammanhang 
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främst för njutningen- och den sociala aspektens skull. Vidare menar Bruwer et al. (2002) att 

människor uttrycker sin livsstil genom hur de väljer att dricka vin. En annan studie utförd i 

Australien av Charters och Pettigrew (2008) behandlar människors motivation till att dricka 

vin. Av undersökningen kunde de utläsa att njutning var en huvudsaklig faktor till varför 

många dricker vin. Njutning, enligt informanterna, innebar både vinets smak samt att det 

påverkade sinnesstämningen positivt. Situationsfaktorer som att kombinera mat tillsammans 

med vin samt förtäring i sociala sammanhang var också något som motiverade informanterna 

till att dricka vin (Charters & Pettigrew, 2008).  

Forskarna Neeley, Min och Kennett-Hensel (2010) skriver om livsstil och menar att vin 

konsumeras utifrån de hedonistiska aspekterna, exempelvis njutning, som uppfylls av en 

specifik livsstil kopplat till vin. Enligt Nationalencyklopedin (NE) (2015a) kommer hedonism 

från grekiskans hēdonē som betyder njutning och lustkänsla. Vidare menar Neeley et al. 

(2010) att hedonistisk konsumtion innebär att vissa aspekter upplevs vid intag av exempelvis 

vin. Dessa aspekter innefattar bland annat smak, doft, ljud, taktila intryck och andra 

sinnesintryck. Till exempel kan vinets sötma, fyllighet, smak eller färg påverka konsumenten 

till olika sinnesstånd, exempelvis avslappning (Neeley et al. 2010). Enligt Östberg och Kaijser 

(2010) köper människor produkter, som vin, av olika anledningar. De kan styras av både 

sociala samt personliga behov och de personliga behoven involverar bland annat sensorisk 

stimulans (Östberg & Kaijser, 2010).  

3.3.1 Sensoriska aspekter 
Smaken var den viktigaste anledningen till varför människor dricker vin i en studie av van 

Zanten (2005). Vinets smak samt vin tillsammans med mat var de viktigaste anledningarna till 

varför de medverkande valde att dricka vin hellre än andra drycker. Dock menade van Zanten 

(2005) att normativa element, som påverkan från den sociala omgivningen, också spelade roll. 

Ett generellt mönster som, enligt Carù och Cova (2007), går att utläsa är att människor idag 

fokuserar på produkters mening och symbolik, i detta fall vinets. Det viktiga har blivit den 

hedonistiska tillfredsställelsen i ett socialt sammanhang (Carù & Cova, 2007). Begreppet 

hedonsim belyses även av Charters (2006) som skriver att erfarenhetsprocesser som nöjen, 

njutning och vin kombinerat med mat kan vara nära knutet till människors vindrickande. 

Vidare menar Charters (2006) att bland annat sinnesintryck är viktiga för att inrama en 

människas intresse till vin, Sigfridsson (2005) skriver att intresse i drycker främst handlar om 

att vänja sig vid hur de doftar och smakar. En studie utförd i Kalifornien visade att 

respondenterna drack vin på grund av deras attityd till drycken och att denna aspekt var 
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viktigare än den sociala (James & Christodoulidou, 2011). Inom begreppet attityd till vin 

ingick smaken och vinets förmåga att passa ihop med mat, den sociala aspekten av vin var 

sekundär (James & Christodoulidou, 2011). Deras studie visade också att många av 

respondenterna drack vin på grund av de hälsofördelar ett glas vin förväntades medföra. 

I en studie av Rahman, Stumpf och Reynolds (2014) visade det sig att den personliga smaken, 

jämfört med värderingar var av större vikt. Studien handlade om att undersöka vilka faktorer 

som spelade roll för människor gällande vininköp, sett till om valet stod mellan ett ekologiskt 

eller konventionellt producerat vin. Undersökningen visade att smak, främst, var den faktor 

som konsekvent påverkade deltagarnas preferenser gällande vin (Rahman et al. 2014). Det 

finns därigenom gränser för i vilken utsträckning konsumenternas värderingar sätter sig över 

deras sensoriska gillande (Rahman et al. 2014). Enligt Charters (2006) är smak, som tidigare 

nämnts, en viktig bidragande faktor till njutning som i sig är en nyckelfaktor till konsumtion 

av vin. 

3.3.2 Sociala aspekter 
Normer och social samhörighet är något som Goffman (1973) anser är betydande för 

människans beteende. Att avvika från omgivningens beteende kan leda till att gruppen inte 

förstår den sociala identiteten och på så sätt förstörs den sociala samhörigheten (Goffman, 

1973). Normer och identitet går att finna i mat och dryck enligt Heat (1995), vilket styrks av 

Sigfridsson (2005) som menar att alkohol, precis som kaffe, är en gemenskapsdryck som 

förtärs på grund av att det ska finnas en gemenskap i den sociala samvaron. 

Enligt Biltdgård (2009, nr 4) har svenskar aldrig haft som tradition att dela måltider för den 

sociala funktionens skull, det är viktigare att måltiden är hälsosam och smakar bra (Biltdgård, 

2009, nr 4). Något som kan sättas i relation till Nordström och Ramstedt (2006) som skriver 

att alkohol alltid varit en viktig del vid sociala sammankomster i Sverige, dock menar de att 

förtäringen av alkohol inte skett i veckorna utan varit koncentrerad till helgerna. Enligt 

Sigfridsson (2005) innefattar socialisation i vuxenlivet förmågan att förhålla och ta till sig nya 

värderingar, intryck samt nya sociala miljöer där normer och värderingar kan skilja sig från 

tidigare. Vidare skriver Sigfridsson (2005) att det finns flera anledningar till varför människor 

lär sig att dricka alkohol, det kan bero på gemenskapen, för att inte bli lämnad utanför, eller 

för att känna sig vuxen. Alkohol kan också ses som en väsentlig del i umgängeslivet, vilket 

blir ett ytterligare skäl till att lära sig uppskatta alkoholhaltiga drycker (Sigfridsson, 2005). 

Även Charters (2006) skriver att den sociala situationen gällande vinkonsumtion är 

avgörande. Att dricka vin tillsammans med familj eller vänner menar han är den näst 
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viktigaste sporren, efter njutning, till varför människor förtär drycken. Detta styrks av NE 

(2015b) som menar att konsumenternas preferenser kring olika produkter bestäms, förutom av 

den personliga smaken, utifrån hushållets situation. Den sociala omgivningen, till exempel 

grannens konsumtion, kan också påverka (NE, 2015b).  

Vin kan, enligt Charters (2006), också ses som ett verktyg för skapandet av en självbild samt 

etablerandet av status. Anledningarna till att dricka vin kan även skilja sig beroende på var 

och hur förtäringen sker. Sker det bland andra människor kan det handla om att användaren 

vill sända ut ett visst budskap, eller uppfattas på ett visst sätt. Sker den enskilt kan det snarare 

röra sig om en sensorisk njutning av produkten (Charters, 2006). En studie utförd i England 

av Thompson & Vourvachis (1995) visade att människor helst väljer att dricka vin framför 

andra alkoholhaltiga drycker för att passa in i bekantas dryckesmönster. Vidare fann de att 

smaken på vin och dess förmåga att passa ihop med mat var sekundär jämfört med 

omgivningens förväntan på att dricka vin. Intressant nog kom de också fram till att vin inte 

ansågs vara enbart en social dryck som intogs vid formella sammanhang utan snarare en 

dryck som skulle avnjutas informellt med vänner och familj (Thompson & Vourvachis, 1995). 

Vänner och familj visade sig också vara viktigt i en studie av Silva, Figueiredo, Hogg och 

Sottomayor (2014). Undersökningen visade att yngre konsumenter dricker vin, dels för att 

slappna av samt för att socialisera sig och att de subjektiva normerna påverkas av faktorer 

som samhället, vänner, familj och media (Silva et al. 2014).  

 

3.4 Mediala aspekter   

Medias främsta syfte är att nå ut till så många människor som möjligt, bland annat i hemmet, 

och på så sätt förbinda dem med någon eller något de annars inte kommit i kontakt med 

(Forsnäs, 2002). Svenskar ägnar cirka sex timmar av den vakna tiden åt att konsumera 

medier, detta är dock svårt att studera då alla inte är medvetna om exponeringen (Jönsson & 

Sandberg, 2010). Det finns olika sätt att sända ut budskap och påverka människor på enligt 

Kotler, Armstrong och Parment (2013), detta kan bland annat ske genom olika mediekanaler. 

Annonsering i TV ger stor marknadstäckning och skapar sådant som många människor talar 

om, internet är snabbt och når specifika människor och dagstidningar samt magasin ger stor 

trovärdighet (Kotler et al. 2013). Undersökningar utförda av Centralförbundet för alkohol- 

och narkotikaupplysning (CAN) visar på att svenskar upplever att marknadsföringen av 

alkoholhaltiga drycker ökat (CAN, 2012). Enligt Timbro (2012) blev det år 2003 tillåtet att i 
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tryckta medier annonsera om alkoholhaltiga drycker, under 15 volymprocent. Detta kan 

kopplas till Accent (2011) som rapporterar om exponeringen av alkoholhaltiga drycker i allt 

fler vinspalter, vintidningar och bloggar i Sverige. Det är även tillåtet att i andra medier, 

exempelvis TV från utlandet, informera svenskar om alkohol (Timbro, 2012).  

 

Det är, enligt Moulton, Spawton och Bourqui (2001), möjligt att via olika medier få 

människor att tro att ett vin motsvarar deras förväntningar i form av smak och social status. 

Vidare menar de att media möjliggjort till mer hedonistiskt dryckesmönster, som exempelvis 

innebär att det är godare och mer hälsosamt att dricka mindre av ett dyrare vin som smakar 

bra (Moulton et al. 2001). Även Hall och Mitchell (2008) menar att människor ändrat sitt 

dryckesmönster. Idag är vin mer än bara en dryck, det är bland annat ett komplement till mat 

och ett sätt att utöva värdskap i sociala sammanhang (Hall & Mitchell, 2008). 

Alkoholproducenter har, enligt CAN (2012), blivit bättre i sin marknadsföring i Sverige, då de 

istället för att direkt marknadsföra sin produkt lyft fram omständigheter där alkohol kan 

kopplas till en viss självbild som den svenska konsumenten vill förknippas med (CAN, 2012). 

Något som styrks av Jönsson & Sandberg (2010) då de menar att måltider har fått allt större 

utrymme i svenska medier och därför ger uttryck för normer och social tillhörighet (Jönsson 

& Sandberg, 2010). Även CAN (2012) menar att förekomsten av vin och andra alkoholhaltiga 

drycker har ökat i svenska matprogram, tv-serier och filmer (CAN, 2012).  

 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur några personer, på en arbetsplats, berättar om sitt eget 

vindrickande och om det går att koppla till sensoriska, sociala samt mediala aspekter.  

 

 

5. Metod och material 

Nedan kommer det att redogöras för metodval, urval av informanter, genomförande samt 

analys av material och data. Studien har tagit vikten av vetenskaplig transparens i beaktning 

och även de etiska aspekterna i undersökningen behandlas.  
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5.1 Litteratur och databasinsamling 
Insamling av material till den teoretiska bakgrunden utgjordes av databassökningar och 

genomgång av litteratur som fanns att tillgå i biblioteket på Restaurang- och hotellhögskolan 

(RHS). Databassökningarna skedde genom sökmotorerna FSTA, Summon, British Library, 

Libris och Communication Mass Media Complete. FSTA och Summon var av stor vikt då de 

innehöll artiklar och skrivna verk fokuserade kring ämnet måltidskunskap. Resterande 

sökmotorer användes som komplement till FSTA och Summon, för att bredda sökningarna till 

andra områden, exempelvis media. Enligt RHS universitetsbiblioteks egen utsaga innehar de 

ett bestånd av cirka 30.000 böcker och 150 tidsskrifter, många som är fokuserade och unika 

inom utbildningens teorier (RHS, 2015b). För insamlingen av artiklar till den teoretiska 

bakgrunden var viktiga begrepp Swedish alcohol consumption, Swedish wine consumption, 

wine consumption, consumer preference, consumer behaviour, media. Artiklarna skulle även 

vara i full text, skrivna på svenska eller engelska efter 2005 samt peer reviwed. 

 

5.2 Kvalitativ intervju  
Då denna undersökning utförts med ett deduktivt synsätt fanns det redan vissa förutfattade 

teorier kring varför människor väljer att dricka vin. Undersökningen har en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt, något som enligt Bryman (2011) betyder att tyngden i forskningen ligger i att 

förstå hur vissa utvalda människor ser på och uppfattar ett ämne utifrån deras egen verklighet. 

Vid undersökningar om måltider kan livshistorieintervjuer vara en metod att föredra. Detta då 

de, enligt Tellström (2015), kan ge en bättre förståelse för hur en enskild person förhåller sig 

till omgivningen. För att testa de teorier som ligger till grund för undersökningen och 

samtidigt fånga informanternas egna tankar och synsätt grundar sig studien på vad Bryman 

(2011) benämner som semi-strukturerade intervjuer. Dessa utformades utifrån en 

intervjuguide med specifika teman som smak, den sociala effekten av vindrickande, media 

och vinets tillgänglighet i Sverige.  

En intervjuguide utformades och innehöll bland annat inledande frågor, mellanliggande frågor 

samt en större avslutande fråga vilket, enligt Bryman (2011), ger en bra struktur åt intervjun. 

Syftet med de inledande frågorna var att få informanterna att känna sig trygga och bekväma i 

situationen, dessa innehöll bland annat frågor om ålder och intressen. De mellanliggande 

frågorna fokuserade främst kring undersökningens huvudsakliga syfte och skulle ge 

informanterna möjlighet till att berätta kring hur de dricker vin. Den avslutande frågan gav 

utrymme till att fritt reflektera kring varför det generellt dricks mer vin i Sverige. För att få ett 
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bra flyt i intervjuerna och minska risken för att tappa fokus övades dem in inför det riktiga 

genomförandet. Följdfrågor som när, var och varför utformades också då de enligt Fjellström 

(1990) hjälper till att förstå ett visst beteende. Det finns dock sällan bara ett svar på dessa 

frågor och beroende på forskarens förförståelse av ämnet, kan tolkningar av verkligheten 

variera (Fjellström, 1990). Även Lantz (2013) skriver om tolkning av material och menar att 

forskarnas egna subjektiva meningar kan påverka tolkningen av resultatet.  

5.2.1 Urval 
Urvalet av informanter skedde genom att en geografisk plats valdes ut. Valet föll på en 

mellanstor stad i mitten av Sverige, då kontakter i form av bekanta till uppsatsförfattarna, 

fanns att tillgå. Urvalet kan därför liknas vid vad Bryman (2011) benämner som 

bekvämlighetsurval. Vidare menar han att bekvämlighetsurval inte alltid är att föredra 

eftersom svaren kan bli svåra att generalisera. Från början skulle de tänkta intervjuerna, cirka 

tio stycken, genomföras hemma hos utvalda informanter, som alla skulle bo i samma 

trapphus. Den tänkta metoden var dock inte genomförbar då det uppstod vissa komplikationer 

i form av för många nekande informanter när de skulle rekryteras. En större arbetsplats i 

samma stad valdes istället ut då det ansågs vara lika lämpligt. Detta då studien syftade till att 

fånga slumpmässigt utvalda människors berättade om vin, vem som gjorde det var inte 

avgörande för resultatet. Via en bekant kunde därefter ett antal informanter kontaktas och ett 

informationsblad skickades ut omgående. Under två dagar intervjuades tio personer, från två 

olika avdelningar under 15-20 minuter på deras arbetsplats, ett större sjukhus. En av 

avdelningarna var en IT-avdelning, den andra var en infektionsavdelning.  

Då undersökningen främst ville fånga människors berättande om vin var det inte relevant att 

fokusera kring ålder eller kön, varpå studien bortsett från dessa faktorer.  

5.2.2 Pilotstudie 
Innan genomförandet av intervjuerna, avsedda för undersökningen, utfördes tre stycken 

pilotintervjuer på personer med varierande kunskap om vin. Detta för att säkerställa att 

frågorna var relevanta oavsett de huvudsakliga informanternas förkunskap om drycken, samt 

för att de inte skulle kunna modifiera svaren till att verka mer korrekta. Enligt Bryman (2011) 

kan dessa pilotintervjuer minimera risken att informanterna inte förstår frågorna eller finner 

dem stötande. Detta ansågs därför relevant då studien behandlar alkohol, ett ämne som kan 

antas vara känsligt att prata om. Pilotintervjuerna resulterade i vissa korrigeringar gällande 

frågornas utformning då en del upplevdes svåra att förstå. Exempelvis ändrades de inledande 

frågorna från att bestå av en stor fråga, som krävde ett omfattande svar, till fler med enklare 



15 
 

svarsalternativ. En annan justering som gjordes var att intervjuguiden utökades med fler 

frågor, för att få mer tyngd i informanternas svar, något som till viss del saknades i 

pilotintervjuerna. Efter dessa justeringar och den sista pilotintervjun genomförts uppfyllde 

frågorna de krav som fanns kring att de skulle vara relevanta för syftet samt lätta att förstå för 

informanterna. 

 

5.3 Genomförande 
Innan genomförandet informerades de medverkande om praktiska samt etiska aspekter 

gällande intervjuer och alla informanter fick ge sitt godkännande till att de spelades in. 

Inspelningen skedde med hjälp av två mobiltelefoner, främst för att säkerställa att en kopia 

fanns på det insamlade materialet. Intervjuerna var uppdelade i två moment som genomfördes 

parallellt med varandra. En person styrde samtalet med informanten, samtidigt som den andre 

förde anteckningar och dessa roller byttes mellan uppsatsförfattarna vid varje intervju. 

Anteckningarna var främst till för att ytterligare fånga viktiga uttalanden från informanten. 

Intervjurummets plats och utformning kan, enligt Lantz (2013), spela roll intervjuns utfall. 

Det är bland annat viktigt att rummet är fritt från störningsmoment, exempelvis ljud från 

omgivningen (Lantz 2013). Både val av plats för intervjuerna samt informanternas klädsel var 

något som skiljde sig beroende på vilken avdelning de arbetade på. Rummen där intervjuerna 

utfördes valdes på plats, av tio intervjuer ägde fem av dem rum inne på olika kontor och fyra 

stycken i ett personalrum. Alla rummen blev helt tysta då dörren stängdes dock utfördes en 

intervju i ett rum utrustat med stora glasfönster, där bland annat förbipasserande kollegor 

kunde se in. Gällande klädsel hade tre informanter civila kläder och resterande bar någon 

form av arbetsuniform. De frågor som ställdes under intervjun gav informanterna möjlighet 

till att ge sin egen berättelse kring hur de dricker samt deras syn på vin. Denna form av 

intervju är något Bryman (2011) beskriver som forskarstyrda livsberättelser och tidsmässigt 

blev intervjuerna 15-30 minuter långa. Frågorna ställdes även med försiktighet och i uttänkt 

ordningsföljd för att de inte skulle upplevas som stötande för informanten. Detta eftersom att 

alkoholhaltiga drycker enligt Wåhlin (2009, nr 37) kan vara känsligt att prata om och 

tabubelagt. 
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5.4 Material 
Intervjumaterialet bearbetades först genom transkribering, vilket redogörs för nedan.  

 

5.4.1 Transkribering 

De inspelade intervjuerna avlyssnades efter avslutad session och transkriberades så fort som 

möjligt, även anteckningarna som förts under intervjun skrevs ner på dator direkt. Detta för få 

med alla detaljer som var svåra att komma ihåg och för att få en så sanningsenlig bild av 

informantens svar som möjligt. Att transkribera är tidskrävande men underlättar analysen av 

materialet och är enligt Bryman (2011) viktigt att börja med i god tid. De delar av 

intervjuerna som ansågs relevanta för undersökningen skrevs ner ordagrant och resterande 

material sammanfattades för att få med helheten. Talspråket är bundet till en situation och 

speglar därför det som var viktigt just då (Kvale, 1997). När detta sedan ska omvandlas till 

skriftspråk blir orden tagna ur sin kontext och den påverkan från omgivningen som spelade 

roll under intervjun blir inte synliga för läsaren (Kvale, 1997). Utfyllnadsord som eh, öh eller 

liksom redigerades inte bort under transkriberingen, dock vid citering av informanterna. 

Något som Bryman (2011) menar underlättar läsbarheten, utan att förändra dess innebörd.  

 

En del av transkriberingsprocessen var att koda informanternas identitet och detta skedde 

genom att ge dem nya namn. Undersökningen fokuserade inte på att se likheter eller olikheter 

mellan kvinnor och män, varpå kodning av kön skedde genom tärningskastning. Innan 

bestämdes det att ett ojämnt nummer skulle representera kvinnliga namn och ett jämnt 

nummer män. Tärningen föll på nummer fem, vilket innebar att alla informanter fick 

kvinnliga namn. Namnen valdes ut slumpmässigt men med ett krav på att de inte skulle vara 

för likt deras riktiga namn. Det skulle även vara lätt att skilja på vem som sagt vad och därför 

uteslöts namn som påminde mycket om varandra. I uppsatsen kommer informanterna, vid 

förekomst, att benämnas som: Sofia, Elisabeth, Beatrice, Amelia, Edith, Helena, Fanny, 

Jenny, Gunvor och Josefine.  

  

5.5 Analys av data 
Nedan kommer en redogörelse för hur det kvalitativa analysarbetet genomförts. 

5.5.1 Intervjuanalys 
För denna undersökning har två tillvägagångssätt använts gällande analysering av materialet, 

dessa benämns enligt Bryman (2011) som kodning och teoretisk mättnad. 
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När transkriberingen var klar skrevs det befintliga materialet ut i pappersform samt 

bearbetades och utskrifterna lästes igenom flera gånger, för att hitta återkommande teman. 

Första gången materialet lästes igenom gjordes mindre anteckningar, exempelvis 

understrykningar, i texten kring relevanta ord eller påståenden. Därefter lästes intervjuerna 

igenom igen och kodning skedde genom att det insamlade materialet analyserades, jämfördes 

och slutligen grupperades till sju olika kategorier, något Bryman (2011) benämner som öppen 

kodning. De kategorier som valdes ut grundade sig i informanternas val av ord, formuleringar 

eller meningarnas innebörd. Därefter färgkodades det transkriberade materialet beroende på 

vilken kategori de tillhörde. Något som kan liknas med Krag Jacobsen (1993) som menar att 

en mer sammanhängande och enklare struktur underlättar arbetet och ger ett tydligare 

budskap. Vanligt förekommande ord eller påståenden plockades ut, värderades och 

analyserades för att slutligen resultera i ett antal nyckelord. Färgkodningen av materialet 

underlättade analyseringsarbetet då det blev mycket tydligare kring vilka påståenden eller ord 

som hörde ihop. Från början fanns en mängd olika nyckelord, som i slutändan blev elva. Detta 

då begrepp som tycka om, smak och gott i många fall ansågs vara av samma innebörd, vilket 

medförde att ordet smak valdes ut som ett nyckelord.  

 

Intervjupersonernas svar kortades ner utan att förlora kontentan av innehållet för att underlätta 

analysen, något som Kvale (1997) benämner som meningskoncentrering. De kopplades även 

ihop med de anteckningar som fördes under intervjuerna. När kodningen var klar började 

processen mot det Bryman (2011) beskriver som teoretisk mättnad. Detta innebar att 

analyseringen av materialet fortsatte tills ingen ny eller relevant information längre framkom 

gällande en viss kategori. 
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5.6 Etisk planering för studiens genomförande 

Intervjuer om måltider bör genomföras med försiktighet, då de kan ses som en spegling av 

informantens värderingar, karaktär, person och status (Tellström, 2015). Något som är 

specifikt för denna undersökning är att den genomfördes på en arbetsplats, vilket innebar att 

de olika informanterna hade en geografisk närhet till varandra. Stor vikt lades därför vid att 

hålla informanternas identitet hemlig. De etiska principer som behandlas av Bryman (2011) 

har tagits i beaktning under alla undersökningens skeden. Från det inledande, till 

genomförandet och slutligen till analys och behandlingen av data. 

Informationskravet täcker villkoret om att den eller de som genomför undersökningen ska ha 

meddelat informanterna om studiens syfte och att deras medverkan är helt frivillig (Bryman, 

2011). För att uppfylla detta krav har deltagarna till denna undersökning delgetts information 

innan, via ett informationsblad, om undersökningens syfte och genomförande. Informanterna 

fick även information om att de kunde avbryta intervjun när helst de ville. Samtyckeskravet 

behandlar liknande ämne som informationskravet, informanterna har rätt att själva bestämma 

över sitt deltagande i undersökningen (Bryman, 2011). Konfidentialitetskravet finns till för att 

försäkra informanterna om att deras personliga information förvaras säkert, utan att någon 

utomstående får tillgång till den (Bryman, 2011). För denna studie har därför informanterna 

anonymiserats genom att de har tilldelats andra namn än sina egna och de riktiga uppgifterna 

har förvarats oåtkomligt för obehöriga. Nyttjandekravet uppfylls genom att de upplysningar 

informanterna delgett endast brukas inom ändamålet för undersökningen och inte nyttjas i 

andra sammanhang (Bryman, 2011).  

Även alkoholrelaterade aspekter har tagits i beaktning, då minimiålder är 20 år för köp av 

alkohol på Systembolaget (SFS 2010:1622; Systembolaget, 2010). Ett krav var därför att 

informanterna skulle vara minst 20 år fyllda.  

 

6. Resultat 

I resultatet kommer informanternas svar att redovisas, detta genom kategorier som togs fram 

under bearbetningen av det empiriska materialet. 
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6.1 Sensoriska aspekter 
En kategori som valdes ut var den sensoriska och nyckelord inom denna var smak samt mat- 

och vin i kombination. 

6.1.1 Smak 

Ordet smak nämndes ett flertal gånger i olika sammanhang och alla informanter ansåg 

smaken som en essentiell del till varför de drack vin. Bland annat en informant, Elisabeth, 

berättade att hon inte tyckte om vitt vin, utan hellre drack rött, just på grund av dess smak. 

Majoriteten beskrev även vin som gott samt att det verkade som en smakförhöjare till mat, 

smaken ansågs även vara viktigare idag jämfört med när informanterna var unga. Flera av 

dem berättade att de som yngre drack vin vid fest för berusningens skull, men att de nu drack 

vin för att det var gott och menade att smaken hade utvecklats med åldern. Vidare nämnde de 

också att den egna ekonomin har blivit bättre från att de var yngre, vilket påverkade hur de 

drack vin idag. Några av informanterna menade även att Sveriges ekonomi generellt blivit 

bättre, något som de menade bidragit till att landets vindrickande ändrats. Sofia belyste att 

hennes ätmönster förändrats och att hon som ung inte drack vin till maten på samma sätt som 

hon gör idag. Alla informanterna svarade ja på frågan om de tycker om vin och nio av tio 

nämnde smaken som första anledning till vad de tyckte om med vin, den tionde nämnde det 

som nummer två efter att ha beskrivit vin som en social dryck. 

6.1.2 Mat- och vin 
Majoriteten av alla informanter berättade att de främst drack vin i sammanhang där mat 

förekom och de flesta menade på att vin kombinerat med mat kunde ge dem en bättre 

måltidsupplevelse. Bland annat nämndes uttryck som aha-upplevelse och måltidsdryck i 

samband med detta. Flera informanter hävdade även att de kunde dricka ett glas vin bara för 

att det var gott, utan mat, främst för smakens skull. Mat- och vin handlade inte alltid om att 

kombinera dem ihop, en informant svarade bland annat att hon gärna tog ett glas vin innan, 

vid beredningen av mat. Även Gunvor pratade om vin utan mat och sa: ”Ett glas vin ibland 

bara för smakens skull, utan mat, kan vara gott när det faller mig in”. Flertalet av 

informanterna ansåg även att rött vin gjorde sig bäst tillsammans med mat, främst på grund av 

dess tanniner, fyllighet och smak. En informant berättade att hon ofta upplevde rött vin som 

strävt, om det dracks utan mat. Att kunskap och intresse kunde kopplas till mat- och vin tog 

Fanny upp och menade på att svenskar har ändrat sitt sätt att dricka vin. Hon syftade i detta 
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fall till att fler går ut och äter samt dricker ett glas vin till maten, snarare än för berusningens 

skull.  

 

6.2 Sociala aspekter 
Alla informanterna nämnde under deras intervju att de drack vin i sociala sammanhang, 

exempelvis sa Josefine: “Det är väl en social dryck kanske?”. Dessa sammanhang var främst 

vid middagar och inkluderade mat, tillsammans med partner eller vänner, vid fest eller 

umgänge med arbetskamraterna. Att ta en after work med kollegorna nämndes av fler än en 

informant och detta ansågs vara mer förekommande idag, jämfört med tidigare. Bland annat 

belyste Jenny att det nu för tiden är mer aktiviteter kring förtäring av alkohol med kollegor 

och att after work främst handlar om att umgås med varandra. Detta eftersom det, enligt 

Jenny, inte finns tid till att umgås på arbetet längre. Andra gånger vin nämndes som en social 

dryck var vid festligare tillfällen, exempelvis bröllop och födelsedagar. 

6.2.1 Umgås 
Umgås var ett nyckelord som användes av flera informanter, samtidigt som begreppen 

sällskapsvin och pratvin nämndes för det vin som dracks i sociala sammanhang, utan mat till. 

Vid frågor om när och hur informanterna drack vin hävdade majoriteten att de inte gjorde 

detta själv, utan det var alltid tillsammans med andra, bland annat partnern eller vänner. Detta 

var något som oftast verkade ske på helger. Elisabeth var dock tydlig i att hon främst drack 

vin då hon hade sällskap av fler, sällan bara med sin partner. Några av informanterna belyste 

även att de ändrat på vad och hur de dricker vin sedan de träffat en partner. Alla informanter 

svarade ja på frågan om de blir bjudna på vin som gäst hos andra, samt om de bjuder på vin 

när de har gäster på besök. Detta ansågs vara trevligt av samtliga. 

6.2.2 Social påverkan 
På frågan om deras vindrickande påverkades av andra skilde sig svaren mellan informanterna. 

Vissa medgav att de nog påverkades, andra svarade att de inte gjorde det mer än att de 

försökte anpassa vinet efter vem som skulle dricka det och några hävdade bestämt att de inte 

påverkades alls. Det fanns även ett fåtal informanter som snarare pratade runt frågan eller 

gick in på ett annat ämne. Beatrice var en informant som ansåg sig bli påverkad och menade 

att det kunde ske sig genom vintips från bekanta. Ett annat exempel var Sofia, som nämnde att 

andra personers inflytande spelade roll: “Jo men det tror jag att man gör, om vi tre jobbar 
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ihop, då går man ju inte och köper godis när man själv är sugen, utan då går man och köper 

när de andra också är sugna”.   

 

6.3 Mediala aspekter  
Av informanterna var det nio av tio som menade att det blivit en större frihet kring vin samt 

att det syns mer i media, den tionde ansåg sig inte vara tillräckligt mediemedveten för att 

svara på frågorna. Informanter nämnde medier som TV, tidningar, nätet och annonser. Vissa 

ansåg dock att de inte såg speciellt mycket vin på TV, utan att det främst handlade om 

tidningar eller internet. Senare under intervjun i samband med andra frågor nämnde dock 

samma informanter att de visst såg vin i TV, men inte i form av reklam utan snarare TV-

program. TV-program som nämndes var exempelvis dokusåpor, dock i negativ bemärkelse, 

eller vinrekommendationer i TV4s Nyhetsmorgon.  

6.3.1 Skillnad på annonsering och rekommendationer 
Flera av informanterna berättade att de påverkades mer av rekommendationer än av annonser. 

Många av dem såg annonser som negativt samtidigt som tips och rekommendationer, bland 

annat i tidningar och TV, var uppskattat. Tips från någon i bekantskapskretsen ansågs även 

vara bidragande till att informanterna köpte vin. Ett exempel är Edith som menade att 

rekommendationer från bekanta, som själva druckit vinet, var något som kunde påverka henne 

till att dricka det. När det handlade om hur informanterna tyckte att vin framställdes i media 

skiljde sig svaren åt. Vissa ansåg att det till viss del framställdes som förskönande, bland 

annat nämndes TV-program där folk skålar och umgås, medan andra var positivt inställda till 

detta eller ansåg det relativt neutralt. De som upplevde vin som positivt nämnde både 

Systembolagets kampanjer mot att köpa ut till minderåriga och vintipsen i TV4s 

Nyhetsmorgon som något bra. Bland annat ansåg Sofia att vin fått en större del i media idag 

på grund av att samhället har förändrats, då det tidigare inte fanns vinrekommendationer i 

morgon-TV, och syftar återigen till TV4s Nyhetsmorgon. Beatrice menade även att hennes 

vindrickande förändrats på grund av att hon nu får tips och reklam om vin nu, som hon inte 

fått tidigare, vilket medfört att hon idag väljer vin som passar till mat.  

6.3.2 Sociala medier  
Vid frågan om Elisabeth tycker att vin fått större plats på Systembolaget nämner hon 

Facebook och resonerar sig fram till att folk lägger upp bilder där, främst på Amaroneviner, i 

samband med att de grillar och har det trevligt. Detta är något som hon sedan kopplar ihop 
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med hennes tankar kring att det idag är inne att köpa dyra viner och att folk då vill visa upp 

detta på sociala medier. Senare i intervjun nämnde hon även att hon ibland köpte viner som 

hon sett ofta på Facebook. Även andra informanter nämnde Facebook och andra sociala 

medier, framförallt i samband med frågan om varför de tror att vindrickandet ökat i Sverige. 

 

6.4 Andra viktiga aspekter 
Undersökningen skulle fokusera på sensoriska, sociala och mediala aspekter, dock framkom 

andra aspekter frekvent av informanterna och dessa upplevdes viktiga att ta med för att 

undvika att undersökningen blev för vinklad.  

6.4.1 Festligt, avslappnande och mysigt 
Majoriteten av informanterna nämnde uttrycken mysigt, festligt, trevligt och ledigt i samband 

med att de fick dricka vin. Detta kunde syfta till att bara dricka ett glas, att ta ett glas innan 

maten eller till maten. Bland annat ansåg Sofia det som trevligt och festligt att få dricka 

mousserande tillsammans med någon, i detta fall hennes bror. Hon menade även på att det 

kunde vara festlig, avslappnat samt mysigt att kunna bjuda på vin en lördagseftermiddag och 

nämner ordet lyxigt i sammanhanget. Att det är avslappnande och mysigt var något som togs 

upp av fler informanter som en anledning till att dricka vin, bland annat i samband med att 

vara ledig, under semester och på helger.  

6.4.2 Tillgänglighet 
Något som nämndes av många informanter var att vin har blivit mer tillgängligt idag, och att 

det är en större frihet kring drycken. Detta bland annat på grund av Systembolagets 

självbetjäning samt att internet möjliggjort till att fler kan beställa hem vin, Sofia sa bland 

annat: ”Systembolaget är mer som en godisaffär för vuxna idag”. Självbetjäning på 

Systembolaget menade Amelia bidrog till hon drack mer vin samt att hon kan utöka sin 

kunskap genom att kunna botanisera bland vinerna själv. Kunskap var något som kom upp i 

fler sammanhang. Många informanter menade att kunskapen kring vin blivit bättre, 

framförallt hos personal på exempelvis Systembolaget och restauranger. 

Både Sofia och Jenny berättade att det blivit mer frihet kring att dricka vin på vardagar, men 

påpekade också att det sker med måtta. Andra informanter nämnde att det mer öppna 

förhållningssättet till alkohol ute i Europa kan ha påverkat hur svenskarna dricker vin. Detta 

som en faktor till varför vindrickandet ökat i Sverige. På frågan om informanterna ansåg att 

vin fått en större plats på Systembolaget svarade alla ja och det ökade utbudet av vin 
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nämndes. Det ökade vinutbudet påverkade bland annat Edith, som berättade att hon köper mer 

vin i och med fler valmöjligheter på Systembolaget. Bag in box nämndes också i detta 

sammanhang, några informanter menade att boxviner ökat på Systembolaget i och med att det 

generella utbudet på vin ökat.  

6.4.3 Hälsoaspekter 
Ingen av intervjufrågorna behandlade hälsoaspekten, dock innefattade alla intervjuer denna 

faktor på något sätt. På frågan om de tyckte att det fanns något med vin som var mindre bra 

var det ingen informant som nämnde hälsofrågor, utan relaterade snarare till smakfrågor. 

Hälsoaspekterna kom fram i andra sammanhang och alkoholism var något som återkom i flera 

av svaren. Bland annat svarade Sofia, på frågan om att bli bjuden på vin hos andra, att det inte 

är lämpligt alla gånger, detta om någon i ens närhet drabbats av alkoholism. Alkoholproblem 

återkom även i samband med att informanterna pratade om bag in box, som nämndes av de 

allra flesta, främst som något negativt. Informanterna ansåg att förpackningens mängd samt 

dess hållbarhet var något som kunde uppmuntra till att dricka vin oftare. Josefine berättade att 

hon slutat köpa dessa för att kunna kontrollera sitt vindrickande och Fanny tyckte att Bag in 

box borde förbjudas och ansåg det som en livsfarlig produkt. Bag in box nämndes också som 

en anledning till att vindrickandet ökat i Sverige.  

 

7. Diskussion av resultatet 

Diskussionen har till stor del delats upp efter de kategorier som teoretisk bakgrund och 

resultatet visade, dock förekommer avvikelser i och med att dessa kopplats ihop.  

 

7.1 Sensoriska aspekter 
 

7.1.1 Smak 
I resultatet för denna undersökning svarade alla informanter att smaken var en viktig faktor 

till varför de drack vin. Även i studien av Rahman et al. (2014) var smaken den viktigaste 

faktorn till vindrickande, något som styrks av Charters (2006) och van Zantens (2005) 

undersökning. Flera av informanterna berättade att de som yngre drack vin just för 

berusningen snarare än något annat, men att deras drickande ändrats med åldern och att 

smaken därför var viktigare idag. Något som kan kopplas ihop med Sigfridsson (2005) som 

skriver att gillandet av dryck kommer från att vänja sig vid hur de doftar och smakar. Sett till 
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detta verkar smaken bli allt viktigare med åldern, eller kanske i och med erfarenhet. Dock 

behöver det inte betyda att alkoholens inverkan försvinner helt som en faktor till att dricka 

vin, men den kanske blir mer perifer och lämnar större plats för njutning av smaken.  

Nöjen, njutning och vin kombinerat med mat menar Charters (2006) är kopplat till 

engagemanget människor har till vin. Innebörden av orden nöje och njutning kan säkert 

variera, dock bör det gå att jämföra dem i detta sammanhang. Kanske nöjet och njutningen i 

att dricka vin idag ligger i smaken för informanterna, till skillnad från nöjet och njutningen av 

att bli berusade som yngre. Det var inte alla informanterna som nämnde att de ändrat sitt 

dryckesmönster från berusning till smak från det att de var yngre varför denna teori inte är 

applicerbar på dem alla. Dock menade alla att smaken utvecklats och var en väsentlig faktor 

idag till varför de drack vin. Intressanta följdfrågor hade varit om smaken alls var av 

betydelse när de var unga och hur mycket alkoholen fortfarande spelade roll idag.  

7.1.2 Mat- och vin 
Att Sveriges befolkning, enligt Johansson (2008), idag ser det som vedertaget att dricka vin 

till maten kan urskiljas i informanternas svar då de berättade att de oftast drack vin i samband 

med mat och att smaken mellan mat- och vin var viktig för dem. Att kombinera dessa 

tillsammans var något som motiverade till att dricka vin, vilket styrks av Charters och 

Pettigrews (2008). Många informanter nämnde att mat- och vin tillsammans kunde bli en 

upplevelse om kombinationen var god, detta kan sättas i relation till Charters och Pettigrew 

(2008) som belyser att smak kan leda till en positiv sinnesstämning. Det kan också kopplas 

ihop med Carù och Cova (2007) som menar att människor ofta fokuserar på mening och 

symbolik då de dricker vin. Vinets mening i sammanhanget bör vara att informanterna söker 

en större upplevelse genom att kombinera det med mat. En upplevelse i form av mat- och vin 

i kombination får därför en mening för den som förtär dessa ihop och detta leder till en positiv 

sinnesstämning om kombinationen är bra.  

En informant menade att svenskarnas dryckesmönster ändrats och att fler idag går ut och äter 

samt dricker vin till maten. Detta kan kopplas ihop med Hall och Mitchell (2008) som menar 

att dryckesmönstret förändras och att vin idag är ett komplement till mat och inte bara en 

dryck. Vidare menar de att vin också kan ses som ett sätt att utöva värdskap i sociala 

sammanhang (Hall & Mitchell, 2008). Detta gör att mat- och vin kan inkluderas som en del av 

den sociala aspekten, eftersom att många informanter nämnde att de förtär mat- och vin 

tillsammans med andra. Dessa två aspekter verkar ofta ha ett samband. 
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Det informanterna benämnde som en aha-upplevelse, vad gäller mat och vin i kombination, 

och det faktum att vissa av dem helst drack rött vin till maten kan sättas i relation till vad 

Neeley et al. (2010) menar är hedonistisk konsumtion. Enligt dem kan sinnesintryck som 

smak och taktila intryck påverka konsumenter till ett sinnesstånd av gillande (Neeley et al. 

2010). Vilket kan kopplas ihop med att informanterna nämnde det röda vinets smak och 

tanniner som faktorer till varför de ansåg rött vin godare till mat. Att inte alla informanterna 

sade rakt ut att de föredrog mat- och vin tillsammans behöver inte betyda att det inte var så. 

Alla nämnde att de oftast dricker vin till mat, därför kan det antas att alla har någon form av 

positivt sinnesintryck till mat- och vin i kombination.  

 

7.2 Sociala aspekter 
Svenskar har, enligt Biltdgård (2009, nr 4), generellt inte haft som tradition att dela måltider 

för den sociala funktionen. En tradition som, om det appliceras på vindrickande, verkar ha 

ändrats idag sett till de medverkande i denna undersökning. Detta är något som bör sättas i 

relation till att Nordström och Ramstedt (2006) menar att alkoholhaltiga drycker alltid varit en 

del av det sociala umgänget i Sverige. Om detta motsäger vad Biltdgård (2009, nr 4) skriver 

kan diskuteras, detta beroende på om han innefattar dryck som en del av måltiden eller inte. 

Oavsett bör det vara applicerbart i denna undersökning då vin visat sig vara en viktig 

tillhörande del av måltiden samt den sociala aspekten för informanterna.  

7.2.1 Umgås 
Umgås blev ett nyckelord eftersom ordet användes ett flertal gånger utav informanterna och 

den sociala delen av att dricka vin verkade minst lika framträdande som den sensoriska. 

Något som också var viktigt för alla informanterna var att befinna sig i en social miljö då de 

drack vin och att denna miljö ofta inkluderade mat. Detta är applicerbart på Hall och Mitchell 

(2008) som skriver att användning av vin idag kan vara ett sätt att bedriva värdskap inom den 

sociala samvaron. De sociala miljöerna som nämndes av informanterna var bland annat 

middagsbjudningar, fester, att gå ut med arbetskamrater och vänner samt middagar hemma 

med partnern. För att koppla detta till vad Hall och Mitchell (2008) menar med att bedriva 

värdskap i den sociala samvaron så kan det antas att det oftast finns en form av värd vid de 

tillställningar som nämndes av informanterna. Att bedriva värdskap med vin som verktyg kan 

ses i att alla informanter svarade ja på frågan om de blir bjudna på vin som gäst hos andra, 

samt om de bjuder på vin när de har gäster på besök.  
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Umgås kan också kopplas till att Charters (2006) benämnt familj och vänner som en viktig 

drivkraft till varför människor dricker vin och är applicerbart på informanternas svar. 

Exempelvis menade alla att deras vindrickande främst är koncentrerat till när de umgås med 

vänner, familj eller partnern. Ett undantag var Elisabeths som menade att det krävs fler 

människor än endast hon och partnern för att de ska dricka vin. En annan aspekt som styrker 

att familjen är en viktig drivkraft till hur människor dricker vin var att många informanter 

nämnde att de ändrat sitt sätt att dricka sedan de träffat en partner. Detta visar på att vin oftast 

kräver en social samvaro för att förtäras och att denna samvaro kan bestå av en eller flera 

personer, i form av partner, vänner och familj. Dessa sociala faktorer nämns också, i studier 

utförda i andra Europeiska länder, av Thomson och Vourvachis (1995) och av Silva et al. 

(2014) något som visar på att den sociala omgivningen i form av vänner och familj varit 

viktig under en längre tid. 

7.2.2 Social påverkan 
Personer i den nära omgivningen nämns som en faktor till konsumtion av NE (2015b) som 

menar att bland annat grannens konsumtion påverkar den egna. Denna undersökning 

genomfördes på en arbetsplats och därför blir grannens dryckesmönster svår att ta i beaktning, 

istället bör arbetskamraterna kunna ses som grannen i detta sammanhang. I så fall kan det 

vara relevant att koppla ihop informanternas svar gällande deras drickande tillsammans med 

arbetskamraterna som en faktor till hur de dricker vin. Ett intressant exempel är Sofias svar på 

frågan om hennes vindrickande påverkas av andra: “Jo men det tror jag att man gör, om vi tre 

jobbar ihop, då går man ju inte och köper godis när man själv är sugen, utan då går man och 

köper när de andra också är sugna”. Jenny pratade också om arbetskamraterna och menade att 

det inte fanns tid till att umgås på arbetet längre och att det därför blivit vanligare att gå ut 

med kollegorna efteråt. Att detta blivit vanligare kan kopplas ihop med vad Sigfridsson 

(2005) menar med socialisation i vuxenlivet. Hon skriver att det handlar om förmågan att ta 

till sig nya sociala miljöer och värderingar, något som alkohol kan öppna upp för, eftersom 

människan vill vara en del av gemenskapen. Sett till informanternas svar kanske 

gemenskapen idag infrias genom ett glas vin efter avslutad arbetsdag. Det styrks av Goffman 

(1973) som menar att det är viktigt för människan att vara en del av den sociala gruppen. Vid 

frågan om deras vindrickande påverkades av andra pratade några informanter runt frågan och 

vissa menade att de inte påverkades av andra. En reflektion kring detta är att det i vissa fall 

kanske anses som dåligt att bli påverkad av andra.  
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7.3 Mediala aspekter 
Enligt en undersökning utav Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

(2012) upplever svenskar att förekomsten av alkohol i media ökat. Något som är applicerbart 

på denna undersökning då de flesta informanterna menade att de såg vin i media och att 

förekomsten av det ökat. Enligt Forsnäs (2002) är medias syfte att nå ut till så många som 

möjligt och Kotler et al. (2013) nämner vikten av att skapa något som det pratas om av 

många. Intressant med informanternas svar var att en del inte verkade inse att de blev 

påverkade av media. Exempelvis hävdade vissa att de inte såg så mycket på TV och därför 

inte påverkades av det. Senare under intervjun framkom dock att de såg vin på TV i andra 

sammanhang, vilket tyder på att informanterna inte alltid är medvetna om att de faktiskt blir 

påverkade. Detta kan kopplas ihop med Jönsson och Sandberg (2010) som menar att svenskar 

exponeras för media i större utsträckning än vad de är medvetna om.  

7.3.1 Skillnad på annonsering och rekommendation 
Vin är mer förekommande idag i svenska medier som annonser och TV (Timbro, 2012; CAN, 

2012), även fler tidningar med tips och rekommendationer går att finna (Accent, 2011). Detta 

gick även att utläsa ur informanternas berättelser, där flera av dem menade att de gärna köpte 

viner som blivit rekommenderade i olika sammanhang, exempelvis i TV eller tidningar. 

Något som också framkom var att det verkade vara skillnad på vilken typ av media som 

informanterna påverkades av. Exempelvis menade vissa att de inte påverkades av annonser då 

de inte fann den typen av media lockande. Frågan är dock om de ändå inte blir påverkade, då 

influenser inte bara behöver vara av positiv benämning. Annonser kan medföra att de väljer 

att inte dricka vinet, vilket bör kunna ses som en påverkan i sig.  

Vissa informanter nämnde att vin ibland framställs på ett förskönande sätt i media och syftar 

bland annat till att det förekommer TV-program där folk skålar och umgås. Detta kan kopplas 

ihop med Moulton, Spawton och Bourqui (2001) som skriver att media möjliggör till att 

människors förväntningar på ett vin, i form av smak och social status, kan påverkas. TV-

program där människor skålar och umgås bör därför kunna påverka människor till att se vinet 

som en möjlighet till social samverkan. Om det upplevs positivt, sett till informanterna i 

denna undersökning, går att diskuteras. Bland annat förknippades vin i TV med dåliga 

dokusåpor, något som inte var positivt. Oavsett, kan medias påverkan utläsas ur 

informanternas berättelser och så länge det främst handlade om rekommendationer av olika 

slag var responsen positiv. 
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Fler av informanterna berättade att de utöver annonser och rekommendationer i media också 

tyckte att tips från bekanta var betydande. Exempelvis menade Edith att hon kunde påverkas 

om någon sa att ett vin var gott och att hon måste smaka det. Om detta sätts i relation till 

Östberg och Kaiser (2010), som menar att konsumenter köper produkter på grund av sociala 

och personliga behov, går det att utläsa även här att den sociala aspekten är betydande. Detta 

eftersom de personliga behoven verkar påverkas av den sociala omgivningen, i detta fall 

rekommendationer från vänner och bekanta. Det utesluter dock inte att den sensoriska 

aspekten också är viktig, exempelvis kanske Edith inte gillade vinet som blev rekommenderat, 

antas kan då att hon inte väljer att dricka vinet igen. 

7.3.2 Sociala medier 
Elisabeth berättade om förekomsten av Amaroneviner på Facebook och menade på att det 

idag florerar allt fler bilder där bekanta dricker Amarone, grillar och har det trevligt. Detta 

menade hon berodde på att Amarone är dyrt och det idag är inne att köpa dyra viner, något 

som bör sättas i aspekt till Charters (2006) som anser att en självbild och livsstil skapas med 

hjälp av vin. Som tidigare nämnts kan grannens konsumtion påverka den egna (NE, 2015b), 

men går det kanske också att påstå att grannen idag lika gärna kan vara den person som syns 

på Facebook? Om så är fallet påverkar de sociala medierna till hur människor dricker vin. 

Detta kan kopplas till att fler informanter, utöver Elisabeth, nämnde sociala medier som 

faktorer till det ökande vindrickandet i Sverige. För att återigen koppla till Charters (2006) 

kan det påstås att det idag är viktigare att skapa sig en livsstil och en självbild, med hjälp av 

vin, via sociala medier. Detta då Charters (2006) menar att offentligt drickande handlar om att 

sända ut ett budskap till andra. I sådana fall kanske det är betydande att sända ut ett budskap 

med hjälp av vin via Facebook.  

 

7.4 Andra viktiga aspekter  
 

7.4.1 Njutning  
I resultatet benämndes denna kategori som festligt, avslappnande och mysigt. Dessa aspekter 

har istället valts att benämnas som njutning, då innebörden av orden bör kunna betyda någon 

form av vällust. Informanterna har även valt att använda sig av dessa ord i situationer som kan 

härledas till njutning, vilket styrker detta ytterligare.  

 



29 
 

Avslappning var något som nämndes av flera informanter, som en anledning till att dricka vin, 

främst i samband med någon form av ledighet. Att avslappning kan länkas ihop med njutning 

styrks av hur Bruwer et al. (2002) beskriver de sociala- och njutningsdrivna vindrickarna, de 

dricker både vin i hemmet samt i sociala sammanhang, främst för njutningen skull. I denna 

undersökning kan det kopplas till att Sofia bland annat nämner att det på en lördagskväll kan 

vara festligt, avslappnande och mysigt att bjuda på vin. Det festliga i sammanhanget kan ses 

som en njutning av att få dricka vin tillsammans med andra. Andra informanter nämnde också 

begreppet mysigt i samband med avslappning, bland annat ansåg vissa att det var mysigt att 

sitta med ett glas vin. Uttrycken avslappning och mysigt bör kunna länkas ihop med 

hedonism, eller njutning, då Neeley et al. (2010) belyser att vinet och dess olika attribut 

påverkar sinnesintrycken hos människor. Det blir en form av njutning att kunna sitta med ett 

glas vin och ger därför en tillfredsställelse hos den som dricker det, vilket styrks av (NE) 

(2015a) som menar att hedonism också betyder njutning och lustkänsla. 

 

7.4.2 Tillgänglighet 
Tillgänglighet var något som nämndes ett flertal gånger av informanterna. De menade bland 

annat att vin har blivit mer tillgängligt i och med självbetjäning på Systembolaget och ansåg 

att det idag är en större frihet kring att dricka vin. Enligt World of Wine News (2012) och 

Systembolaget (2011;2015) har försäljningen av dyrare viner har ökat markant på 

Systembolaget och Johansson (2008) skriver om det utökade utbudet av bag in box. Detta kan 

ses i informanternas berättelser då flera av dem nämner att utbudet på vin ökat, exempelvis 

menar Edith att vitvinssortimentet blivit större, vilket påverkat till att hon köper mer vin. 

Sofia beskriver även Systembolaget som ”En smågodisaffär för vuxna”. Då det, enligt 

informanterna, finns ett större utbud av vin på Systembolaget, som idag är enklare att få tag 

på kan det sägas att tillgängligheten påverkar hur människor dricker vin. Ökningen av dyrare 

viner kanske också beror på att informanterna tycker sig se att Sveriges generella och deras 

egen ekonomi blivit bättre.  

 

En större frihet kring att dricka vin, som informanterna nämnde, kan kopplas ihop med 

Johansson (2008) som skriver att det idag blivit mer accepterat att ta ett glas vin till maten. 

Tänkas kan att den ökade friheten kring att dricka också bidragit till att det idag är mer 

vedertaget att dricka vin till mat. En annan aspekt som informanterna nämnde som en faktor 

till att svenskarnas alkoholvanor ändrats var påverkan från Europa. Vilket belyses av 

Berggren och Nystedt (2006) som skriver att alkoholmönstret har ändrats i Sverige, sedan 
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inträdet i EU, och att alkohol därför är mer accepterat i vardagen. Även detta kan kopplas till 

informanternas svar om att det idag är vanligare att dricka ett glas vin till maten på 

veckodagar. Informanterna menade också att kunskapen och intresset kring vin var en 

bidragande faktor till att vin blivit mer tillgängligt idag, något som styrks av att Spritmuseum 

(2014) och Andrén och Rytkönen (2011) skriver om att fler svenskar köper vintidningar och 

går på vinprovningar. Detta bör kunna visa på att tillgängligheten ökat i och med större 

kunskap och intresse i vin, bland annat på grund av influenser från andra länder i Europa. 

Detta är en intressant diskussion i och med att vinkonsumtionen i många Europeiska länder 

minskat enligt Barrena och Sanchez (2009), Garcia, Barrena och Grande (2013) samt 

Robinson (2014). 

7.4.3 Hälsa  
Trots att syftet med den här undersökningen inte var att undersöka hälsoaspekten visade det 

sig att den här delen var för stor för att bortse ifrån. Intervjuerna innehöll ingen direkt fråga 

relaterad till hälsa, ändå innefattade informanternas svar ofta en hälsoaspekt. Bland annat 

nämndes alkoholism av några och flera ansåg bag in box som en hälsofara. Fanny menade att 

boxvin borde förbjudas och Josefin tyckte att bag in box försvårade kontrollen av det egna 

vindrickandet. Många informanter påpekade även att de inte drack så mycket vin, något som 

kan tolkas som att alkohol är ett tabubelagt ämne precis som Wåhlin (2009) pratar om. Detta 

kan även vara en förklaring till varför det först var svårt att finna informanter som ville delta i 

undersökningen. Vindrickande relaterat till hälsa var något som återkom i alla informanternas 

berättande, något som visar på medvetenheten kring alkohol och dess risker.  

Detta kan sättas i aspekt till att de flesta utländska undersökningar som behandlas i 

bakgrunden inte belyser hälsoaspekter i sina studier, förutom James och Christodoulidou 

(2011). Deras studie visade bland annat att respondenterna drack vin på grund av förväntade 

hälsofrämjande anledningar. Kanske hälsan också var betydande i de andra utländska 

studierna trots att detta inte togs upp. Det kan också vara så att Sveriges alkoholpolitik gör att 

resultatet i vår undersökning skiljer sig från de utländska. Den svenska alkoholpolitik som 

belyses av Nordström och Ramstedt (2006) samt Systembolaget (2014) kan ses som strikt 

jämfört med andra länders. Det kan därför vara en del av den svenska kulturen att se på vin 

som en hälsofarlig dryck, en aspekt som antas vara hårt inpräntad i gemene man på grund av 

den alkoholpolitik som finns i landet.  
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8. Metod- och materialdiskussion 
Nedan kommer insamlandet av materiel och genomförandet att diskuteras. 

 

8.1 Rekrytering av informanter  

Grundidén var att intervjua människor från en trappuppgång och vi började med att ringa runt 

till människor i ett slumpmässigt utvalt lägenhetshus. Tanken var att upprätta en fortsatt 

kontakt via mail, för övriga upplysningar samt bokning av tid för intervju. Det var dock 

väldigt få som svarade i telefon och de som väl gjorde det hade inget intresse av att vara med i 

undersökningen. Detta trots att det tydliggjordes att intervjuerna skulle ske anonymt och att 

fokus endast var att fånga informanternas berättelser, utan att lägga några personliga 

värderingar i deras svar. Bland annat var ett av samtalen argt och avhysande. Övriga svar var 

inte lika korta och irriterade, dock ville dessa personer ändå inte ställa upp på denna typ av 

intervju. En reflektion kring detta är att de kan ha misstagit oss för telefonförsäljare, 

alternativt att vin är ett känsligt ämne att tala om, precis som Wåhlin (2009) beskriver. 

Kanske var de rädda för att bli personligt bedömda och värderade utifrån deras svar, då 

Tellström (2015) menar på att informantens värderingar och karaktär kan speglas vid denna 

typ av intervjuer.  

Att rekrytera informanter från en arbetsplats visade sig vara enklare, det kan ha berott på att 

miljön upplevdes mer neutral jämfört med att besöka folk i deras hem. En fördel i 

rekryteringen av informanter var också att vi hade hjälp av en mellanhand, som en 

förmedlande kontakt till arbetsplatsen. Vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval, som 

beskrivs av Bryman (2011). Vidare menar Bryman (2011) att bekvämlighetsurval inte alltid 

ger representativa resultat som går att generalisera på en större grupp. Detta ansågs inte vara 

ett problem för denna undersökning då dess syfte inte är att generalisera svaren utan endast 

fånga och förstå dem.  

Undersökningen fokuserade inte på faktorer som ålder, kön och ekonomi, ålder var dock en 

faktor som kan ha varit relevant att ta i beaktning. Detta då det bland annat visade sig att 

vindrickandet, för de medverkande informanterna, skiljde sig från att de var yngre till idag. 

Resultatet kanske därför kunde fått ett annat utfall med informanter i olika åldrar.  
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8.2 Metodval 
Livshistorieintervjuer kopplade till måltiden, som beskrivs av Tellström (2015), var en bra 

metod att använda eftersom vin är en del av måltiden. Dessa var semistrukturerade, med både 

öppna samt styrda frågor, vilket gav informanterna större möjlighet till att berätta om deras 

vindrickande. Detta utan att bli allt för styrda av den som intervjuade, precis som Bryman 

(2011) skriver. Intervjuguiden med specifika teman underlättade arbetet med att utforma 

relevanta frågor, för att kunna täcka in de aspekter studien avsåg att undersöka. Trots att vi i 

denna guide lagt in följdfrågor som var, hur och varför insåg vi under analyseringsarbetet att 

vissa frågor kunde följts upp mer, för att ge ett tydligare resultat.  

 

8.3 Genomförande 
 

8.3.1 Valet av plats  

Att genomföra en undersökning om alkohol på ett sjukhus kan vara värt att diskutera. Kanske 

kan informanternas svar påverkats i allt för stor utsträckning av deras kunskap om hälsa. 

Dock medverkade även informanter från en IT-avdelning som inte arbetade inom vården. 

Svaren mellan avdelningarna skiljde sig inte märkbart och det ansågs därför inte som något 

problem. Då rummen där intervjuerna utfördes valdes på plats var vi inte bekanta med dess 

utformning. En reflektion kring att det hade underlättat att se intervjurummen innan kan 

kopplas till Lantz (2013) som menar att intervjurummets utformning spelar roll för resultatet. 

Alla rummen var fria från störningsmoment i form av ljud, dock bestod ett rum av fönster där 

intervjupersonens kollegor kunde se in. Detta bör inkluderas som ett störningsmoment och 

kan ha påverkat informantens svar. I och med insynen kan informanten känt sig mer utsatt och 

därför inte svarat lika sanningsenligt. Hon upplevdes dock inte besvärad av situationen och 

hennes svar ansågs öppna och ärliga. 

8.3.2 Klädsel 
Informanternas olika klädsel kan också vara något som påverkat deras svar, kanske är det 

enklare att gå in i en annan roll med arbetsuniform snarare än med civila kläder. Civila kläder 

kan dock innebära olika saker. Det som såg ut som civila kläder i våra ögon kanske för 

informanten är en slags arbetsuniform om denne valt ut specifika kläder att bära på arbetet. 

Svaren kanske blir mer sanningsenliga med arbetsuniform om informanten går in i en annan 

roll som gör det enklare att berätta sanningen. Intervjuer med personer i uniform bör dock 

också kunna ge missvisande svar, om miljön och arbetsuniformen ger informanten en annan 
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roll än den civila. Detta kan vara relevant att ta i beaktning då undersökningen fokuserar på 

att fånga personers berättande om vindrickande och inte deras arbetsrelaterade berättelser. 

Intressant hade varit att utföra uppföljande intervjuer med informanterna i hemmet för att se 

om svaren hade skiljt sig från de som gavs på arbetsplatsen.  

8.3.3 Intervju 
Precis som Bryman (2011) beskrev underlättade det att öva in intervjufrågorna innan, 

speciellt då vissa av informanterna svävade ut i sina berättelser och kom ifrån ämnet. 

Informanterna tog också upp frågor vi tänkt ställa senare under intervjun vilket gjorde att 

dessa kunde fångas upp direkt och återkopplas till senare. Intervjuerna fick även ett bättre 

flyt i och med att frågorna övades in. Att intervjuguiden var uppdelad i tre avsnitt underlättade 

också genomförandet, precis som Bryman (2011) menar att en intervjuguide kan göra. Det 

inledande samtalet och frågorna verkade göra att både informanterna och vi själva kände 

större bekvämlighet med varandra. På den sista intervjufrågan fick informanterna prata fritt 

kring att det dricks mer vin i Sverige och många nämnde flera aspekter som de tidigare under 

intervjun belyst. Viktigt att reflektera kring är huruvida svaren kunde skiljt sig om intervjun 

inletts med denna fråga. Möjligt är att informanternas tidigare svar påverkade hur de valde att 

svara på den sista frågan.  

Att intervjuerna var uppdelade i två moment var något som underlättade. Anteckningarna som 

fördes möjliggjorde till att sådant som var av stor vikt för undersökningen, kunde belysas 

redan på plats. Någon enstaka gång missade intervjuaren att återkoppla till något som nämnts 

och som kunde vara viktigt att undersöka vidare. Då kunde personen som förde anteckningar 

ta upp detta och på så sätt undvika att informationen missades.  

 

 

8.4 Transkribering och analys av material 
 

8.4.1 Transkribering 
Precis som Bryman (2011) skriver var transkriberingen en mycket tidskrävande process dock 

tog det längre tid än förväntat. En anledning till detta bör vara att flera av intervjuerna 

översteg den tidsram på 15-20 minuter som utlovats till informanterna. De flesta av 

intervjuerna blev istället närmare 20-30 minuter. Detta kan vara mindre bra ur ett etiskt 

perspektiv då vi inte höll oss inom den utlovade tidsramen, dock verkade inte informanterna 
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besväras av detta. Intervjuernas längd gav därigenom ett större material som bidrog till att 

transkriberingen tog längre tid än väntat. Precis som Kvale (1997) skriver är det skillnad på 

skriftspråk och talspråk. Detta var en anledning till att utfyllnadsorden som öh, eh och liksom 

togs bort vid citering vilket i slutändan underlättade analysarbetet och läsbarheten av texten. 

Vid transkriberingen gavs informanterna nya namn och det svåra men viktiga gällande 

anonymiseringen var att välja ut namn som inte påminde om informanternas. Detta var dock 

nödvändigt då undersökningen är en offentlig handling och möjligheten finns att några 

informanter kommer att läsa det slutgiltiga resultatet.  

8.4.2 Analys av material 
Tolkningen av resultatet underlättades i och med att vi hade en viss förförståelse kring ämnet 

på grund av vår utbildning samt att denna studie grundar sig i teorier kring sensoriska, sociala 

och mediala aspekter. Något som Bryman (2011) beskriver som ett deduktivt synsätt. En risk 

med detta är dock att egna värderingar kan läggas i tolkningen och att resultatet kan bli 

missvisande, vilket Lantz (2013) belyser. Detta är något som vi varit medvetna om och 

försökt att undvika genom att se på resultatet utifrån olika synvinklar under transkribering och 

analyseringsarbetet. Då en tydlig ram fanns för analysen genom tillämpandet av kodning samt 

teoretisk mättnad blev det mycket enklare att bearbeta transkriberingarna, precis som Bryman 

(2011) beskrev. De markeringar som gjordes i samband med den första genomläsningen 

möjliggjorde till att redan från början kunna se övergripande samband mellan intervjuerna, 

vilket underlättade det vidare arbetet med färgkodningen. Det blev på så sätt enklare att finna 

vad informanterna sagt och var i texten detta fanns. Att materialet lästes igenom flera gånger 

var bland annat för att hitta återkommande teman, men det säkerställde också att ingen viktig 

information missades.  

Precis som Krag Jacobsen (1993) skriver så kan åtstramning av materialet underlätta det 

vidare arbetet. Arbetet med kategorier och färgkodning möjliggjorde till en mer 

sammanhängande och enklare struktur gällande analyseringen och det blev lättare att kunna 

identifiera relevanta nyckelord. Att det blev just sju kategorier grundade sig mycket i tanken 

om att främst belysa de aspekter som vi ansåg vara viktiga för studiens syfte. En risk med att 

begränsa sig på detta sätt kan vara att annan viktigt information missas. Detta anser vi dock 

att vi tagit i beaktning eftersom andra aspekter, utöver de sensoriska, sociala och mediala fått 

utrymme i uppsatsen. Vi ansåg att analyseringen uppnådde det som Bryman (2011) beskriver 

som teoretisk mättnad. Detta eftersom det i slutskedet av kategoriseringen endast fanns 

upprepningar av redan kategoriserade begrepp utifrån informanternas svar. Att 
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intervjupersonernas svar kortades ner vid citering gjorde det lättare att kunna koppla ihop 

eller se skillnader mellan svaren. För att undvika att texten upplevdes vinklad, eller av helt ny 

innebörd var det viktigt att inte korta ner svaren för mycket eller plocka använda begrepp ur 

sitt sammanhang. Exempelvis kan begrepp som tycka om, smak och gott innebära olika saker. 

I och med analyseringen av materialet ansågs de dock vara av samma betydelse och 

kopplades därför ihop. Analysen och sammankopplingen av de olika kategorierna upplevdes 

som svårt då vissa av kategorierna kunde innefattas i fler än en aspekt. Exempelvis kunde 

mat- och vin i den sensoriska aspekten också härledas till den sociala aspekten. Dock ansågs 

den utförda uppdelningen av dem vara relevant för att mat- och vin i sammanhanget 

mestadels tillhörde den sensoriska aspekten.  

 

9. Forskningsetisk uppföljning 

Den etiska planeringen för studiens genomförande, som skedde inför intervjuerna, kommer 

här att utvärderas. 

 

Ingen av informanterna var yngre än 20 år och de alkoholrelaterade aspekterna ansågs därför 

vara uppfyllda. Intervjuer om måltider bör genomföras med försiktighet, då de kan ses som en 

spegling av informantens värderingar, karaktär, person och status (Tellström, 2015). För att 

informanternas svar, värderingar och karaktär inte skulle kunna kopplas tillbaka till dem 

tilldelades de andra namn i uppsatsen. Informanterna fick även information om att det endast 

var uppsatsförfattarna som skulle ha tillgång till intervjumaterialet och deras riktiga namn. 

Detta gör att konfidentialitetskravet som Bryman (2011) skriver om anses som infriat. 

Eftersom alkohol är ett känsligt ämne enligt Wåhlin (2009) informerades de medverkande i 

undersökningen innan. Detta via ett informationsblad som innefattade syftet med 

undersökningen, deras rätt att avbryta intervjun och att deras medverkan skedde anonymt. En 

informant kontaktades på plats och fick därför inte informationsbladet innan. Hon 

informerades istället om dessa etiska aspekter muntligt, något som ansågs godtagbart då hon 

godkände detta. Resterande informanter påmindes muntligt, vid intervjutillfället, om de etiska 

aspekterna och eftersom alla informanter tackade ja till att vara med i undersökningen ansågs 

det som Bryman (2011) kallar för informationskravet och samtyckeskravet vara uppfyllt. 

Informanternas svar användes endast för studiens syfte och därför ansågs även 

nyttjandekravet, som Bryman (2011), skriver om vara infriat.  
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10. Slutsatser 

Sensoriska, sociala och mediala aspekter går att se i informanternas berättande kring deras 

vindrickande och är av stor vikt. Andra aspekter som också visade sig vara betydande är 

njutning, tillgänglighet och hälsa. Njutning kan ses i form av att det är avslappnande och 

mysigt med att bara dricka ett glas vin. Ökad tillgänglighet av vin kan ses i Systembolagets 

utökade vinutbud samt självbetjäning och tillsammans med en friare syn kring vin i Sverige 

påverkar det informanternas vindrickande. Hälsoaspekten var viktigt för informanterna, 

troligtvis på grund av den alkoholpolitik som bedrivs i Sverige.  

 

Den sensoriska aspekten kan delas upp i två kategorier, smak samt mat- och vin. Smaken 

gällande vin var något som ändrades till att bli viktigare med åldern. Mat- och vin var viktigt 

sett ur ett sensoriskt perspektiv men var även en del av den sociala aspekten, då förtäringen av 

dessa ofta skedde tillsammans med andra. Den sociala aspekten framkom i och med att 

informanterna kopplade vindrickande till sociala sammanhang ett flertal gånger. Den sociala 

aspekten syntes även i att vinrekommendationer från bekanta var av betydelse. Den mediala 

aspekten påverkade informanterna på olika sätt, rekommendationer i exempelvis TV och 

tidningar mottogs positivt medan annonser främst hade en negativ inverkan. Av de sensoriska, 

sociala och mediala aspekterna verkar den sociala aspekten ha störst påverkan på 

informanternas vindrickande. Detta då faktorer inom de sensoriska och mediala aspekterna 

går att härleda till sociala sammanhang. Dessa resultat ger en inblick till varför vissa 

människor dricker vin i Sverige, dock krävs vidare forskning för att kunna se om de tre 

aspekterna påverkat ökningen av vindrickandet i Sverige. 

 

 

11. Praktisk användning och vidare forskning 

Undersökningen var till för att förstå sig på varför vissa människor dricker vin, delvis för att 

få en liten förståelse till den uppåtgående trenden kring att dricka vin i Sverige. Detta 

eftersom vi som uppsatsförfattare, men även andra som är intresserade, kan ha användning av 

resultatet ute i branschen. En kommunikation med gäster och kunder kan förenklas genom att 

ha en viss förståelse för vad som spelar roll för dem vid vindrickande. Undersökningar som 

fokuserar på att förstå vad som spelar roll för gäster och kunder verkar utföras i mycket större 

utsträckning i utlandet, oftast ur ett marknadsföringsperspektiv. Troligtvis sker detta inte i 

Sverige på grund av den strikta alkoholpolitik som finns i landet och marknadsföring av 
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alkohol inte är tillåtet i samma utsträckning som i andra länder. Att förstå vad som spelar roll 

för gäster och kunder vid vindrickande kan dock vara viktigt för att kunna ge 

rekommendationer på exempelvis restaurang eller Systembolaget.  

 

Trots att undersökningen utfördes på en arbetsplats, istället för i hemmet som var 

grundtanken, ansågs resultatet vara applicerbart på informanternas vardagsdrickande.  

Intressant hade dock varit att utföra uppföljande intervjuer med informanterna i hemmet för 

att se om svaren hade skiljt sig från dem som gavs på arbetsplatsen, något som öppnar upp för 

vidare forskning. En annan del att forska vidare i är att se om de resultat vi fått, utifrån några 

personers berättande om vin, går att generalisera och applicera på en större del av Sveriges 

befolkning. Då krävs en mer omfattande undersökning med ett representativt urval av 

informanter, troligtvis med större fokus på olika åldrar, kön, ekonomisk ställning, och andra 

demografiska och geografiska aspekter. Speciellt eftersom det bland annat visade sig i denna 

undersökning att vindrickandet, för de medverkande informanterna, skiljde sig från att de var 

yngre till idag. Det skulle även krävas en kvantitativ metod som möjliggör för en mer 

omfattande undersökning och ett mer generaliserbart resultat. Intressant skulle vara att 

jämföra en sådan undersökning med denna för att se om det finns likheter mellan studiernas 

utfall. 
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