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Sammanfattning 
 

Vinodlingen i Sverige expanderar och detta sker i samband med utbredningen av ny nordisk 

mat, vilket är en gemensam matkultur för den nordiska regionen.  Syftet med uppsatsen är att 

undersöka om svenska kommersiella vinproducenter har en ambition att ingå i ny nordisk mat 

med sina viner. För att få en förståelse om detta genomfördes fyra kvalitativa 

semistrukturerade telefonintervjuer med kommersiella vinproducenter från Sverige. Resultatet 

visar att druvorna solaris och rondo var populärast bland vinproducenterna då de passar 

landets klimat. De framställdes som vitt-, rosé- och mousserandevin. Vidare framkom det i 

studien att svenska viner är en måltidsdryck och att det finns en ambition bland 

vinproducenterna att ingå inom ny nordisk mat. Det faller sig naturligt då vinproducenterna 

provar sina viner tillsammans med svenska maträtter, baserade på nordiska råvaror som ofta 

var lokalproducerade. Vinproducenterna menar att svenska viner passar bra till ny nordisk 

mat eftersom de kan kombineras med många typiska råvaror från Norden. Däremot bör 

restauranger och kockar få upp ögonen för vinerna för att få dem att bli en del av matkulturen. 
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Introduktion 

Vin, denna klassiska måltidsdryck, har funnits sedan urminnestider och också hållits kär av 

världens befolkning. För att odla druvor till vin behövs ett passande klimat och historiskt sett 

har Tyskland varit den norra gränsen för möjlig vinodling.  Med höjd världstemperatur är det 

idag möjligt att odla vin längre norrut, som i till exempel Sverige (Rowlands, 2013).  

 

Enligt de uppgifter som finns på Jordbruksverket (2014) producerades det kommersiellt vin 

från vingårdar på en yta av cirka 20 hektar mark i Sverige år 2009, vilket kan jämföras med 

cirka 29 fotbollsplaner. Detta är en låg siffra om det jämförs med stornationen Tyskland, där 

enbart regionen Mosel har en odlingsareal på 8594 hektar (Deutsches weininstitut, 2013). 

Enbart tretton kommersiella företag producerar vin från sina egna odlingar i Sverige men flera 

är på väg (Meyer von Bremen, 2010). Detta sker i samband med utbredningen av den nya 

nordiska matkulturen som på senare tid fått uppmärksamhet av media, som där kallas för ny 

nordisk mat.  

 

När mat och dryckeskombinationer kommer på tal finns uttrycket ”If it grows together, it goes 

together”, vilket anspelar på att regionala maträtter fungerar tillsammans med regionalt vin 

(Dornenburg & Page, 2006). I tillexempel Tyskland har riesling en historisk koppling 

tillsammans med surkål och fläsk (IRF, u.å). I rådande forskningsläge är det oklart vilken 

ambition svenska vinproducenter har med sina viner. Är vinerna en måltidsdryck som bör 

användas tillsammans med mat? Siktar de in sig på landets matkultur eller spelar detta en 

mindre roll? Då vinodlingen expanderar i Sverige och ny nordisk mat får större fäste inom 

gastronomin leder detta fram till frågeställningen om vinproducenter vill att deras viner ska 

användas inom ny nordisk mat. 

Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och värdskap 

År 1999 blev Sverige inräknat bland Europas vinländer (Nilsson & Jasslin, 2013). Danmark, 

Sverige och Tyskland (förutom Baden) ingår i Klimatzon A, vilket är en indelning av de 

svalaste områdena för kultivering av druvor inom EU (EC 2008:479). Förr ansågs svenska 

viner vara nästintill odrickbara men idag ser det annorlunda ut och många är av god kvalitet 

(Mölstad, 2012).  
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Samtidigt som vinproduktionen utvecklas i Sverige har Nordens länder gemensamt påbörjat 

projektet ny nordisk mat, vilket går ut på att få regionens gastronomi synligt för omvärlden 

(Nordiska ministerrådet, u.å). Vidare vill länderna tydliggöra hur ny nordisk mat hör samman 

med de värderingar och den kultur som finns i Norden för att skapa en sammanhållande 

identitet (ibid.). Mat är inte det enda som påverkas av den gastronomiska identiteten, utan 

även vin (Harrington, 2008). Komponenter, texturer och smaker i både vin och mat influeras 

av en regions miljö samt kulturella faktorer (ibid.). Detta stärker uppsatsens koppling till 

måltidskunskap och värdskap eftersom detta berör problemområdet ”måltiden i samhället”. 

Forskning inom problemområdet undersöker bland annat ”hur lokal och regional 

måltidskultur skapas och används i kommersiella och politiska sammanhang” (Örebro 

Universitet, 2011).  

 

En producent kan definieras som en tillverkare, ledare eller samordnare (NE, 2014). En 

vinproducent tillverkar därmed vin, vars grundläggande ingrediens är druvmust som kommer 

från vindruvor. En vinproducent har många olika beslut de måste ta för att skapa ett vin, som 

vilken typ av vin de ska producera och vilken druva de ska använda. Vidare bör de som 

producerar vin tänka på att det ska vara kompatibelt, helst idealt, i kombination med mat 

(Jackson, 2009). Måltidskunskap har flertalet vetenskapliga inriktningar som etnologi, 

sociologi, sensorik, pedagogik, företagsekonomi, näringslära, livsmedelsvetenskap och 

hushållsvetenskap (Gustafsson, 2004). Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där 

forskning görs kring hur människor lever och tänker i olika sammanhang samt tider 

(Stockholms Universitet, 2011). Denna vetenskapliga inriktning berörs då föreliggande studie 

ämnar ta reda på hur vinproducenterna tänker kring ny nordisk mat och hur de valt sina 

druvor. 

 

Vin har funnits i närmare 7000 år och har sedan dess begynnelse druckits tillsammans med 

mat som en del av måltiden (Hendersen & Rex, 2010). Tanken med att kombinera mat och 

vin är att komplettera samt förhöja smakerna i vinet och maträtten (ibid.). För att veta vilket 

vin som passar till en maträtt behövs stor kunskap om drycken (Gustafsson, Öström, 

Johansson och Mossberg, 2006). Enligt Örebro Universitet (2012) används The Five Aspects 

Meal Model (FAMM) för forskning och utbildning inom måltidskunskap vid Restaurang- och 
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hotellhögskolan i Grythyttan. Författaren Gustafsson (2004) beskriver att FAMM består av de 

fem punkterna rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet. Tanken med modellen 

är att den ska symbolisera en måltids helhet (ibid.). Inom FAMM involverar produkten mat 

eller dryck, alternativt i kombination (Gustafsson et. al, 2006). Denna studie har ett fokus 

kring produkten eftersom undersökningen vill ta reda på hur svenska vinproducenter tänker 

när de försöker hitta lyckade mat- och dryckeskombinationer. 

 

Då både den nya nordiska matkulturen och den svenska vinproduktionen är nya utvecklingar 

som skett på senare tid, kan det vara av intresse för ämnet måltidskunskap och värdskap att få 

ett svar på hur svenska vinproducenter tänker kring ny nordisk mat och om de vill att deras 

viner ska användas inom den. Finns det en möjlighet att tänka regionalt vid mat- och 

dryckeskombinationer inom Sverige som i tillexempel Frankrike? Relevans till 

måltidskunskap och värdskap görs via etnologi, problemområdet ”måltiden i samhället” samt 

produkten inom FAMM. 

Teoretisk bakgrund 

Bakgrunden inleds med en förklaring av ny nordisk mat, dess principer och smaker. Därefter 

förklaras hur regionala mat och vin i kombinationer utvecklas och varför de används 

tillsammans i en måltid. För att få en insikt om hur restauratörer och gäster tänker kring 

regionalt vin beskrivs tidigare forskning inom ämnet eftersom den belyser svårigheterna för 

nya vinländer att ingå i en matkultur. Slutligen förklaras Sverige som vinland, där en kort 

beskrivning ges om hur vinodlingen ser ut och vilka druvor som odlas. 

Uppkomsten av ny nordisk mat 

Historiskt sett har mattraditioner och kulinariska vanor aldrig varit framträdande aspekter i  

sociala, politiska och symboliska uppbyggnader inom Nordens länder men det har skett en  

utveckling under 2000-talet (Bergflødt, Amilien & Skuland, 2012). Detta har medfört att  

det nordiska köket har blivit uppmärksammat i den kulinariska världen (ibid.). Det moderna 

nordiska köket har till stor del formats av ett manifest som publicerades av en grupp kockar år 

2004, för att skapa nya maträtter som enbart baseras på råvaror från Norden (Hermansen, 

2012). I manifestet skriver Välimäki et al. (2004) att det nya nordiska köket ska sträva efter 

att följa fyra riktlinjer: 
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• Renhet syftar till användningen av naturliga livsmedel där inga konstgjorda 

ingredienser tillsätts och att bearbetningsgraden är låg. 

• Friskhet speglar råvarornas intensitet, saftighet, sprödhet och dess relation med det 

kyliga klimatet. 

• Enkelhet talar om enkla tillredningar som framhäver råvarans egna smak och inte 

tillagas med komplikationer, manipulationer eller transformationer. 

• Etik speglar bland annat ansvar, ärlighet, kunskapsdelning, hänsyn till natur och 

användningen av lokala produkter.  

 

Ett år efter att manifestet skrevs beslutade det nordiska ministerrådet för fiske, jordbruk, 

skogsbruk och livsmedel att börja utveckla en gemensam matkultur i Norden som fick namnet 

ny nordisk mat (Nordiska ministerrådet, 2005).  I Norden finns en mångfald av råvaror och ny 

nordisk mat är ett initiativ för att främja användningen av dem i de nordiska köken (ibid.). 

Huvudmålet är att återinföra regionens koppling till naturen, där en måltid inom en ort ska 

utstråla den aktuella säsongen (Nordiska ministerrådet, 2008; Meyer, 2011). De fyra riktlinjer 

som nämnts ovan har stöd inom ny nordisk mat och kan användas inom jordbruk, 

restauranger och catering för att skapa en smakrik samt nyttig matkultur (Nordiska 

ministerrådet, 2008).  

Nordiska råvaror och smaker 

Den nordiska regionen ligger långt norrut på världskartan och detta medför enligt det 

Nordiska ministerrådet (2008) väldigt speciella samt önskvärda klimatiska förhållanden för att 

producera råvaror. Mångfalden av soltimmar med temperaturväxlingar från dagsvärme och 

kyla ger råvarorna en koncentrerad smak (Nordiska ministerrådet, 2008; Laurin, 2010; Kroon, 

2011). Vidare har länderna inom Norden gemensamma vanor som fiske, svamp- och 

bärplockning samt jakt av djur (Kroon, 2011). Likväl har rotfrukter, gryn och korn alltid varit 

nära till hands (ibid.).  

 

Enligt Välimäki et al. (2004) ska det nya nordiska köket främja de råvaror som finns i de 

nordiska skogarna, stränder, berg, fjäll och tundror. Vidare menar författarna att eftersom 

Norden är rik på sjöar bör fisk och skaldjur ha en mer betydande roll.  I tabell 1 redogörs 

exempel på råvaror som kommer från den nordiska naturen, där de har blivit indelande i olika 

livsmedelsgrupper.  
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Tabell 1. Exempel på typiska nordiska råvaror enligt Kroon (2011). 

Grönsaker Cerealier  Rotfrukt Fisk  Kött Frukt & bär Övrigt 
Spenat  Mathavre   Potatis  Kungskrabba  Älg Äpple Kvanne 
Purjolök Matkorn  Svedjerova Lax  Fläsk Rönnbär Rölleka 
Gräslök  Havrekli  Pepparrot Sill  Lamm Lingon Kvanne 
Nässlor  Fullkornsbröd Makrill   Tjäder Havtorn Mjölkört 
Gul lök  Strandhavre  Strömming   Orre Åkerbär Ostronört 
Röd lök    Torsk  Ripa Päron  Svamp  
Broccoli   Musslor  Ren Plommon Mejram 
Vildsparris     Myskoxe  Blåbär  Dill 
Bruna bönor     Vildsvin Körsbär Senap 
Mangold     Nypon Kummin 
Sockerärter     Enbär Peppar 
Gröna ärtor      Fänkål 
Vaxbönor      Ättika 
Vitkål      
Rödkål 
 
Som det går att utläsa av tabellen har Norden en stor variation av råvaror, vilket bland annat 

beror på variationer i klimatet (Kroon, 2011; Laurin, 2010). Exempelvis lever den svenska 

älgen långt bort från de färöiska havskräftorna (Kroon, 2011). 

 

I Nordens länder har tekniker som torkning, rökning, jäsning, betning och saltning använts för 

att konservera kött, grönsaker, frukt samt fisk under en lång period (Nordiska ministerrådet, 

2008). Historiskt handlade detta om att överleva men metoderna har utvecklats 

på exceptionella sätt och har ett kulinariskt samt ekonomiskt värde för regionens råvaror än 

idag (ibid.). Dåtidens konserveringsmetoder har påverkat Nordens smakkombinationer som 

går mellan sött, salt och syrligt (Söderström, 2009). En typisk klassisk svensk rätt med en 

kombination av sött och syrlig är inlagd sill (Laurin, 2010). Vidare beskriver författaren en 

annan traditionell svensk rätt, gravad lax som går mot sött och salt. Alla dessa traditioner och 

råvaror gör Norden till en mångfacetterad matkultur (Kroon, 2011).  

Mat och vinkombinationer inom en region 

Mat- och vinvanor influeras av kulturella normer och händelser inom en region (Harrington, 

2008). Från ett historiskt perspektiv var vin väl associerat med mat redan i antika Grekland 

och romartiden men strävan efter den perfekta kombinationen mellan dem antas ha börjat vid 

den italienska renässansen (Jackson, 2009). Kombination av regionala maträtter och drycker 

kan räcka en lång väg till en lyckad måltid, som tapas och torr sherry (Dornenburg & Page, 
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2006). Enligt författarna är regionala kombinationer naturligt: 

 

All you have to do is look at Alsace, for instance, where you have all these 

dishes from onion tarts to slow-cured meats and sausages that work well 

with dry and off-dry Riesling and Gewürztraminer – white wines that are 

essentially fruity. We know these pairings are tried and true (Dornenburg & 

Page, 2006, s. 27). 

 

Det finns enligt Harrington (2008) flera konsekventa relationer mellan regionala 

kombinationer. I Bordeaux matchas bland annat röda tanninrika viner för att passa till lamm 

som är rikt på fett och sauternesvin till foie gras, där kombinationen fungerar på grund av 

vinets friskhet som rensar paletten (ibid.). Regionalt vin kan även kombineras med lokala 

råvaror. I Italien fungerar tomater utmärkt med sangiovesevin från Chianti, där råvaran och 

vinets syrlighet passar tillsammans (Goldstein, 2006). Regionala mat och vinkombinationer 

har i många fall utvecklas och förfinas under många år för att uppfylla lokalbefolkningens 

smak samt utnyttja lokala produkter (Harrington, 2008). Dessa kombinationer är enligt 

författaren djupt rotade i den gastronomiska identiteten inom regionen. 

 

Litteraturförfattaren Jackson (2009) beskriver att vin har kombinerats med mat under en lång 

period i många olika kulturer i Europa men att denna kunskap på senare tid även spridit sig 

till andra delar av världen. I delstaten Oregon i USA utvecklade vinproducenterna matvänliga 

viner innan området blev känt för sin matkultur (Oregon Wine, u.å). På grund av vinernas 

fruktighet och höga syra passar de till en rad olika ingredienser och matlagningsstilar (ibid.). 

Detta har medfört enligt Oregon Wine (u.å) att vinerna matchar råvarorna som finns i 

regionens lantbruk, kuster och floder. 

Intresset för närproducerade viner inom restauranger  

Vinproducenter belägna i nya vinodlarregioner kan ta nytta av restauranger för att utöka sin 

distribution och öka intäkterna (Gultek, Dodd & Guydosh, 2005). Konsumenter känner sig 

mer bekväma att prova nya viner i en restaurangmiljö och anses ett vin vara av god kvalitet 

kan det påverka framtida köp i tillexempel detaljhandeln (ibid.). När restauranger väljer ut 

potentiella viner till sin vinlista tittar de på ett flertal faktorer. Sirieix et al. (2011) undersökte 

restauranger i Frankrike, Australien, USA och Kina angående vad som påverkade deras val av 
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vin. De kom fram till att restaurangerna tittade främst på hur vinet kunde användas i 

kombination med mat. Andra bidragande faktorer var huruvida vinet smakade bra, egna 

preferenser, om det hade framställts lokalt och vilken druvsort vinet var framställd på (ibid.). 

Lokala viner hade ingen stor signifikant betydelse i Kina utan restauratörer kollade främst på 

de andra faktorerna, vilket kan bero på att deras lokala vinmarknad är ung (Sirieix et al., 

2011).  

 

En annan ny vinmarknad är delstaten Texas i USA, där vinproduktionen har ökat på senare tid 

och producerar numera en ansenlig mängd vin (Gultek, Dodd & Guydosh, 2005).  Författarna 

undersökte i sin studie om vilka attityder restauratörer i Texas hade kring lokalt vin och hur 

detta influerade inköpet av dessa viner. De fann att en god attityd hade en positiv inverkan på 

inköp. Däremot var vissa positivt förlagda restauratörer motvilliga att köpa in dem då de 

ansåg att det kunde bli svårt att sälja dessa viner till gäster som vill ha något de känner igen. 

Dessa restauratörer menade att Texasvin behövde mer marknadsföring för att öka 

kännedomen om dem hos konsumenterna (Gultek, Dodd & Guydosh, 2005). Författarna 

Perla, Rickard och Schmidt (2014) fann däremot i sin studie i delstaten New York, att 

restaurangens matkultur och avstånd till en vinregion hade en signifikant påverkan på 

huruvida de serverade lokalt vin. Författarna skriver att inom delstaten New York finns en 

spirande vinutveckling och lokalförankrad trend inom gastronomin. Om en restaurang låg 

nära en vinregion och hade en lokalproducerad inriktning var chansen stor att de köpte in 

lokala viner (Perla, Rickard & Schmidt, 2014). 

Vin i Sverige 

I Sverige ligger de flesta vingårdar på sydliga och kustnära regioner (Torstenson & Pappinen, 

2009). På nordliga breddgrader är somrarna korta och vintrarna kan nå temperaturer på – 20 

grader, vilket gör att en vitis vinifera vinranka skadas svårt eller dör (Gundersen & Génsbøl, 

2010). Många av dagens hybrider klarar däremot temperaturer ner till – 20 grader eller kallare 

och har en kort växtsäsong (Torstenson & Pappinen, 2009). Detta möjliggör vinodling i 

Sverige. 

 

Föreningen Svenska vinodlare har som syfte att forma en gemenskap kring frågor som rör 

vindruvor och tillverkning av vin (Svenska vinodlare, u.å). Föreningen består av både 

hobbyodlare och de som har kommersiella ambitioner (ibid.). År 2012 var medlemsantalet 
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350 vilket involverar etablerade vingårdar, hobbyodlare och andra intressenter (Nilsson & 

Jasslin, 2013). 

 

Gröna druvan solaris och den blå druvan rondo är de som huvudsakligen odlas i Sverige 

(Meyer von Bremen, 2010; Nilsson & Jasslin, 2013). Solaris är bra för kyligt klimat eftersom 

den mognar tidigt (Smith & Bentzen, 2011). Den är även tålig mot sjukdomar och vårfrost 

samt kan producera höga sockervärden (Torstenson & Pappinen, 2009). Vid lyckad odling får 

druvan en medelmåttig syra med en fruktig samt mogen arom som kan gå mot banan 

(WineGrowers, u.å). Rondo är vintertålig och mognar tidigt samt kräver minimal besprutning 

mot svamp och ohyra (Torstenson & Pappinen, 2009). Vin på rondo blir fylligt med en 

koncentrerad fruktsmak och har potential till fatlagring (Gundersen & Génsbøl, 2010). Det 

planteras även andra druvor fast i lägre utsträckning. Dessa är carbernet cortis, léon millaut, 

regent, och phönix (Vinvägen, u.å). Det finns även vissa odlare som satsar på vitis vinifera 

sorter som chardonnay och pinot noir (ibid.). Litteraturförfattarna Gundersen & Génsbøl 

(2010) påpekar att léon millaut, phönix, regent, solaris, rondo, carbernet cortis är 

hybriddruvor.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om svenska kommersiella vinproducenter har en 

ambition att ingå i ny nordisk mat med sina viner.  

Metod och material 

Fyra vinproducenter intervjuades. Här nedan beskrivs den semi-strukturerade intervjun som 

föreliggande studie har använt sig av för att besvara syftet och hur det insamlade materialet 

har bearbetas med hjälp av en innehållsanalys. 

Val av metod 

För att låta respondenterna berätta om de har en ambition att ingå ny nordisk mat med sina 

viner behövdes en kvalitativinriktning. Detta då tonvikten inom denna inriktning ligger på 

ord, både vid materialinsamling och dataanalys (Bryman, 2011). Val av metod var intervju för 

att det tillåter människor att förmedla en situation från deras egna perspektiv (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Detaljerade och öppna svar från respondenterna var viktigt för denna 

studie, vilket är vad den kvalitativa intervjun eftersträvar (Bryman, 2011). En nackdel med 

denna typ av materialinsamling är att dataanalysen blir tidsödslande på grund av att det är 

mycket material som samlas in under undersökningen (ibid.). 

 

En semistrukturering tillämpades på metoden då det skapar ett fokus under intervjun och för 

att det förenklar jämförelser i dataanalysen (Bryman, 2011). Med semistruktur adresseras ett 

antal specifika teman genom en intervjuguide, där intervjupersonerna har en stor frihet att 

utforma svaren och ta upp aspekter som de anser är av intresse (ibid.). Detta betyder att 

följdfrågor kan ställas ifall det anknyter till något respondenten sagt. Som grund för 

intervjuerna utvecklades en intervjuguide med tolv frågor (bilaga 3) baserad på uppsatsens 

teoretiska bakgrund. Temana för intervjuguiden var matkultur, val av druva och klimat. 

Litteraturgenomgång 

I det inledande arbetet av uppsatsen lästes litteraturböcker för att få en bättre förståelse om det 

ämne som uppsatsen skulle beröra. Enligt Bryman (2011) kallas detta för narrativ 

litteraturgenomgång och är lämplig inom kvalitativforskning. Den litteratur som användes för 

att ge en inblick inom ämnet var vinodlingsböcker i kallt klimat som beskrev dess 

förutsättningar och tillvägagångssätt. Bryman (2011) påpekar att det är vanligt att upptäcka 

nya teman vid narrativ litteraturgenomgång. Detta var även fallet i denna studie, där 

uppsatsförfattaren med hjälp av handledare utvecklade syftet under forskningens gång. 

Litteraturgenomgången hjälper även till att hitta nyckelord inför för en ny och avgränsad 

sökning i elektroniska databaser efter tidigare forskning inom ämnet (Bryman, 2011). Se 

bilaga 1 för att få en insikt om vilka sökord studieförfattaren använde. 

 

Studieförfattaren använde de elektroniska databaserna Summon och FSTA. Databasen FSTA 

berör forskning inom måltidskunskap och värdskap men för att relevant forskning inte skulle 

undgås inkluderades även Summon, som innehåller forskning från flera olika ämnesområden. 

Genom dessa två databaser hittades tidigare forskning som var till användning i uppsatsen.  

Urval av respondenter 

För att skapa en trovärdighet i studien och dess resultat behövde respondenterna vara 

kommersiella vinproducenter från Sverige. Detta ansågs vara viktigt då vinerna har som 
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avsikt att drickas av en konsument. Detta betyder enligt Bryman (2011) att urvalet var 

målstyrt eftersom respondenterna valdes utifrån relevans till syftet, vilket är vanligt inom 

kvalitativforskning. En negativ faktor med målinriktat urval är att det resultat som 

forskningen kommer fram till inte kan generaliseras på en hel population (ibid.). Tio 

vinproducenter tillfrågades om att medverka i studien, varav fem tackade ja. Däremot används 

fyra av intervjuerna i studiens resultat.  

 

De fyra intervjupersonerna har fiktiva namn i studien och benämns som Johnny, Lennart, 

Roland samt Mikael. Respondenten Johnny jobbar i en kommersiell verksamhet som har en 

nystartad vingård. De arbetar främst med mousserandevin, där deras första omgång 

fortfarande ligger på lagring. Lennart producerar vitt- och rosévin och började med vinodling 

på grund av ett långvarigt intresse för vin. Intervjupersonen Roland producerar vitt- och 

rosévin och när det blev aktuellt för vinodling i Sverige bestämde han sig för att starta en egen 

gård. Mikael framställer främst vitt- och rosévin men även en liten andel rött. Startade med 

vinodling på grund av ett extremt stort vinintresse. 

Utförande 

Intervjufrågor ska utformas på ett sådant sätt att de svarar på forskningens syfte (Bryman, 

2011). Med detta i åtanke skapades frågorna i denna studie med hänsyn till den teoretiska 

bakgrunden. För att få en struktur delades intervjufrågorna in i inledande, mellanliggande och 

avslutade frågor (se bilaga 3) där de mellanliggande frågorna berörde syftet. Innan 

intervjuerna gjordes med respondenterna utfördes en pilotstudie på en intervjuperson som inte 

ingår i studiens resultat. Detta var för att prova intervjufrågornas uppläggning och dess 

relevans till studien (Patel & Davisson, 2011). 

 

På grund av tidsbrist och geografiska nackdelar utfördes intervjuarna via telefon, där 

uppsatsförfattaren bokade möte med respondenterna och kontaktade dem efter utsatt tid. 

Telefonintervjuer är inte vanligt inom den kvalitativa inriktningen eftersom det är svårt att 

läsa av kroppsspråk (Bryman, 2011). Det finns däremot fördelar i form av lägre kostnader och 

att det kan vara bekvämare för respondenten att svara på känsligare frågor då varken 

intervjuaren eller respondenten är fysisk närvarande för varandra (ibid.). Vidare visar 

undersökningar på att det inte blir en märkbar skillnad mellan fysiska intervjuer och 

telefonintervjuer gällande djup i svaren (Bryman, 2011). Intervjuerna varade mellan femton 
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till trettio minuter och spelades in på band. Inspelningar utfördes eftersom det ger ett 

trovärdigare material och för att det möjliggör en noggrann transkriberingsprocess. 

Tillförlitlighet 

Inom kvantitativforskning är reliabilitet ett begrepp som används för att mäta en studies 

pålitlighet (Bryman, 2011). Denna faktor är svår att använda i kvalitativforskning eftersom 

forskarens subjektivitet påverkar utformningen av undersökningsprocessen (King & 

Horrocks, 2010). Inom den kvalitativa inriktningen används istället begreppet tillförlitlighet 

som är uppdelad i fyra kategorier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten av 

att stryka och konfirmera (Bryman, 2011; King & Horrocks, 2010). 

 

Enligt King och Horrocks (2010) syftar trovärdighet på forskarens tolkning av 

datainsamlingen och i vilken utsträckning den godkänds av de respondenter som var med i 

undersökningen. För att stärka denna studies trovärdighet fick respondenterna ta del av hela 

uppsatsen vid slutfasen av studien, när enbart små korrigeringar av texten återstod. På så sätt 

fick de möjligheten att bekräfta att uppsatsförfattaren uppfattat deras åsikter på rätt sätt.  

Överförbarhet härleder till studiens resultat och hur generaliserbart det är i andra miljöer 

(King & Horrocks, 2010). Denna studie har ett målinriktat urval, vilket kan påverka 

överförbarheten eftersom det är svårt att generalisera studiens resultat till andra aspekter inom 

ämnet. 

 

Bryman (2011) beskriver pålitlighet som en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla 

faser i forskningsprocessen. För att undvika fel i studiens konceptualisering har denna studie 

haft som mål att beskriva dess datainsamling, urval, transkribering och resultat på ett 

konsekvent samt noggrant sätt för att skapa pålitligt resultat. Möjligheten av att styrka och 

konfirmera innebär enligt Bryman (2011) huruvida forskaren agerat i god tro och inte låtit 

personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka studiens resultat. I föreliggande 

studie har uppsatsförfattaren haft som avsikt att låta respondenterna spegla resultatet genom 

ordagranna transkriberingar och genomarbetade analyser. 

Analys 

Efter att en intervju var klar avlyssnades det inspelade materialet och transkriberingen av 

samtalet utfördes ordagrant. Detta för att undvika att egna tolkningar gjordes och för att inte 
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missa viktiga detaljer som var av relevans för studien. Författaren Bryman (2011) påpekar att 

det är en fördel börja analysera data tidigt i studien eftersom ordagrann transkribering ger 

mycket material. Därför analyserades även transkriberingarna direkt när de var klara. 

 

De transkriberade intervjuerna lästes i pappersform. Den första genomgången gjordes utan att 

tolka vad respondenten sagt för att få en uppfattning av materialet. Vid den andra 

genomgången sorterades irrelevant material bort som inte hade någon betydelse för syftet med 

hjälp av markeringspenna. När enbart relevant material fanns kvar lästes materialet flertalet 

gånger i pappersform, där återkommande teman markerades och tilldelades en kategori. Detta 

kallas enligt Bryman (2011) för innehållsanalys. Kategorierna blev två till antalet och används 

i resultatet som rubriker, där de kallas för Vin från Sverige samt Viljan att ingå inom ny 

nordisk mat.  

Forskningsetisk planering 

Enligt Patel och Davisson (2011) ska respondenterna som utgör materialet skyddas mot 

otillbörlig insyn i privatliv och inte ta psykisk eller fysisk skada. För att skydda individerna 

finns det etiska aspekter som ska beaktas, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011).  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att forskaren ska informera 

respondenterna om studiens syfte, de villkor som gäller för deras deltagande och att det är 

frivilligt. Uppsatsförfattaren tog kontakt med intervjupersonerna först via mail, där uppsatsens 

syfte beskrevs kortfattat och om de kunde tänka sig att bli intervjuade samt varför de ansågs 

bidra till undersökningen. Om den potentiella respondenten tackade ja skickades ett 

informationsblad (bilaga 2), vilket beskriver uppsatsens syfte mer ingående och varför 

frågeställningen är intressant samt att deras medverkande anonymiserades. Vidare beskrevs 

att intervjun skulle ske via telefon och att samtalet helst spelades in för att få en sådan korrekt 

bild som möjligt om vad som sades. Samtyckeskravet relaterar till att de tillfrågade har rätt att 

bestämma över sin medverkan och de villkor som gäller för deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002). Respondenterna i föreliggande studie tackade frivilligt ja till att medverka och 

uppsatsförfattaren planerade tillsammans med dem passande dagar och tider för intervjuerna. 

 

Den etiska aspekten Konfidentialitetskravet härleder till respondenternas anonymitet som ska 
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vara i största möjliga mån oidentifierbara och att dokument som avslöjar respondenternas 

identitet är otillgängligt för omvärlden (Vetenskapsrådet, 2002). För att så långt det är möjligt 

säkerställa respondenternas anonymitet har de fiktiva namn genomgående i denna studie. 

Vidare lagrades det inspelade intervjuerna på ett lösenordskyddat USB-minne. Den sista 

aspekten är nyttjandekravet, vilket innebär att information om deltagarna endast får användas 

i forskningsändamål och inte vidarebefordras till andra företag (Vetenskapsrådet, 2002). 

Materialet i denna studie har enbart hanteras i denna undersökning och såldes inte vidare till 

andra forskare eller verksamheter. 

Resultat 

Resultatet har delats in i två olika teman som uppenbarande sig under dataanalysen. Dessa är 

Vin från Sverige och Viljan att ingå inom ny nordisk mat. Underrubriker används 

genomgående för att skapa en struktur i resultatet. 

Vin från Sverige 

Solaris, den ultimata druvan för Sverige 

Klimatet i Sverige är svalt men intervjupersonerna påpekade att det inte var en bromskloss för 

vinodlingen. En positiv aspekt som nämndes var landets många soltimmar under 

växtsäsongen, vilket ger druvor med mycket smak. Klimatet har haft en inverkan på 

intervjupersonernas val av druvor. Till exempel påpekar de att klassiska sorter som riesling 

och pinot noir inte går att plantera här eftersom landets svala temperatur och korta somrar gör 

att dessa druvor inte hinner mogna. En druvsort som däremot passar i Sverige är den gröna 

druvan solaris och den odlades av samtliga intervjupersoner. Vissa var även noga med att 

nämna att druvan faktiskt är en vitis vinifera, inte en hybriddruva.  Det är dock inte bara på 

grund av druvans tålighet som den används i vingårdarna utan även på grund av dess 

mångfaldighet, vilket gör att vinet kan passa olika maträtter: 

 

Solaris kan passa många olika konsumenter och maträtter i och med att 

man kan göra den i olika grader av sötma. Man kan göra den torr, man kan 

göra den på fat, till och med lite mousserande. Den är antagligen den 

ultimata druvan för Sverige (Mikael, intervju, 2014). 
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Det framställdes även vin på blåa druvor där rondo utmärktes bland respondenterna. Vissa 

vinproducenter planterade även en liten andel av leo millaut och cabernet cortis. Likt solaris 

menade intervjupersonerna på att dessa blåa druvor passade Sveriges klimat.  

Vinernas stil 

Vitt vin och rosévin var de vinstilar som producerade mest, med undantag för vinproducenten 

Johnny som förklarade att de valt att fokusera främst på mousserande. Vinproducenten 

Johnny beskriver hur de tänker kring sitt mousserande vin och det svenska klimatet: 

 

När man producerar mousserande och sånt… klimatet som krävs beskrivs 

ofta som lite svalare, druvorna är lite syrligare och har en fräsch karaktär, 

så det borde i teorin passa väldigt bra (Johnny, intervju, 2014). 

 

En anledning till varför inte rödvin producerades i en större utsträckning bland de som odlade 

blå druvor var att somrarna har varit för kalla de senaste åren. Med det svenska kalla klimatet 

menade vinproducenterna att vitt, rosé och mousserande är de vinstilar som passar bäst att 

producera i landet.  

Vin från Sverige är en måltidsdryck 

Majoriteten av de tillfrågade vinproducenterna beskrev att deras vin var tänkta att konsumeras 

tillsammans med mat. Johnny påpekade att deras mousserande vin kan drickas utan mat då 

det är festlig dryck. Att hybriddruvor skulle passa mindre eller vara svårare att kombinera till 

mat än klassiska vitis vinifera druvor tyckte inte vinproducenterna. Flertalet av 

intervjupersonerna menade på att det inte går att känna en skillnad på om det är en 

hybriddruva i glaset eller en vitis vinifera. Roland förklarade att deras vita vin ofta misstagits 

kommit från en klassisk vinregion vid vinprovningar. 

 

För att hitta fungerande mat och dryckeskombinationer provar respondenterna sitt vin med 

olika maträtter. Vinproducenterna funderade på vad för typ av maträtter det framtagna vinet 

kunde kombineras med när det väl var klart: 
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Jag tror inte det är på det sättet att vi ändrar stilen på vinet utan det är mer 

så att vi tänker vad man kan ha det till […] Jag tror inte man har tänkt ”nu 

ska jag göra den här stilen av vin och då kommer den att funka till den här 

maten” utan ja… det gör sig lite grann (Mikael, intervju, 2014). 

 

Det går inte att ändra på vinet när det är klart, utan ska en maträtt passa får de utgå från vinet. 

Intervjupersonen Mikael trodde att detta även var ett vanligt tankesätt i Italien, Frankrike och 

Spanien.  

Viljan att ingå inom ny nordisk mat 

Att kombinera med svensk mat 

När intervjupersonerna försökte att hitta lyckade kombinationer till sina viner hade de Sverige 

i tankarna och utgick utifrån svenska maträtter. Vissa av intervjupersonerna nämnde även att 

de grundande sina maträtter efter lokala råvaror: 

 

Vi äter mycket fisk här nere. […] Så vi har provat fram en smörgås på gott 

bröd med smör och rökt fisk, lite strimlad purjolök på och så pressar vi lite 

citron över, så får du lite syra med… Och då passar det perfekt till dom här 

vinerna (Roland, intervju, 2014). 

 

Sparris var en vanlig råvara som kombinerades med solarisviner och vinet går även att 

använda inom matlagning. Lennart nämnde att ett kocklandslag var imponerade av hans 

solarisvin och använde det till en sås i en fiskrätt. En förekommande åsikt bland 

intervjupersonerna var att roséviner från Sverige fungerar väldigt bra till landets sommarmat 

som fisk, skaldjur, midsommarmat och kräftskiva men även till lättrökta råvaror. Lennart 

beskrev att hans rosévin även passade väl till rådjurssadel och enbärssås då hans vin var 

koncentrerat i smaken. 

Ny nordisk mat är något intresseväckande 

Intresset för ny nordisk mat var stor bland respondenterna då det är något som har fått 

uppmärksamhet inom gastronomin. Lokalproducerade råvaror, återupptäckandet av 

bortglömda grönsaker och maträtter samt att kombinera detta med något modernt har blivit 
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framgångsrikt i världen. Med expanderingen av de svenska vingårdarna kan ny nordisk mat 

vara något som passar in i det svenska vinets utveckling:  

 

Den nya nordiska maten ligger naturligtvis också nära det nya nordiska 

vinet, som är väldigt speciellt och unikt… det passar som en pang i den här 

nya utvecklingen… att vi till nya matlandet Sverige också får ett nytt vinland 

Sverige (Johnny, intervju, 2014). 

 

En ambition att ingå inom ny nordisk mat finns hos vinproducenterna. Vin och matkultur går 

hand i hand eftersom vin i huvudsak är en måltidsdryck. Roland visste dock inte vad ny 

nordisk mat var men förklarade att de tittar på matkulturen inom närområdet och använder 

lokala produkter när de experimenterar med passande rätter.  

 

Druvorna solaris, rondo, cabernet cortis och leo millaut ansågs fungera bra till svenska 

maträtter och ny nordisk mat. En förekommande åsikt var dock att det inte går att utesluta att 

det finns andra druvor som skulle passa bättre till matkulturen eftersom det finns tusentals 

olika druvtyper i världen.   

Vinerna bör ha en större roll i restauranger 

Vin är en måltidsdryck och serveras nästan alltid med mat inom en restaurang. Med detta i 

åtanke tycker Mikael att svenskt vin ska finnas på restauranger med svensk inriktning. Idag 

har svenska viner en liten roll inom dessa restauranger, vilket Lennart menar kan bero på den 

allmänna okunskapen och fördomen mot svenska viner. Det finns dock vissa restauranger 

som erbjuder det: 

 

Det finns vissa restauranger som satsar på det […]. Dom tar fram ett 

matpaket med tre rätter och så tar dom fram ett vinpaket och i ett av dom 

här vinpaketen, som är lite dyrare, så har dom med svenskt vin till 

förrätten… Och då kombinerar dom förrätten till detta vin (Roland, 

intervju, 2014). 

 

Idag är svenskt vin en nischprodukt, vilket kan bero på att vinodling i Sverige är relativt 

okänt. Mikael förklarar att människor fortfarande frågar honom om det går att odla vin i 
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Sverige fastän vinodlingarna startade för 15 år sedan. En annan aspekt kan enligt Johnny vara 

att de druvsorter som odlas i landet är obekanta då de är nya för konsumenten. Vidare är 

konsumenterna enligt Johnny konservativa när de väljer vin och köper något känner igen som 

riesling, chardonnay och pinot noir. Ett annat problem som några av intervjupersonerna 

nämner är att svenskt vin är förhållandevis dyrt jämfört med andra viner från de stora 

vinnationerna, vilket beror på små vingårdar och lite mekanisering. Landets vinodlare kan inte 

konkurrera med viner från stornationerna gällande prissättningen. 

Vinernas framtid inom ny nordisk mat 

För att få vinerna att ingå i ny nordisk mat nämnde flertalet av vinproducenterna att det 

gäller att både svenska kockar och krögare får upp ögonen för vinerna: 

 

Det snackas enormt mycket om nordisk mat och man… man sprider 

budskapet ut i världen så att säga. Sen så är verkligheten så att svenskt 

vin… är inte med i dom här tankarna hos krögarna generellt (Mikael, 

intervju, 2014). 

 

En del av ansvaret ligger hos krögarna på att öka medvetenheten hos konsumenterna att landet 

producerar vin. Medvetenheten kan enligt Johnny ökas genom att erbjuda ett svenskt vin som 

alternativ till en maträtt. På detta sätt kan konsumenterna få en chans att prova vinerna.  

 

Intervjupersonerna hade olika framtidsvisioner om svenskt vin och ny nordisk mat. Mikael 

förklarar att om expanderingen fortsätter i samma takt kommer till slut restaurangerna få upp 

ögonen för svenskt vin och då kommer allt annat naturligt. Vidare menar Mikael att 

konsumenter gillar tydlighet, som att regionen Champagne förknippas med gott bubbel och 

Argentina med den blå druvan malbec. Om Norden kunde förknippas med solaris hade det 

vart gynnsamt för svensk vinproduktion. Vidare förklarade Roland att vinodlingen är bara i 

uppstarten i Sverige och förmodligen kommer vingårdarna att utvecklas så att det blir billigare 

att odla, vilket påverkar priserna på vinerna och konkurrenskraften. Johnny tror inte att 

trenden med lokalproducerat kommer att dö ut och han hoppas Sveriges vinkultur kan 

fortsätta att utvecklas för att tillslut samverka med ny nordisk mat. På så sätt får vi en 

vinkultur till matlandet Sverige.  
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras uppsatsens teoretiska bakgrund mot undersökningens resultat i en 

resultatdiskussion. Vidare redogörs hur studiens metod och dess processer upplevdes i en 

metod- och materialdiskussion. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida svenska vinproducenter har som ambition 

att ingå inom ny nordisk mat med sina viner. Diskussionen har delats upp i tre rubriker som 

skapades utifrån studiens resultat, vilka är: Påverkan av klimatet, Svenska maträtter i fokus 

och Ambitionen finns men hjälp behövs. 

Påverkan av klimatet 

Intervjupersonerna påverkades av de klimatiska nackdelarna som Gundersen & Gensbøl 

(2010) nämner, det vill säga korta somrar och kalla vintrar. På grund av detta odlade 

intervjupersonerna hybriddruvorna rondo, cabernet cortis samt leo millaut. Solaris hyllades av 

respondenterna eftersom den kan produceras i många olika stilar och dessutom hävdade de att 

druvan är en vitis vinifera, vilket Gundersen & Gensbøl (2010) inte gör. Intervjupersonerna 

producerade vitt- mousserande- och rosévin. Rödvin har inte gått att producera i stor mån då 

somrarna har varit för kalla de senaste åren.  

Svenska maträtter i fokus 

I resultatet framkom det att svenska viner har sin utgångspunkt tillsammans med mat.  Vidare 

provade respondenterna enbart svenska maträtter till sina viner för att hitta lyckade mat- och 

vinkombinationer. Detta tyder på att intervjupersonerna använder nordiska råvaror i sina 

maträtter, vilket är en grundaspekt inom ny nordisk mat (Nordiska ministerrådet, 2005; 

Hermansen, 2012; Välimäki et al., 2004). Intervjupersonerna påpekar att svenskt rosévin 

passar till fisk, skaldjur, midsommarmat, kräftskiva och lättrökt mat, vilket härstammar från 

Nordens naturliga råvaruresurser samt kokkonst (Kroon, 2011; Nordiska ministerrådet, 2008). 

Vidare nämndes sparris och fisk som passade livsmedel för solarisviner. Att vinerna passar 

nordiska råvaror betyder även att druvorna solaris, rondo, cabernet cortis och leo millaut 

fungerar till ny nordisk mat. Förutom att en respondent påpekade att sitt rosévin kan 

kombineras till rådjurssadel, utgår det av resultatet att kött inte nämndes som en passande 
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råvara till svenska viner. Det kan bero på att denna typ av råvara passar bättre tillsammans 

med rödvin.  

 

Det var förekommande att respondenterna utgick från lokala råvaror när maträtter skapades. 

Respondenternas maträtter är därmed lokalt förankrade, vilket är en del av etik i det ny 

nordiska köket men som även har stöd inom ny nordisk mat (Välimäki et al., 2004; Nordiska 

ministerrådet, 2008). Intervjupersonernas tankesätt överensstämmer därmed det som 

Dornenburg & Page (2006) och Goldstein (2006) förmedlar, att lokala maträtter och råvaror 

hör ihop med lokalt vin. Respondenternas tanke är att det ska finnas en harmoni i 

kombinationen där både vinet och maten lyfter fram varandra. Det finns alltså, som 

Harrington (2008) beskriver, ett konsekvent tänk om vad som fungerar tillsammans för att 

skapa harmoniska mat- och dryck kombinationer i Sverige.  

Ambitionen finns men hjälp behövs 

En förekommande reaktion bland respondenterna av ny nordisk mat var intresse för att 

det, precis som Bergflødt et al. (2012) påpekar, har blivit framgångsrikt i den 

gastronomiska världen. Det uppvisades en vilja av de flesta intervjupersoner att få sina 

viner delaktiga inom ny nordisk mat, där restauranger som har en svensk inriktning 

serverar deras viner. Detta överensstämmer med författaren Harrington (2008) 

påstående att inte enbart matvanor påverkas av kulturella normer och händelser inom en 

region, utan även vin. En annan reaktion som framgår under resultatet var att en av 

respondenterna inte hade en insikt om ny nordisk mat. Intervjupersonen påpekade att 

han tittar på den lokala matkulturen och dess råvaror. Då det är en del av etik i det nya 

nordiska köket med stöd inom ny nordisk mat (Välimäki et al., 2004; Nordiska 

ministerrådet, 2008) visar respondenten en indirekt ambition att ingå i matkulturen.  

 

För att få vinerna att ingå inom ny nordisk mat framkom det i resultatet att det gäller för 

kockar och krögare att få upp ögonen för vinerna. Idag har vinerna en liten roll inom 

svenska restauranger. En av respondenterna argumenterar att det beror på den allmänna 

okunskapen och fördomen mot vinerna. Har restauratörer fördomar och en negativ 

attityd mot lokala viner köper de inte heller in dem (Gultek, Dodd och Guydosh, 2005). 

Restauranger är däremot en ingång för nya vinregioner eftersom de hjälper till att sprida 

medvetenheten kring vinerna (Gultek, Dodd & Guydosh, 2005). Det verkar dock vara 
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svårt att komma in i den nationella restaurangvärlden för nya vinländer. Detta kan ses i 

Kina, där det framkom att lokalproducerat vin inte var en betydande faktor när 

restauranger beställde vin (Siriex et al., 2011). Detta kan bero, precis som i Sverige, att 

landets vinproduktion är ung (ibid.). 

 

Vinodlingen och druvorna är okända för allmänheten i Sverige. Landets konsumenter är enligt 

en respondent konservativa när de väljer vin. Detta fann även Gultek, Dodd och Guydosh 

(2005) i sin studie, där vissa restauratörer inte köpte in lokalt Texasvin även fast de hade en 

positiv attityd då de vara rädda ingen skulle köpa dem (ibid.). Dessa restauratörer menade att 

Texasvin behövde mer marknadsföring för att öka kännedomen om vinerna (Gultek, Dodd 

och Guydosh, 2005). Detta instämmer en av respondenterna med och nämner att om Norden 

blev förknippat med solaris hade det vart gynnsamt för svenska viner. 

 

En respondent förklarar att om expanderingen av vinodlingen fortsätter i samma takt i 

framtiden som idag kommer restaurangerna till slut få upp ögonen för svenskt vin och då 

kommer allt annat naturligt. Detta kan ses i New York. Delstaten har idag en spirande 

vinutveckling och lokalförankrad trend inom gastronomin (Perla, Rickard & Schmidt, 2014). 

Om restaurangen hade en lokalproducerad inriktning var det en stor chans att restauratörer i 

New York köpte in lokala viner. Fortsätter svenska viner att utvecklas är chansen stor att de 

tillslut samverkar med ny nordisk mat. På så sätt får vi en vinkultur till matlandet Sverige. 

Metod- och materialdiskussion 

Vid kvalitativforskning används begreppet tillförlitlighet, som innehåller fyra aspekter; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten av att styrka och konfirmera för att 

bedöma en studies resultat (Bryman, 2011; King & Horrocks, 2010). I detta avsnitt sätts 

tillförlitligheten mot studiens undersökningsprocess och resultat.  

 

För studien var det viktigt att vinproducenterna berättade hur de tänkte om studiens ämne från 

sina egna perspektiv. Därför valdes den kvalitativa intervjun, då det ger enligt Bryman (2011) 

fylliga och detaljerade svar. Att använda semistrukturerade intervjuer var fördelaktigt. Det 

skapade ett fokus under intervjun, vilket underlättade jämförelserna i dataanalysen. 

 

Bryman (2011) påpekar att det inte blir en märkbar skillnad mellan fysiska intervjuer och 
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telefonintervjuer gällande djup i svaren. En respondent var kort i svaren, något som kanske 

kunde ha undvikits genom en fysisk intervju. De andra intervjupersonerna var däremot 

detaljerade i sina svar och uppsatsförfattaren anser att telefonintervju fungerade väl i denna 

studie. Det kan dock ha vart av intresse att undersöka respondenternas kroppsspråk för att se 

hur de regerade när ny nordisk mat kom på tal. En nackdel med telefonintervjuer menar 

Bryman (2011) är att det inte går att läsa av respondenternas kroppsspråk. 

 

Intervjuguiden hade tolv frågor som kretsade kring tre teman; matkultur, val av druva och 

klimat. Frågorna testades i en pilotstudie för att prova uppläggning och relevans till studien 

(Patel & Davidsson, 2011). Detta hjälpte till att sortera bort irrelevanta frågor och hitta de 

som behövdes formuleras om men ett problem återstod när intervjuerna utfördes. Fråga tre i 

intervjuguiden (bilaga 3) behövde upprepas och formuleras om under flera intervjuer. Detta 

kan bero på att frågan är lång och borde ha kortas ner för att undvika förvirring. Vidare togs 

en intervju bort för att inte påverka studiens tillförlitlighet på ett negativt sätt. Detta var på 

grund av en respondent inte förstod frågornas syfte. Då övriga respondenter förstod frågornas 

relevans kan detta bero på bristande kommunikation mellan studieförfattaren och 

respondenten. Vidare skickades uppsatsen skickades till de medverkande respondenterna i 

studiens slutfas, där de fick godkänna att de har uppfattats på ett korrekt sätt. Detta är en 

viktig del för att skapa ett trovärdigt resultat (King & Horrocks, 2010). 

 

För att besvara syftet behövde respondenterna vara svenska vinproducenter som framställde 

vin i ett kommersiellt syfte. Detta betyder att urvalet var målinriktat eftersom det valdes 

utifrån relevans till studien (Bryman, 2011). Ett målinriktat urval påverkar däremot resultatets 

överförbarhet. Studiens resultat kan inte generaliseras över alla typer vinproducenter i 

Sverige, då det finns totalt 350 medlemmar som ingår i föreningen Svenska vinodlare 

(Nilsson & Jasslin, 2013). Det är även svårt att generalisera resultatet på andra närbesläktade 

verksamheter. Resultatet kan däremot tyda på ett likande tankesätt hos andra kommersiella 

vinproducenter då det enligt Meyer von Bremen (2010) enbart finns tretton stycken i Sverige.  

 

Intervjuerna spelades in på band och var av god kvalitet. Avlyssningen och transkriberingen 

av intervjuerna påbörjades när de var klara för att undvika att egna tolkningar blev en del av 

resultatet och för att skapa en pålitlig studie. Vidare betyder detta att uppsatsförfattaren har 

tänkt på möjligheten av styrka och konfirmera då Bryman (2011) påpekar att det är viktigt att 
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personliga värderingar inte påverkar studiens resultat. Materialet blev omfattande och det 

hjälpte att påbörja analysen tidigt för att inte få ett framstressat arbete.  

Forskningsetisk uppföljning 

Alla respondenter fick ett informationsblad innan intervjun genomfördes, där studiens syfte 

togs upp och att det fanns en önskan om att spela in samtalet. I informationsbladet stod det 

inte att intervjun var frivillig, vilket är viktigt enligt Vetenskapsrådet (2002). Däremot tackade 

respondenterna ja till att ställa upp i en intervju innan informationsbladet skickades och kan 

således avböjt vid detta tillfälle. Detta betyder även att samtyckeskravet har uppnåtts vilket 

stärks av att de godkände studiens villkor. Vidare kan det spekuleras i om informationsbladet 

skickades i god tid och om uppsatsförfattaren borde förklarat att det var viktigt att 

respondenterna läste dokumentet. Detta då en intervju uteslöts från resultatet eftersom 

respondenten inte förstod frågornas syfte. Efter denna intervju, som var den första, upprepade 

uppsatsförfattaren studiens syfte till respondenterna innan den första frågan ställdes. Detta var 

för att påminna dem om vad studien handlande om, så att inga fler förvirringar eller 

otydligheter uppenbarade sig under intervjun.  

 

I informationsbladet förklarades det tydligt för respondenterna att de är anonyma i 

undersökningen. Eftersom den kommersiella vinodlingen inte är stor i Sverige har största 

varsamhet beaktas. Uppgifter som kan avslöja intervjupersonen har uteslutits från studien och 

vissa citat har arbetats om för att motverka identifikation men inte på ett sådant sätt att 

kontexten i vad respondenten sagt försvann. Studiens resultat har inte påverkats av detta.  

Slutsatser 

I Sverige planteras främst Solaris och Rondo för att det passar det rådande klimatet eftersom 

de mognar tidigt och tål kyla. Vidare ska svenska viner framställda på dessa druvor användas 

i huvudsak som en måltidsdryck. Ny nordisk mat är något som är intresseväckande och 

spännande för Sveriges kommersiella vinproducenter och det finns en ambition att få vinerna 

att användas inom matkulturen. Detta faller sig naturligt då vinproducenterna provar sina 

viner med svenska maträtter som ofta tillagats med lokala råvaror. Den nordiska regionen har 

ett stort utbud av olika sorters råvaror och de fungerar väl att kombinera tillsammans med 

svenska viner. För att vinerna ska användas tillsammans med matkulturen behöver däremot 

restauranger med en svensk inriktning få upp ögonen för dem. Fortsätter vinodlingen att 
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expandera och vinerna utvecklas, kommer dock intresset för svenskt vin bli större än vad den 

är under rådande läge. Då kommer möjligheten att ingå inom ny nordisk mat finnas på riktigt.  

Praktisk användning och vidare forskning 

Studiens resultat kan användas inom måltidskunskap och värdskap då den visar vad 

kommersiella vinproducenter från Sverige tänker kring deras viner och vilken målsättning de 

har. Forskningsläget inom detta ämne har klarnats upp eftersom studien visar på att svenska 

viner ska användas inom en måltid med avstamp i svenska maträtter. Detta kan vara 

användbart i för restauranger eller i hushåll då studien visar vad vinerna kan användas till. 

Vidare kan det vara aktuellt för restauranger med en inriktning inom ny nordisk mat att veta 

att kommersiella vinproducenter i Sverige vill vara med i denna matkultur. 

 

Även ifall svenska vinproducenter har en ambition att deras viner ska finnas inom ny nordisk 

mat står de inför vissa problem, vilket det behövs vidare forskning på. 

Det behövs en mer fördjupad studie om hur vinproducenter förhåller sig till matkulturen. Hur 

tänker svenska vinproducenterna kring renhet, friskhet, enkelhet och etik när de matchar 

vinerna med mat? Det skulle även vara av intresse att undersöka hur vinproducenterna 

förhåller sig till vinernas egenskaper (syra, kropp, sötma, etcetera) när de kombinerar med 

maträtter inom ny nordisk mat. 

 

Det framkom i studien att krögare och kockar behöver få upp ögonen för svenska viner, 

annars blir det svårt att ingå inom matkulturen. En kvalitativ studie om vad restauratörer eller 

kockar tycker om vinerna och deras användning inom en måltid, hade varit gynnande för 

ämnet. Vidare framkom det att konsumenter är konservativa när de väljer vin. Det hade därför 

vart intressant att undersöka hur svenska konsumenter ser på inhemskt vin, där en kvantitativ 

enkätundersökning passar väl.  

 

 

 



 
28 

 

Referenslista 

Källor 

Inspelningar från intervjuer med studiens informanter (fem stycken) förvaras hos uppsatsens 

författare Viktor Karlsson, Hertig Karls Allé 56A, 703 40 Örebro. 

 

Transkriberingar från intervjuer med studiens informanter (fem stycken) förvaras hos 

uppsatsens författare Viktor Karlsson, Hertig Karls Allé 56A, 703 40 Örebro. 

Referenslitteratur 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

 

Bergflødt, Sigurd; Skuland, Silje & Amilien, Virginie (2012). Nordic food culture(s) - 

thoughts and perspectives by way of introduction. Anthropology of Food Vol. 7. 46pp. 

 

Deutsches weininstitut (2013). Deutscher wein statistik 2013/2014. Hämtad 2014-05-08 från: 

http://www.deutscheweine.de/icc/Internet-DE/med/108/108408b3-d74a-0411-3073-

d7344755dbd7,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf 

 

Dornenburg, Andrew & Page, Karen (2006). What to drink with what you eat. New York: 

Bulfinch Press. 

 

Evan, Goldstein (2009). Perfect pairings: A master sommelier's practical advice for 

partnering wine with food. Berkeley: University of California Press. 

 

Génsbøl, Benny & Gundersen, Michael Jens (2010). Vinavl i Danmark. København: Gad 

 

Gustafsson, Inga-Britt (2004). Måltidskunskap - kunskap som förenar vetenskap, praktik och 

estetik. Ingår i Gustafsson, Inga-Britt (red.) och Strömberg, Ulla-Britt (red.), Tid för 

måltidskunskap: En vänbok till Birgitta Ulmander (s. 55-66). Örebro: Örebro universitet. 

 

 



 
29 

 

Gustafsson, Inga-Britt; Öström, Åsa; Johansson, Jesper & Mossberg, Lena (2006). The Five 

Aspects Meal Model: A tool for developing meal services in restaurants. Journal of 

Foodservice, 17 pp. 84–93. 

 

Gultek, M. Mark; Dodd, H. Tim & Guydosh, M. Raymond (2005). Restaurateurs' Attitude 

Toward Local Wines and Its Influence on Local Wine Purchases. International Journal of 

Wine Marketing, Vol. 17 No. 3, pp 5 – 24. 

 

Harrington, J. Robert (2008). Food and wine pairing: A sensory experience. New Jersey: John 

Wiley & Sons, inc. 

 

Henderson, Patrick J. & Rex, Dellie (2012). About wine. New York: Cengage Learning. 

 

Hermansen, Tholstrup Emil Mark (2012). Creating Terroir: An Anthropological Perspective 

on New Nordic Cuisine as an Expression of Nordic Identity. Anthropology of Food, Vol. 7 

pp. 54.  

 

IRF (u.å). The foods. Hämtad 2014-04-15 från: http://drinkriesling.com/all-about-

riesling/riesling-food 

 

Jackson, S. Ronald (2009). Wine tasting: A professional handbook. Amsterdam: Academic 

Press 

 

Jordbruksverket (2014). Vinodling i Sverige. Hämtad 2014-05-18 från: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/tradgardsodling/vinodling.4.5aec66112

1e261385280002533.html 

 

King, Nigel & Horrocks, Christine (2010). Interviews in Qualitative Research. London: 

SAGE publications Ltd. 

 

Kroon, Mattias (2011). Ny nordisk mat.  Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 

 

 



 
30 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Laurin, Urban. (2010). Den svenska turistmåltiden: En internationell bild av mat och måltider 

(Rapport 0044). Stockholm: Tillväxtverket. 

 

Meyer, Claus (2011). New nordic cuisine. Food & design, Vol. 9, pp. 10. 

 

Meyer von Bremen, Ann-Helen (2010). Stort intresse för vinodling i Sverige. Hämtad 2014-

04-23 från: https://www.systembolaget.se/Dryckeskunskap/Om-vin/Svensk-vinodling/ 

 

Mölstad, Mikael (2012). Solaris är framtiden för Sverige. Hämtad 2014-05-18 från: 

http://blog.svd.se/vin/2012/06/08/solaris-ar-framtiden-for-sverige/ 

 

NE, (2014). Nationalencyklopedin, uppslagsordet ”producent”. Tillgänglig 18 maj 2014 på 

URL: http://www.ne.se/producent/287336 

 

Nilsson, Bodil & Jasslin, Lena (2013). Hur kan branschen vin och fermenterade drycker 

utvecklas i Sverige? (Vinlandet Sverige). Hämtad 2014-05-17 från: 

http://www.krinova.se/wp-content/uploads/2013/07/Vinlandet_Handlingsplan.pdf 

 

Nordiska ministerrådet (2005). Århus-deklarationen om ny nordisk mat. Hämtad 2014-06-04 

från: http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-

fiskeri-havbrug-jordbrug-levnedsmidler-og-skovbrug-mr-fjls/arrangementer/moede-i-

ministerraadet-for-fiskeri-havbrug-jordbrug-levnedsmidler-og-skovbrug-30.-juni-2005-

aarhus-i-danmark/aarhus-deklarationen-om-ny-nordisk-mad 

 

Nordiska ministerrådet (2008). New nordic cuisine. Århus: Scanprint A/S. 

 

Nordiska ministerrådet (u.å). Ny nordisk mat. Hämtad 2014-04-20 

från: http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-

foer-fiskeri-och-havsbruk-jordbruk-livsmedel-och-skogsbruk-mr-fjls/ny-nordisk-mat 

 

http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-fiskeri-och-havsbruk-jordbruk-livsmedel-och-skogsbruk-mr-fjls/ny-nordisk-mat
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-fiskeri-och-havsbruk-jordbruk-livsmedel-och-skogsbruk-mr-fjls/ny-nordisk-mat


 
31 

 

Oregon Wine (u.å). Food and wine. Hämtad 2014-05-11 från: 

http://www.oregonwine.org/wines/food-and-wine.aspx 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Perla, M. Joseph; Rickard, J. Bradley & Schmit, M. Todd (2014). Looking for Locapours: 

Using Zagat Survey Data to Examine Restaurant Demand for Local Wine. Agricultural and 

Resource Economics Review, Vol. 43 No. 1, pp 69 – 86. 

 

Rowlands, Ray (2013). The impact of climate change. Ingår i just-drinks (red.), The post 

recessionary face of the west european wine market 2013 edition. Bromsgrove: Aroq Limited. 

 

Smith, Valdemar & Bentzen, Jan (2011). Which factors influence the quality of wine 

produced in new cool climate regions? International journal of wine business research, Vol. 

23 No. 4 pp. 355 – 373 

 

Sirieix, Lucie; Remaud, Herve; Lockshin, Larry; Thach, Liz & Lease, Terry (2011). 

Determinants of restaurant’s owners/managers selection of wines to be offered on the wine 

list. Journal of retailing and consumer services 2011 Vol 18 No 6 pp. 500 – 508. 

 

Stockholms Universitet (2011). Vad gör en etnolog? Hämtad 2014-05-16 från: 

http://www.erg.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/etnologi/vad-g%C3%B6r-en-

etnolog-1.54250 

 

Svenska vinodlare (u.å). Syftet med föreningen Svenska Vinodlare. Hämtad 2014-05-16 från: 

http://www.svenskavinodlare.se/foreningen.html 

 

Söderström, Malin. (2009). Några droppar vinäger kan göra underverk. Ingår i Förster, Anna 

(Red.), Syrat: En hyllning till den unika nordiska smaken (s. 155). Stockholm: 

Informationsförlaget. 

 

 



 
32 

 

Torstenson, Lars & Pappinen, Lauri (2009). Odla och tillverka vin. Sundbyberg: Pagina 

förlags AB. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Vinvägen (u.å). Druvor vi odlar i Skåne. Hämtad 2014-05-16 från: 

http://www.vinvagen.se/druvor-vi-odlar-i-sk%C3%A5ne-5850189 

 

Välimäki et al. (2004). Manifest för det nya nordiska köket. Hämtad 2014-04-15 från: 

http://newnordicfood.org/fileadmin/webmasterfiles/PDF/koksmanifest/Manifest%20f%C3%B

6r%20NNM%20_%20svenska.pdf 

 

WineGrowers (u.å). Solaris. Hämtad 2014-04-12 från: 

http://www.winegrowers.info/varieties/Vine_varieties/Solaris.htm 

 

Örebro Universitet (2011). Måltiden i samhällsrummet. Hämtad 2014-05-14 

från: http://www.oru.se/Forskning/Forskningsamnen/Rhs/Maltidskunskap/Maltidskunskap/Fo

rskargrupper-inom-Maltidskunskap/Forskargrupp/?rdb=45 

 

Örebro Universitet (2012). Forskning. Hämtad 2014-01-28 från: 

http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Forskning/  

 

http://www.oru.se/Forskning/Forskningsamnen/Rhs/Maltidskunskap/Maltidskunskap/Forskargrupper-inom-Maltidskunskap/Forskargrupp/?rdb=45
http://www.oru.se/Forskning/Forskningsamnen/Rhs/Maltidskunskap/Maltidskunskap/Forskargrupper-inom-Maltidskunskap/Forskargrupp/?rdb=45


 
1 

 

Örebro Universitet     Bilaga 1 
Restaurang- och hotellhögskolan     
 

Artikeldatabasökning 
Datum Databas Sökord Antal 

referenser 
Kombi-
nation 

Antal 
referenser i 
kombination 

Antal 
lästa 
abstra
ct 

Antal 
lästa 
artikla
r 

Använda 
artiklar 

2014-
04-15 

Summo
n 

Solaris 50 186 1 + 3 2 228 2 1 1 

2014-
04-15 

Summo
n 

Rondo 40 012 2 + 3 4122  1 x x 

2014-
04-15 

Summo
n 

Wine 830 306 x x x x x 

2014-
04-15 

Summo
n 

Cold 
climate 

2 425 377 

 

4 + 5 5 901 3 x x 

2014-
04-16 

Summo
n 

Viticult
e 

243 861 

 

5 + 4 + 
3 

2336 4 2 x 

2014-
04-16 

Summo
n 

Nordic 
food 

58 724 x x x x x 

2014-
04-16 

Summo
n 

Culture 6 773 803 

 

7 + 6 33 933 3 2 x 

2014-
04-16 

Summo
n 

Nordic 

cuisine 

3 367  

 

x x 1 1 1 

2014-
04-16 

Summo
n 

Restaur

ant 

1 287 174  

 

x x x x x 

2014-
04-16 

Summo
n 

Choice 

of wine 

385 652 

 

10 + 9 83 173  

 

1 1 1 

2014-
04-20 

Summo
n 

Consu

mer 

5 626 140 

 

x x x x x 

2014-
04-20 

Summo
n 

Local 

wine 

387 948 

  

12+11 121 883 

 

2 2 1 
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2014-
04-16 

Summo
n 

Local 

wine 

387 948 

 

13+9 112 750 1 1 1 

2014-
04-16 

FSTA Nordic 
food 

324  x x x x x 

2014-
04-16 

FSTA Culture 34,213  

 

16+15 17 1 1 1 

2014-
04-16 

FSTA Restaur
ant 

2114 x x x x x 

2014-
04-17 

FSTA Choice 
of wine 

293 18+17 6 1 1 x 
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Informationsblad om studien 
Förr ansågs det vara olämpligt att producera vin i Sverige eftersom klimatet ansågs vara för 

kallt men en utveckling har skett och idag expanderar industrin i landet. Detta sker i samband 

med utbredningen av den nya nordiska matkulturen, ny nordisk mat, som på senare tid har fått 

uppmärksamhet i media. 

 

Jag är en sista års student på sommelier och måltidskreatör programmet vid Örebro 

Universitet som skriver en C-uppsats, där jag vill undersöka hur svenska vinproducenter 

tänker kring ny nordisk mat och om det finns någon ambition att producera viner som passar 

till den. För att få ett svar på detta syfte behöver jag er hjälp! Det finns inga studier om detta 

och med tanke på att både vinodlingen och den nya matkulturen expanderar tycker jag att 

uppsatsen är betydelsefull. Det hoppas jag att ni tycker med. Intervjuerna tar cirka 15 – 30 

minuter och görs via telefon. För att göra en sådan korrekt bild av intervjun som möjligt har 

jag som önskemål att spela in den. Er identitet anonymiseras så mycket som möjligt genom 

hela uppsatsen. Tack för visat intresse! 

 

Namn:  

Viktor Karlsson 

Sommelier och måltidskreatör 

Hotell- och restauranghögskolan i Grythyttan 

Email: vikcah071@studentmail.oru.se 

Telefonnummer: 0702791428 

Handledare: 

Åsa Öström 

Hotell- och restauranghögskolan i Grythyttan 

Email: asa.ostrom@oru.se 

Handledare:  

Mischa Billing 

Hotell- och restauranghögskolan i Grythyttan 

Email: mischa.billing@oru.se 
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Intervjuguide 
 

Inledande fråga: 

• Vad fick dig att börja med vinodling? 

Tema: Matkultur 

• I vilka sammanhang vill du att ditt vin ska drickas? 

• Klassiska smakkombinationer inom svensk mat brukar vara mellan sött och syrligt 

eller sött och salt.  Funderar ni något kring mat och dryck i kombination inom den 

svenska måltiden när ni framställer era viner? 

• Hur ser dina tankar ut om den nordiska matkulturen ny nordisk mat?  

• Är dina viner något som du vill ska finnas med inom ny nordisk mat?  

Varför då?  

Varför inte? 

• Vilken roll tycker du att svenska viner har inom en restaurang? 

Tema: Druvor 

• Hur har ni valt att arbeta med de druvor som ni arbetar med idag? 

• Vilka fördelar och nackdelar har hybriddruvor när det kommer till mat och dryck i 

kombination? 

• Tror du att det finns andra druvor som passar bättre till ny nordisk mat? 

Tema: Klimat 

• Vilka klimatiska fördelar har Sverige när det kommer till vinodling?  

• På vilka sätt har klimatet påverkat ert val av druvor? 

Avslutande fråga  

• Hur tror du framtiden kommer att se ut gällande svenskt vin och nordisk matkultur? 
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