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Sammanfattning 
Uppsatsen har för avsikt att skapa förståelse i hur symboliska värden påverkar konsumtionen 

av naturvin. I den postmoderna konsumtionskulturen sker konsumtionen i syfte att bygga upp 

bilden av sig själv, snarare än att konsumera produkter av praktisk nytta. Studien omfattar ett 

teoretiskt ramverk bestående av symbolisk interaktionism, konsumtionskulturen och den 

postmoderna marknadsföringen. Genom en existentiell fenomenologisk metod har 

konsumenters upplevelser med naturvinet studerats och tolkas. Tolkning utfördes genom en 

kvalitativ innehållsanalys och mynnade ut i betydelsefulla symboler. Resultatet pekar på att 

symbolerna i naturvinet bidrar till ett gott liv, en gemenskap och en kamp om vinets existens. 

I studien framgår det att konsumtionens främsta anledning inte handlar om smakupplevelsen 

utan har en djupare mening än så.  

Nyckelord: Consumer Culture Theory, Naturvin, Symbolisk interaktionism, Postmodernism   

Abstract 
The intention of this study is to create an understanding of how symbolic values affect the 

consumption of natural wines. In postmodern consumption culture, the reason to consume 

takes place in order to build the image of self, rather than consuming products for its practical 

use. The study comprises a theoretical framework consisting of symbolic interactionism, 

consumption culture and postmodern marketing. Through an existential phenomenological 

method, the consumers’ experiences of the phenomenon natural wine have been interpreted. 

The interpretation was performed through a qualitative content analysis and appeared in 

significant symbols. The result indicates that the symbols of the natural wine contribute to a 

good life, a community and a struggle for the existence of the wine. The study shows that the 

true nature for consumption of natural wines is not the taste experience, but a deeper meaning. 

Keyword: Consumer Culture Theory, Natural wine, Symbolic interactionism, Postmodernism  

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Naturvin, som vinstil, har under den senaste tiden tagit mer plats på restauranger i Sverige. 

Samtidigt har vinet väckt heta diskussioner på grund av att det inte tillhör något regelverk. 

Naturvinets smakprofil är säregen och skiljer sig från konventionella viner, vilket väckt 

intresset att studera varför vinet faktiskt konsumeras. I följande studie har det framkommit att 

tillhörighet är väsentligt hos de individer som konsumerar naturvin. Anledningen till att 



 

naturvinskonsumenter dricker vinet tycks vara för att kunna tillhöra ett sammanhang. I 

konsumtionen köper individerna de symboler som naturvinet är laddat med. Resultatet av 

studien framgick genom konsumenternas berättande upplevelser de haft med vinet. Svaren 

ledde fram till tolkningar av symboliska värden. Intervjuerna kopplades samman med ett 

teoretiskt ramverk bestående av symbolisk interaktionism, den postmoderna marknaden och 

konsumtionskulturen. Då naturvinet sällan studerats bidrar studien med en ökad förståelse för 

de som konsumerar naturvin samt hur symboliska värden har betydelse för konsumtionen. 
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1. Inledning 

”Varför dricker vi naturvin?”, vi har ställt oss frågan många gånger och gör det återigen när vi 

öppnar dörren till en vinbar på en bakgata i Köpenhamn. Vi tränger oss ner mellan en blandad 

skara människor och kan inte låta bli att njuta av det bondgårdsdoftande och vinägerlika vinet 

vi blir serverade i glasen. Den säregna smakprofilen skiljer sig från den traditionella vinskolan 

vi är vana vid, men har på senare tid har kommit allt närmare genom människor i vår 

omgivning. Det är ett vin utan tillsatta kemikalier och som inte klassificeras enligt något 

regelverk. Vi dricker det gärna, men kan inte låta bli att fundera över varför vi gör det, tycker 

vi verkligen om det? Om vi gör det, av vilken anledning? Vi är medvetna om att livsstil och 

konsumtionsval hör ihop men vi vill skapa oss en djupare förståelse än så. Vilka är de 

människor som sitter runt omkring oss och njuter av vinet? Det är den ovanliga karaktären av 

vinet som drivit vårt intresse att förstå varför människor är så uppslukade av det. Finns det en 

särskild typ som dricker naturvin? Är det miljön omkring som gör oss tillfreds? Utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv har vi närmat oss naturvinet genom konsumenters berättelser och 

upplevelser av naturvin, för att förstå vilka symboliska värden naturvinet är laddat med. 

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att förstå vilka bakomliggande faktorer som gör att svenska 

konsumenter köper naturvin. Syftet kommer besvaras med följande frågeställning:   

Vilka symboliska värden har naturvin för konsumenter? 

3. Arbetets relevans för ämnet Måltids- och Restaurangvetenskap och samhället 

Det finns tidigare forskning som identifierat beteenden hos individer som konsumerar 

konventionellt vin men ingen forskning beskriver konsumtionen av naturvin. Detta kan bero 

på att vinstilen inte tillhör något regelverk och därför blir svår att förhålla sig till vid 

forskning. I en tysk undersökning pekar Rössel och Pape (2016) på att vinkonsumtionen 

främst handlar om identitet, livsstil och sociala nätverk. Genom att förstå varför konsumenter 

köper naturvin skapas möjligheter för restauranger och utbildningar att lättare förhålla sig till 

produkten. Förståelsen av konsumtionen kan bidra med en utveckling av utbildningen inom 

måltids- och restaurangvetenskapen. Kunskapen om naturvin bör belysas mer eftersom vinet 

allt oftare förekommer på restauranger. Ur ett värdskapsperspektiv kan kunskapen om 

vinstilen underlätta mötet med gästerna. Samtidigt är det viktigt att belysa att naturvinet är en 



 

 2 

alkoholhaltig dryck som medför negativa konsekvenser. Ansvaret lämnas därför över till de 

som hanterar drycken. Det är inte bara symbolerna i vinet som är intressant att undersöka. 

Eftersom symboler påverkar individers upplevelser är det relevant att fundera över 

symboliska värden när måltider utformas för gäster. Inte minst hos den postmoderna 

konsumenten som köper sin identitet genom symbolers värde (Arnould & Thompson, 2005). I 

västvärlden är konsumtionen ett privilegium på grund av det ekonomiska välståndet som råder 

(Shankar, Whittaker och Firchett, 2006). Möjligheten att köpa vad som helst för att bygga upp 

identiteter är en ständigt pågående process som gör det relevant att undersöka hur den 

framväxande vinstilen, naturvin, påverkar konsumenter i samhället. I följande studie 

undersöks vinkonsumtionen ur ett postmodernt perspektiv som enbart belyser vinstilen 

naturvin och dess symboliska värden. 

4. Bakgrund 

Kapitlet omfattar ett teoretiskt ramverk bestående av symboliska värden i den postmoderna 

konsumtionskulturen. För att klargöra vad ett naturvin kan vara börjar kapitlet med en kort 

förklaring om fenomenet. Därefter presenteras definitionen av symbolisk interaktion följt av 

teorier om konsumtionskulturen och avslutas med en presentation av de fem postmoderna 

tillstånden.  

4.1 Tolkning av naturvin 

Det finns inget regelverk som definierar vad ett naturvin är, därför tycks det även svårt att 

hitta forskning som beskriver hur vinstilen kan uppträda. Definitionerna som följer är till för 

att få en uppfattning om hur naturvinet kan ses.  

Under slutet av 1700-talet förändrades vinproduktionen i Tyskland och gick från att vara en 

naturlig vinframställning till att bli en teknologisk (Goldberg, 2011). Utvecklingen skapade 

möjligheter för vinmakarna att konstruera viner efter önskad smak, med hjälp av tillsatser och 

tekniker. Samtidigt som förändringen av vinernas framställning utvecklades ifrågasattes även 

den nya tekniken (Goldberg, 2011). Fortsättningsvis menade Goldberg (2011) att de nya 

vinerna var konstgjorda tillskillnad från de naturliga vinerna som smakade äkta. Kritiken 

grundade sig i att växtplatsen inte längre kunde värdesättas. Likaså att klimatets påverkan inte 

längre hade någon betydelse eftersom vinerna var manipulerade för att smaka på ett visst sätt. 

Goode och Harrop (2011) menar att denna typ av framställning, som försvann när tekniken 

mötte vingårdarna, fortfarande idag sällan förekommer. De pekar på att vinframställningen är 
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en hårt kontrollerad industri av massproduktion. Deras definition av ett naturligt vin kräver en 

ekologisk odling utan kemiska tillsatser och en vinproducent som har känsla för växtplatsen. 

4.2 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism fick sin definition av Blumer (1986). Symbolisk interaktionism 

hade sedan tidigare använts av flera filosofer och sociologer, men utan specifik definition. I 

Blumers (1968) begreppsdefinition upplever individer symboler genom interaktioner med 

andra individer. Förståelsen för symbolerna påverkas av sammanhanget som individerna 

befinner sig i.  

Trost och Levin (2010) menar att symbolisk interaktionism kan användas som verktyg för att 

analysera olika grupper i samhället samtidigt som det kan ge förståelse av individers 

beteenden i olika sammanhang. Trost och Levin (2010) har lyft ut delar av den symbolisk 

interaktionismen, som kan underlätta förståelsen av individers vardag. De förklarar att det är 

individen som avgör om en situation är verklig och att handlingarna beror på hur situationen 

upplevs. Utifrån verkligheten som upplevs i en situation, styrs beteendet och agerandet. 

Situationen påverkas av interaktionen med andra i den sociala verkligheten. Den sociala 

verkligheten är subjektiv men upplevs objektiv på grund av att individerna tillsammans 

definierat det objektiva.  

När individer interagerar med varandra menar Trost och Levin (2010) att en social interaktion 

uppstår. Den sociala interaktionen förekommer alltid med andra individer eller objekt, oavsett 

om den sker medvetet eller omedvetet. I varje upplevd föreställningsvärld talar objekten med 

individen. Handlingar som sker i interaktionerna är konstruerade uppfattningar om 

symbolernas betydelser. Dessa symbolerna får enligt Trost och Levin (2010) främst mening 

genom språket men kan även upplevas genom gester och beteenden. Symboler måste 

uppfattas av flera individer för att de ska kunna finnas.  

En interaktion kan aldrig återupplevas men Trost och Levin (2010) menar att individens 

tidigare erfarenheter alltid är närvarande och påverkar agerandet i nuet. Beroende på 

omgivningen utspelas interaktioner på olika sätt. I symboliska interaktioner har individen 

flera olika jag, beroende på vilket sammanhang som individen agerar inom. Lika många 

sammanhang som individen tillhör, lika många jag besitter den (Trost & Levin, 2010). 

Genom situationerna som ständigt utspelas, konstruerar individerna sina identiteter. I de olika 

situationerna som individen rör sig i, finns det enligt Trost och Levin (2010) förväntningar på 

hur individen ska uppträda för att få vara en del av sammanhanget. Eftersom symbolers 
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mening skapas i sociala kontexter är det relevant att förstå vilka symboliska handlingar 

individer gör i sina liv. Konsumtionen riktar sig inte bara mot produkters användbarhet utan 

även mot de symboliska värden produkten besitter, vilket bland annat studerats inom 

forskningsområdet Consumer Culture Theory. 

3.3 Consumer Culture Theory 

Arnould och Thompsons (2005) begrepp, konsumtionskulturen, Consumer Culture Theory 

(CCT) sammanfattas av flera olika teorier. Vad dessa teorier alla har gemensamt är att 

konsumtionsperspektivet utgår ifrån sociokulturer, symboler och ideologier. Arnould och 

Thompsons (2005) teoretiska ramverk bygger på att konsumtionen påverkas av 

konsumenternas olika ageranden i olika kulturer. Begreppet CCT kan ställa till förvirring då 

det beskrivs som en teori men omfattar flera olika teorier och bör istället ses som ett 

paraplybegrepp (Arnould & Thompson, 2007). Konsumtionsteorierna kan ge förståelse i hur 

kulturella faktorer, skapandet av identiteter och marknaden dynamiskt har en relation med 

varandra (Arnould & Thompson, 2005).  

Massproducerade produkter menar Arnould och Thompson (2005) uppfyller en 

tillfredställelse hos konsumenterna men är egentligen en manipulation för att få 

konsumenterna att känna sig unika i deras konsumtionsval. I konsumtionskulturen är 

marknaden matad med symboler som finns i alla varor som konsumeras. Konsumtionsvalen 

ger konsumenterna möjlighet att passa in i olika sammanhang. Arnould och Thompson (2005) 

menar att konsumtionen påverkas av marknadens sätt att presentera symboler. 

Presentationerna sker genom bilder och texter, eller med hjälp av andra individer som 

använder symbolerna. Överallt på marknaden finns symboliska värden. Dessa värden visar sig 

främst genom marknadsföringen och tolkas av konsumenterna. Varorna som köps är laddade 

med symboler, som konsumenterna väljer att konsumera för att bygga sina identiteter 

(Arnould & Thompson, 2005). Konsumenternas val av symboler är enligt Arnould och 

Thompson (2005) en del i tillhörigheten som symbolerna har i den sociala världen. Genom 

användandet av varorna byggs inte bara identiteter upp utan också relationer med andra 

konsumenter. CCT utgår inte ifrån att se kulturen i samhället som ett kollektivt synsätt utan 

tittar på mångfalden som finns i dagens globaliserade samhälle (Arnould & Thompson, 2005). 

Konsumtionskulturen leder till ett internationellt nätverk eftersom den lokala kulturen är 

påverkad av det globala medielandskapet. Deras inramning av konsumtionskulturen utgår 

ifrån fyra olika huvudaspekter: Konsumentens identitetsprojekt, marknadskulturen, 

sociohistoriska mönster av konsumtion och teorier om marknadsideologier, och 
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konsumentens tolkningsstrategier. Studien berör marknadskulturen och konsumenters 

identitetsskapande som vidare förklaras nedan. 

Marknadskulturen. I kontrast till det traditionella perspektivet som menar att människor är 

bärare av kulturer är det konsumenterna de som skapar kulturer (Arnould & Thompson, 

2005). Marknadskulturen enligt Arnould och Thompson (2005) bygger på hur konsumenter 

påverkas i miljöer som konsumenterna vill vara i. De menar att konsumenterna i dessa miljöer 

känner ödmjukhet och solidaritet för andra konsumenter i den valda miljön. Konsumenterna 

strävar efter att befinna sig i kulturer där de känner tillhörighet med andra. Dock menar 

Arnould och Thompson (2005) att dessa kulturer kan variera beroende på det sammanhang 

som konsumenterna är i. I takt med den globalisering och kapitalisering som råder i samhället 

har kollektivismen brutits ner och blivit individualiserad (Arnould & Thompson, 2005). 

Numera strävar konsumenterna efter att bygga personliga och självständiga livsstilar 

samtidigt som kulturen de omger sig i ständigt är närvarande och påverkar. På grund av att 

konsumenterna är splittrade i deras konsumtionsval blir delaktigheten i de utövade livsstilarna 

kortlivade.  

Konsumentidentitetsprojekt beskriver Arnould och Thompson (2005) utifrån synsättet att 

konsumenterna är en skapare av och sökare efter identitet. Konsumenterna är medvetna om 

vad de vill ha, men ofta splittrade eftersom de stöter på inre motsägelser och ambivalens i 

marknadens myller av produkter (Arnould & Thompson, 2005). Det är marknaden som ger 

konsumenterna möjligheten att skapa identiteter. Dessa identiteter är begränsade eftersom det 

är utbudet av produkter och varumärken på marknaden som styr konsumentens valmöjligheter 

(Arnould & Thompson, 2005). Konsumenterna tolkar identiteten genom produkternas 

symboliska värden och köper det som konsumenterna tycker sig bäst identifieras med, i det 

kulturella sammanhanget som konsumenten vill tillhöra (Arnould & Thompson, 2005).  

En typ av teoribildningar som appliceras inom CCT, med ett tydligt fokus på just 

identitetsskapandet och den splittrade identiteten är den postmoderna marknadsföringen.   

4.4 Den postmoderna marknaden 

Postmodernismen bygger på människans sociala sammanhang där kulturella betydelserna står 

i centrum, i motsats till modernismens teori om att den vetenskapliga forskningen är det 

centrala (Firat, Dholakia & Venkatesh, 1995). I postmodernismen kritiseras metaberättelser 

och modernismens kulturella föreställningar om normer och idéer (Firat et al., 1995). Numera 

enligt Firat och Venkatesh (1995) är det språken, berättelserna och de symboliska värdena 
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som står i centrum. De menar att det är produktionen och konsumtionen av symboler som 

utgör samhällets mening. Istället för att vetenskapen är den primära kunskapen om 

verkligheten så är kunskapen om verkligheten det som händer i människors liv. Händelserna i 

människornas liv är berättelser, samtal och uppfattningar. Den största skillnaden mellan 

modernismen och postmodernismen är övertygelsen om att det bara finns en sanning i 

modernismen. Sanningen i postmodernismen skiljer sig mellan varje individ (Firat & 

Venkatesh, 1995).  

4.4.1 Konsumtionens fem tillstånd  

I postmodernismen är konsumtionen av symboler de handlingar som människan utför för att 

få tillhöra en gemenskap (Elliott, 1997). Detta menar även Featherstone (2007) genom att 

förklara att konsumenter bygger sociala relationer genom de varor som konsumeras. Det 

betyder att konsumenterna inte längre konsumerar produkter för den praktiska nyttans skull 

utan är en konsumtion för att kunna bygga identiteter (Elliott, 1997). Genom det som 

Thompson, Craig och Hirschman (1995) kallar en kulturell identitetskatalog kan 

konsumenterna välja vilka identiteter de vill investera i. De menar att postmoderna 

konsumenter när som helst kan kassera en identitet för att köpa en ny. Thompson et al. (1995) 

menar därför att teorin om den postmoderna konsumtionen är optimistisk, eftersom agerandet 

är anpassningsbart. I studien de presenterar om konsumenters självbild pekar dock deras 

resultat på att konsumenternas gamla identiteter alltid lämnar kvar ett litet spår i deras liv. 

Vidare förklarar Featherstone (2007) att konsumtionsvalen som görs i västvärlden är ett 

ekonomiskt privilegium och en narcissistisk handling då konsumtionen alltid handlar om att 

köpa tillfredsställelse och tillhörighet. Marknadsföring och postmodernismen är i högsta grad 

påverkade av varandra och kan inte, enligt Friat et al. (1995), delas upp separat. På grund av 

detta, behöver marknadsföringen ses ur ett sociokulturellt perspektiv för att kunna förstå 

konsumenternas val. För att förstå hur konsumtionskulturen yttrar sig i postmodernismen 

finns det fem tillstånd som konsumenter kan befinna sig i (Firat och Venkatesh, 1995). Dessa 

är hyperverklighet, splittring, decentrering av subjektet, skiftning mellan produktion och 

konsumtion och juxtaposition av motsatser. Vidare följer en beskrivning av dessa 

förhållanden. 

Hyperverkligheten enligt Firat och Venkatesh (1995) förklaras förenklat genom att 

konsumenter tror på en verklighet utan att det är den objektiva sanningen. Verkligheten kan 

vara sann men den behöver inte vara objektiv. Den upplevda verkligheten yttrar sig dels 

genom reklam och marknadsföring. Den yttrar sig också genom all information som 
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förmedlas från internet och texter som skrivs i tidningar (Elliott, 1995; Firat & Venkatesh, 

1995). I hyperverkligheten matas vi med tecken och symboler som vi tolkar och tror på. 

Elliott (1995) menar att produkterna som konsumeras har ett speciellt symboliskt värde för 

konsumenterna men att värdet bara är en effekt av informationen som strömmats genom 

reklamen. Människorna lever i en konstruktion där det vi köper bidrar till skapandet av 

tillhörighet i olika sammanhang. Eftersom marknaden bygger på reklam och marknadsföring 

utgår konsumenterna från den verkligheten och konsumerar produkter baserat på det 

sammanhanget de vill tillhöra (Firat & Venkatesh, 1995). När någonting marknadsförts 

tillräckligt mycket framstår det tillslut som det sanna. Firat och Venkatesh (1995) förklarar att 

McDonalds hamburgare Big Mac är ett praktexempel på en produkt som symboliserar hur en 

riktig hamburgare ska se ut men som aldrig är vad den symboliserar. Vidare förklarar Firat, 

Clifford och Schultz II (1997) att den konstruerade verkligheten yttrar sig i stadsdelar som är 

uppbyggda för att efterlikna andra kulturer. Tillexempel är ett område i Beverly Hills i 

Kalifornien byggt för att efterlikna Rom. Att konstruera områden baserat på kulturella teman 

är inte ovanligt i dagens samhälle (Firat et al., 1997). Genom att bygga upp verkligheten på 

detta sätt blir marknaden mer och mer konstruerad, vilket konsumenterna vill vara med och 

uppleva. De postmoderna konsumenterna enligt Firat et al. (1997) vill leva i denna mångfald 

där äldre konstruerade stadsdelar möter nya. De vill påverkas sentimentalt av historia 

samtidigt som de längtar efter framtiden. Ett annat exempel på hur hyperverkligheten 

praktiskt kan yttra sig är genom resor. Firat et al. (1997) förklarar att turister som reser till 

Costa Rica får titta på ett bildspel om hur djungeln kan yttra sig innan de får gå ut och möta 

verkligheten. Detta beror på att verkligheten de möter inte stämmer överens med 

föreställningarna de har om hur miljön ska vara. Det är bland annat mediernas skildringar av 

verkligheten som är orsaken till att turister och konsumenter känner och längtar efter dessa 

upplevelser (Firat et al., 1997). 

Splittring är det andra av de fem tillstånden och syftar bokstavligen på att konsumtionen är 

splittrad. Splittringen menar Firat och Venkatesh (1995) beror på att konsumenterna är 

splittrade i identitetsskapandet. De förklarar att symbolerna som konsumeras i ett 

sammanhang kan upplevas positivt medan de i ett annat sammanhang inte alls har samma 

betydelse. Konsumenterna söker efter symboler som kan forma en identitet som behövs för att 

få ingå i ett sammanhang. Eftersom marknaden består av olika verkligheter för 

konsumenterna kan andra symboler konsumeras för att få tillträde till ett nytt sammanhang. 

Konsumenter kan alltså ha olika identiteter i olika tillhörigheter. I denna splittrade värld 
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menar Firat och Venkatesh (1995) att det inte finns en specifik livsstil att binda sig till. 

Splittringen yttrar sig i var konsuments liv genom att de representerar flera olika kategorier 

samtidigt (Firat et al., 1997). De klär sig i olika stilar och tillåter sig själva att vara en del av 

olika sammanhang.  

Det tredje tillståndet, Decentrering av subjektet, förklaras av Firat och Venkatesh (1995) som 

ett tillstånd där subjektet inte längre står i centrum. Det är inte bara konsumenten som agerar 

mot objektet utan objektet agerar även mot konsumenten. Objekten styr konsumenten som en 

instruktionsbok där konsumenten förhåller sig till objektets regler (Firat & Venkatesh, 1995). 

Latour (2005) menar att objekten besitter kraften att styra subjekten. Samtidigt är subjekten 

medvetna om hur objekten ska hanteras. Subjektet måste därför förhålla sig till objektet, 

genom den handlingskraft som objektet medför. Latour (2005, s. 71) menar att ”en kniv skär 

köttet” och att ”rengöringsmedel får smutsen att försvinna”. Objekten underlättar subjektens 

livsvärldar genom deras funktioner men samtidigt måste subjekten interagera med objekten. 

Det går inte längre att skilja på subjekten och objekten. Hur subjekten eller konsumenterna 

agerar med objekten beror på de sociala och kulturella konstruktioner som de lever i (Firat 

och Venkatesh, 1995).   

Skiftning mellan produktion och konsumtion, som det fjärde tillståndet, innebär att 

konsumenter producerar sig själva genom sina konsumtionsval (Firat & Venkatesh, 1995). 

Eftersom objekten som konsumeras är laddade med symboler blir konsumenterna bärare av 

dessa symboler. De producerar alltså bilden av sig själva genom konsumtionen. Enligt Firat 

och Venkatesh (1995) bygger produktionen och konsumtionen på hur de vill bli sedda av 

andra. Konsumtionen handlar därför om att förverkliga de identiteter som konsumenterna vill 

ha. Firat et al. (1997) menar att marknaden har fått ett större inflytande på konsumenterna. 

Marknaden i sin tur är påverkad av de kulturer som existerar och som konsumenterna lever i. 

Konsumtionen som sker är val som görs för att passa in i sammanhang (Firat et al., 1997). 

Konsumenterna vill framstå som att de lever ett gott liv, i den grad att all ansträngning är värt 

mödan för att upprätthålla detta liv. Strävan är att producera unika identiteter, samtidigt som 

tillhörigheten av ett sammanhang alltid är det centrala. Eftersom konsumenter har olika 

identiteter, i olika sammanhang, är konsumtionen splittrad och svår att stimulera (Firat et al., 

1997).  

Juxtaposition av motsatser som sista hörnsten i den postmoderna marknadsföringen, är ett 

tillstånd som erkänner olikheterna. Eftersom skillnaderna mellan subjektet och objektet inte 

längre delas upp på samma sätt som i modernismen och eftersom konsumtionen och 
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produktionen anses vara enhetlig, är motsatsernas tillvaro ett faktum (Firat & Venkatesh, 

1995). Att konsumtionsvalen är splittrade, erkänns i postmodernismen som en frigörelse som 

får leva fritt. Motsatserna kan till exempel yttra sig i en byggnad med olika stilepoker där 

rokoko och grekisk arkitektur blandas (Firat & Venkatesh, 1995). En annan typ av 

juxtaposition av motsatser kan vara att dricka vin framställt naturligt utan tillsatser, samtidigt 

som massproducerad snabbmat äts. I postmodernismen lever konsumenterna med friheten att 

själva kunna välja vilka symboler som ska användas (Firat et al., 1995; Firat et al., 1997).  

4.5 Konsumtionskulturens konsekvenser 
Miserabelt rik, så definierar Shankar et al. (2006) en ekonomiskt priviligierad konsument som 

kan köpa vad som helst. De syftar på att konsumtionen inte leder till lycka, utan snarare till 

olycka. Konsumtionskulturen är, i Shankars et al. (2006) mening driven av en ekonomisk 

situation som västvärldens konsumenter ansvarar över. På grund av möjligheten att kunna 

konsumera vad som helst och för att kunna kommunicera med andra, köper konsumenterna 

allt de kan för att bygga upp bilderna av sig själva. Shankar et al. (2006) menar att beteendet 

är irrationellt eftersom begäret av en produkt väger tyngre än allt annat i livet. Identitetsjakten 

enligt Shankar et al. (2006) går till viss del ut på att konsumera de produkter som ingen annan 

har. Ett exempel på hur konsumenternas behov kan yttra sig är genom en ny produkt på 

marknaden, som konsumenterna bara måste ha, för att produkten är ny och inte tillgänglig för 

alla (Shankar et al., 2006). Symbolen som den nya produkten innehåller värderas väldigt högt 

men förändras snabbt när produkten på marknaden utvecklas och blir lättare tillgänglig för 

andra konsumenter. Genom dessa konsumtionsprivilegier menar Shankar et al. (2006) att 

konsumtionskulturen har konstruerat utefter vad konsumenterna anser är ”det goda livet”. 

Detta är enligt Shankar et al. (2006) en missuppfattning om hur ett gott liv uppnås. 

Konsumenterna tror att lyckan uppnås genom att köpa materiella ting.  

Vidare återberättar Shankar et al. (2006) om en marknadsföringskampanj som ägde rum under 

1920-talet gällande kvinnlig cigarrettrökning. Tidigare hade kvinnor inte tillåtits röka i 

offentliga rum men genom kampanjen framstod cigaretten som ”en fackla för frihet” vilket 

gav cigarettkonsumtionen ett uppsving. Cigaretterna blev en symbol för frihet som kvinnorna 

köpte, medan kampanjen i själva verket bara var ett knep för att öka konsumtionen av en 

produkt (Shankar et al., 2006). Faktum är att detta konsumtionsbeteende bara leder till olycka. 

Shankar (2006) syftar på att ju mer som konsumeras, desto olyckligare tenderar individen att 

bli. Konsumtionen tycks i västvärlden aldrig mättas.  
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5. Metod  

Följande kapitel omfattade en redogörelse om vilka metoder som användes för att genomföra 

intervjuer, hur dessa var utformade samt hur dataanalysen bearbetades. 

5.1 Urval 

Eftersom studien undersökte naturvinskonsumenters upplevelser av naturvin blev urvalet 

därför deltagare som konsumerade produkten. Ett sådant urval kallas för målinriktat urval, det 

vill säga där deltagarna valts ut med relevans till studiens syfte (Bryman, 2011; Tuckett, 

2004). Deltagarna i studien var samtliga svenskar. Urvalet baserades på tidigare relationer 

med konsumenter. Vidare användes ett snöbollsurval genom rekommendationer från de 

tidigare relationerna (Bryman, 2011). Studien omfattade därför två urval, ett målinriktat och 

ett snöbollsurval.  

5.2 Val av metod 

Då undersökningen syftade till att ta reda på vilka faktorer som gör att konsumenter 

konsumerar naturvin valdes en metod som angriper konsumenters syn på fenomen 

(Thompson, Locander & Pollio, 1989; Thompson, Locander & Pollio, 1990). I detta fall är 

fenomenet i fråga det naturliga vinet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att varje individs 

syn på världen kan göra sig förstådd genom att använda en existentiell fenomenologisk 

intervjuteknik. Fortsättningsvis kommer intervjutekniken presenteras till följd av den 

kvalitativa innehållsanalys som använts.  

5.3 Existentiell fenomenologisk intervju 

Totalt genomfördes fem intervjuer mellan den 12 april och 29 april 2017 på platser valda av 

deltagarna. Fyra av intervjuerna pågick mellan 50 och 60 minuter och en intervju pågick i 30 

minuter. Inga anteckningsblock fanns med under intervjuerna utan istället användes en 

diktafon för att samla in data. Den kvalitativa metoden, existentiell fenomenologisk intervju, 

används vid forskning studeras sociala fenomen utifrån subjektets upplevelse av världen 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Thompson et al., 1998; Thompson et al., 1990). Existentiell 

fenomenologi uppkom från början som filosofi om medvetande och upplevelser (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Deltagarna i studien studerades utifrån deras uppfattning av naturvinet och 

utifrån kroppsliga ageranden och livserfarenheter, i enlighet med Merleau Pontys utveckling 

av filosofin (Madison, 1981). Existentiell fenomenologisk intervju gör det enklare för 

forskaren att förstå hur en människas kroppsliga föreställningsvärld kan uttryckas (Thompson 
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et al., 1998; Thompson et al., 1990). Själva stommen i ett fenomenologiskt samtal bygger på 

den första beskrivningen som respondenten berättar om en stark upplevelse den haft i livet. 

Intervjuerna inleddes därför med att deltagarna fick berätta om ett starkt minne där naturvin 

funnits med i bilden. Härifrån pågick intervjun som ett vardagligt samtal. Eftersom metoden 

handlar om att få deltagarna att prata så fritt som möjligt om upplevelserna undveks en 

intervjusituation med frågor och svar (Kvale & Brinkmann, 2014; Thompson et al., 1989). 

Istället användes sondering med samma ordval som deltagarna själva använt för att hela tiden 

återgå till deltagarnas upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014; Thompson et al., 1989). En 

sondering syftar på att få deltagarna att prata mer om upplevelserna de berättar. Detta för att 

kunna kartlägga vad deltagarna faktiskt upplevde som viktigt (Bryman, 2011). För att undvika 

att deltagarna hamnade i en underlägsen position angreps ämnet med okunskap och 

nyfikenhet (Thompson et al., 1989). När deltagarna beskrev situationer som tycktes relevanta 

föreslogs deltagarna att berätta mer om dessa upplevelser (Thompson et al., 1989). 

Fenomenologiska ”frågor” utesluter användandet av frågan varför då det får deltagarna att 

rikta berättandet från fenomenet och tappa fokus från de beskrivande upplevelserna 

(Thompson et al., 1989). Således uteslöts dessa typer av frågor. När intervjuerna genomfördes 

fick deltagarna ta lång tid på sig att fundera och svara genom att det lämnades mycket plats åt 

tystnaden. En situation som kan tyckas märklig men som ofta resulterar i att mer information 

berättas (Edwards & Holland, 2013).  

5.4 Kvalitativ innehållsanalys 

Efter insamlingen av data genomfördes en kvalitativ innehållsanalys som Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver är en metod som används för att studera teman inom ett område. 

Metoden går ut på att visa likheter och skillnader genom koder och kategorier. Metoden kan 

användas för att studera både det manifesta och det latenta innehållet i texter. Då studien 

ämnade förstå tolkningar av de upplevelser som deltagarna beskrev valdes det latenta 

innehållet att analyseras. I meningsenheterna, gjordes tolkningar av det manifesta innehållet 

vilket Graneheim och Lundman (2004) menar är det latenta innehållet av en text. 

När varje intervju hade genomförts transkriberades materialet ordagrant från ljud till text. 

Intervjuerna behandlades anonymt genom att namn och platser fick anonyma koder 

(Thompson et al., 1989). Transkriberingarna utgjorde totalt 110 sidor med dubbelt radavstånd. 

Här skrevs alla detaljer ut som skratt, gester och långa tystnader vilket kan vara avgörande för 

att förstå meningens faktiska innebörd (Graneheim och Lundman, 2004). Analysprocessen 
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startade med att den transkriberade texten under tystnad lästes igenom enskilt först en gång 

för att få en förståelse och överblick av texten och sen en gång till där tankar och reflektioner 

som dök upp antecknades. Vidare diskuterades anteckningarna för att sen lyfta ut de meningar 

som ansågs relevanta till studiens syfte, i så kallade meningsenheter (Graneheim & Lundman, 

2004). Meningsenheterna placerades vidare i en tabell. När hela texten var bearbetad 

kondenserades meningsenheterna genom att det som var oväsentligt skalades bort för att 

enbart ha själva kärnan kvar i meningen. De kondenserade meningsenheterna kodades genom 

egna tolkningar av vad meningen faktiskt berättade i en kortare mening (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Samtliga koder skrevs ut på A4, klipptes isär och strukturerades under olika underkategorier 

som syftade på liknande innehåll. Tillsammans skapade koderna abstrakta men talande 

rubriker för underkategoriernas innehåll. De koder som hade samma betydelse slogs ihop till 

en övergripande kod. Koderna kontrollerades noggrant för att enbart passa in under en 

underkategori. Slutligen grupperades underkategorierna in under större kategorier, som hade 

liknande innebörd. Dessa slutgiltiga kategorier blev resultatet av dataanalysen och 

tolkningarna av det transkriberade innehållet (Bilaga 1). Genom de tre identifierade 

kategorierna visade det sig även att ett övergripande tema trädde fram (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Figur 1. Visar den stegvisa processen från meningsenhet till kategori. Återgiven med tillstånd av J. Sundqvist (2015). 

Tabell 1. Visar ett exempel ur den stegvisa processen från meningsenhet till kategori.  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Och jag vill inte, eller 
jag vill bidra med att det 
blir så bra som möjligt i 
miljön genom vad jag 
väljer att stoppa i mig 
och det är ju både mat 
och dryck. 

[…] jag vill bidra med 
att det blir så bra som 

möjligt för miljön 
genom vad jag väljer att 

stoppa i mig […] 

Mer miljövänligt med 
vin utan tillsatser Miljö & Hälsa Det Goda Livet 

 

5.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Trovärdigheten i denna studie byggde till stor del på den analysprocess materialet bearbetats 

genom. I Bilaga 1 framgick det på vilket sätt som materialet tolkades och kodades. Genom 
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presentationen av meningsenheter till kategorier uppvisades transparens om hur materialet 

tolkades. I resultatet presenterades en tabell som beskrev helheten av samtliga 

underkategorier, kategorier och det övergripande temat. I bilaga 2 visades även de 

sammanslagna koderna som lett fram till underkategorierna samt kategorierna. De 

sammanförda meningsenheterna syftade på likvärdigt innehåll och förenades därför i en kod, 

vilket presenterades genom siffrorna inom parentes. Kodernas trovärdighet stärktes på grund 

av att gemensamma meningsenheter hade samma kod. Eftersom intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant visade detta på en trovärdighet av att materialet har kopierats rakt 

ifrån det inspelade materialet. Eftersom kvalitativ forskning inte bygger på att spegla en 

övergripande verklighet, utan istället ämnar skapa en djupare förståelse för en utvald 

målgrupp, blev de verkligheter som deltagarna beskrev de sanningar som studien utgick ifrån 

(Bryman, 2011). Den verklighet som beskrevs av deltagarna är den verklighet som 

presenterades i resultatet och var, i varje specifik situation, den sanna. Studiens transparens 

framgick genom den organiserade redogörelsen av studiens samtliga delar. Källorna i studien 

byggde på deltagarnas berättelser som speglade deras uppfattning om verkligheten. Källornas 

information tolkades därför som sanningsenliga. En ytterligare aspekt för studiens 

trovärdighet var på grund av de delade uppfattningarna vi själva hade för naturvin. Det visar 

på att vårt sätt att tolka datainsamlingen skiljde sig åt. En tydligare förklaring om våra egna 

upplevelser med naturvin presenteras under kapitlet ”Förförståelse”.   

5.6 Etiska principer 

På grund av att existentiella fenomenologiska intervjuer är djupgående menar Thompson et al. 

(1989) att de etiska aspekterna behöver tas i beaktande och presenteras för respondenterna. 

Deltagarna informerades därför om studiens syfte och att intervjun skulle komma att spelas in 

(Thompson et al.,1989; Vetenskapsrådet, 2011). De meddelades även om att deras medverkan 

skulle vara anonym samt att materialet skulle behandlas med säkerhet för att skydda 

deltagarnas konfidentialitet (Thompson et al., 1989). I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) 

rekommendationer informerades deltagarna om att materialet skulle hanteras med respekt och 

med hänsyn till deras integritet. Materialet behandlades därför enbart för studiens syfte och 

ändamål enligt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Deltagarna fick även information om att 

deras deltagande var frivilligt och att intervjuerna gick att avbryta när som helst (Bryman, 

2011; Vetenskapsrådet, 2011). Innan intervjuerna startade fick deltagarna bekräfta detta 

genom ett muntligt samtycke (Bryman, 2011).  
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5.7 Förförståelse 

Bourdieu menar, enligt Broady (1998), att våra uppfattningar är olika beroende på vilket 

habitus vi har. Det kan tillexempel bero på utbildning, uppväxt eller yrkesroll. Allt som 

tidigare erfarits och upplevts utgör habitus (Broady, 1998). Våra tidigare erfarenheter för det 

studerade området rörde upplevelser med konventionellt vin och naturvin. Vi hade själva 

befunnit oss i kontexter där naturvin konsumerats. Båda två hade tidigare uppskattat vinstilen 

men våra åsikter om naturvinet skiljde sig åt. Den ena av oss erkände att konsumtionen 

berodde på den upplevda trenden om vinet, medan den andra menade att uppskattningen av 

vinet handlade om de etiska aspekterna vid vinframställningen. Den tidigare kunskapen om 

vinerna utgjorde det kulturella kapitalet (Broady, 1998) och var därför en tidigare förståelse 

för ämnet. Det symboliska kapitalet hade yttrat sig både när det konventionella och det 

ickekonventionella vinet konsumerades i miljöer med andra konsumenter. Eftersom det 

symboliska kapitalet bygger på tillhörighet (Broady, 1998) med andra tycktes denna tidigare 

förståelsen vara väsentlig att redogöra, eftersom det fanns en förståelse för konsumenter som 

konsumerade naturvin. Att ha förståelse behöver inte innebära att resultatet blir sämre, snarare 

kan förståelsen leda till större nyfikenhet och intresse (Thurén, 2007). I en existentiell 

fenomenologisk metodansats bör den som genomför intervjuerna angripa området med 

okunskap och nyfikenhet (Thompson et al., 1989). Precis som Thurén (2007) menar, angreps 

ämnet under intervjuerna med nyfikenhet på grund av den tidigare förståelsen för naturvin. 

Dock fanns det ingen tidigare förståelse om hur symboliska värden kan upplevas i varje 

enskild individs värld, vilket resulterade i att vi la ner ett stort engagemang för att tolka 

berättelserna.  

5.8 Källkritik   
Den definition som presenterades i bakgrunden om vad ett naturvin är bör med fördel 

kritiseras. Definitionen baserades delvis på boken Authentic wine. Boken var utgiven av ett 

akademiskt bokförlag tillhörande University of California. En av författarna till boken hade 

titeln Master Of Wine medan den andra var journalist. Boken har tagits i beaktande kritiskt på 

grund av att boken upplevs positivt vinklad om vad ett naturvin är. Som tidigare nämnts finns 

det inte en klassificering för vad ett naturvin är, vilket verkar bidra med att det heller inte 

finns en större mängd forskning om ämnet. Dock hade naturvinets definition inte en central 

roll i studien, eftersom studien intresserade sig för konsumenters upplevelser med fenomenet. 

I vetenskapsteorin finns skiljelinjer mellan dogmatiker och relativister (Thurén, 2007). 

Dogmatikerna menar att det går att uppnå en absolut sanning, medan relativisterna hävdar det 
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motsatta. I postmodernismen finns det inte en absolut sanning, vilket gör att teorierna tillhör 

relativismen. Teorierna som ramverket utgjordes av, baserades på forskningspublicerade 

artiklar skrivna av sociologer och filosofer, som tillbringat många års studier om deras 

forskning. Eftersom det teoretiska ramverket byggde på postmodernismen, vars filosofi 

grundas på att det inte finns en enda verklighet, utan flera, tycktes det svårt att kritisera dessa 

teorier.  

Redogörelsen om symbolisk interaktionism baserades främst på Trost och Levins (2010) bok 

Att förstå vardagen: med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Där framgick det 

grundläggande hur interaktioner kan uppträda genom inlärda symboler. Den ena författaren 

var sociolog och den andra, professor i socialt arbete och socialpsykologi. Den symboliska 

interaktionismen som beskrevs i bakgrunden utgick från den sammanfattande beskrivning av 

bokens innehåll.   

Eftersom intervjuerna i studien byggde på existentiell fenomenologi, blev varje berättelse i 

deltagarnas upplevelsevärldar, sanningen om fenomenet. På grund av den fenomenologiska 

metoden, kan inte dessa källor att kritiseras. 

6. Resultat 

Under analysprocessen trädde tre kategorier fram som kan förankras med symboliska värden. 

Alla kategorier förklarade på olika sätt konsumenternas upplevelse av naturvin. Dessa 

kategorier var Gemenskap, Det goda livet och Kampen. Kategorierna uppenbarades genom ett 

antal underkategorier som trädde fram genom kodernas betydelse, i Bilaga 2 presenteras en 

enhetlig bild av samtliga koder, underkategorier samt kategorier. Ett övergripande tema 

visade sig täcka upp samtliga kategorier, detta var Tillhörighet. I analysprocessen framträdde 

även koder som inte visade på symboliska värden hos fenomenet. Dessa koder placerades i en 

extern kategori som fick namnet Ambivalens. I kapitlet nedan presenteras vardera kategori 

med tillhörande underkategorier. Som avslutning av kapitlet presenteras kategorin 

Ambivalens. 
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Tabell 2. Visar resultatet i underkategorier, kategorier och det övergripande temat.  

Underkategori Kategori Övergripande tema 
Annorlunda  

 
Gemenskap 

 
 

 
Tillhörighet 

Sammanhang 
Relationer 
Miljö & Hälsa  

Det Goda Livet Livsstil 
Motstånd  

Kampen Mission 
Ambivalens 

 

6.1 Gemenskap 

Gemenskap visade sig vara den mest framträdande kategorin. I kategorin framgick det att 

deltagarna sökte sig till platser, tillsammans med jämbördiga för att uppleva ett annorlunda 

vin. Kategorin uppstod genom underkategorierna relationer, sammanhang och annorlunda 

som samtliga yttrade en typ av gemenskap. 

Nya outforskade upplevelser eftersöktes i sammanhang där andra konsumenter upplevde 

naturvin. De nya upplevelserna beskrevs av flera deltagare som någonting annorlunda. Det 

annorlunda visade sig vara en gemensam uppfattning om naturvinet hos samtliga deltagare. 

Deltagarna berättande målande om hur gemenskapen i kontexten yttrade sig, under ledning av 

några få idoler.  

6.1.1 Annorlunda 

Tabell 3. Identifierade koder i underkategorin Annorlunda. Ansträngning för att nå sammanhang där produkten 
finns (5)
Kod Underkategori
Annorlunda är coolt (2)
Annorlunda smak (15)
Annorlunda är intressant (3)
Produkten behöver inte vara svingod bara härlig (1)
Uppskattar felaktighet i produkten (1) Annorlunda (35)
Det estetiska uttrycket (1)
Sökandet efter det unika (1)
Nyfiken på nya produkter (8) 
Nyfiken på något nytt (2) 
Det viktiga är det annorlunda (1)  

Siffrorna inom parentes anger antal identifierade koder inom varje kod och underkategori. 

Den mest innehållsrika underkategorin av koder var Annorlunda. I underkategorin framgick 

det att deltagarna beskrev upplevelserna med naturvin som något annorlunda. Deltagarna 

konstaterade att smaken och utseendet, både på flaskan och vinet i sig, var två av 

definitionerna av det annorlunda. Det annorlunda visade sig vara något nytt och spännande i 

deltagarnas värld vilket i sin tur stimulerade en nyfikenhet. Yttrandet av det annorlunda 

jämförde deltagarna med vinutbudet på den svenska marknaden. På grund av att samtliga 
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deltagare uttryckte en strävan efter ett annorlunda vin visade det sig att underkategorin ledde 

fram till kategorin Gemenskap. 

Följande citat berättar om hur den annorlunda smaken kunde yttra sig: 

Utdrag ur intervju 4: 

Och så just att den doftar och smakar något som många aldrig 

liksom har föreställt sig. Inte brödigt, inte jästigt, inte äpple, inte 

päron. Ingenting av det här vanliga utan annorlunda. […] Om du 

har ätit en typ av mat i hela ditt liv så kommer du uppskatta när 

det blir någonting som inte är som det brukar vara. 

Deltagaren i utdraget ovan beskriver en generell bild av hur en konsumtionsvana framstår 

som monoton när nya upplevelser konsumeras. I deltagarens tidigare beskrivning av 

upplevelsen framgick det att upptäckten skett i en miljö tillsammans med andra 

naturvinskonsumenter. Deltagaren syftade på att de nya upplevelserna skiljde sig från det som 

tidigare konsumerats, det vill säga konventionella viner. De nya upplevelserna ansågs av 

deltagaren vara uppskattade. Deltagaren yttrade inte att upplevelsen var påverkad av 

omgivningen. Dock visade det sig att den nya upplevelsen blev någonting som deltagaren 

ville vara en del av.  

Utdrag ur intervju 2: 

Jag tror att det är en kombination av att upptäcka någonting nytt 

men också att man kanske vill representera någonting som är, 

em, svårt att hitta rätt ord, eh, annorlunda kanske är ett ord. 

I utdraget ur intervju två yttrar deltagaren en tveksamhet till att definiera den nya upplevelsen 

som någonting annorlunda. Deltagaren menade att upptäckten av den nya smaken var det som 

deltagaren ville representera. Koderna i underkategorin visade sig alla stå för en enhetlig bild 

av nya, utstickande upplevelser av produkten. Det framgick att naturvin inte behövde vara 

gott, så länge det var spännande och unikt. Att uppleva naturvin visade sig vara coolt.  
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6.1.2 Sammanhang 

Tabell 4. Identifierade koder i underkategorin Sammanhang. 
Tillit till andra i kontexten (3)
Kod Underkategori
Sammanhang och gemenskap för kampen om vinet (1)
Generationen inspirerar (2)
Sökte efter sammanhang (2)
Första upplevelsen var på Agrikultur (1)
Att vilja vara med i ropet (1)
Produkten är ett sätt att mötas (1)
Miljön förstärker upplevelsen (2)
Sociala medier (2) Sammanhang (33)
Vinerna är hyllade internationellt (1)
Kunskap för förståelse (1)
Tillgängligheten stärkte nyfikenheten (1)
Romantisk bild (4)
Resor för att uppleva produkten (5)
Uppenbarelse om nya sammanhang (4)
Ansträngning för att nå sammanhang där produkten 
finns (5)  

Siffrorna inom parentes anger antal identifierade koder inom varje kod och underkategori. 

Sammanhang uppenbarade sig som den mest självklara underkategorin i relation till 

gemenskap. Det visade sig att deltagarna sökte efter samhörighet i kontexten. Genuina 

miljöerna beskrevs påverka upplevelsen av vinet likaså sammankomster med andra 

konsumenter. För att kommunicera med andra konsumenter och för att leta reda på platser där 

produkten fanns tillgänglig framgick det att sociala medier användes som verktyg. Ett annat 

verktyg för konsumenterna att mötas visade sig vara själva vinet i sig.  

Utdrag ur intervju 1: 

Vi är just sociala varelser så det är ett sätt för oss att mötas, eh, 

så jag tror ju att i alla fall att i storstäderna i Stockholm att 

intresset bland privatpersoner är extremt högt. 

I utdraget ur intervju ett yttrades en beskrivning om att konsumenterna är sociala. I storstäder, 

framförallt i Stockholm, beskrevs intresset för naturvin vara stort. Deltagaren syftade på att 

naturvinet var ett sätt för individen att möta andra.  

Det visade sig att deltagarna aktivt sökte sig till sammanhang för att kunna uppleva 

produkten. Handlingen beskrevs vara en ansträngning för deltagaren som bland annat kunde 

ske genom resor. De upplevda resorna beskrevs målande om hur situationerna utspelat sig. 

Syftet med resorna var för att kunna uppleva produkten men det framgick även att miljöerna 

runt omkring var en del av resandet. Deltagarna yttrade även att det krävdes kunskap för att 

förstå produkten. Denna kunskap handlade bland annat om att känna skillnad på ett korrekt 

vin och ett defekt vin. Förståelsen bidrog till ett deltagande i sammanhanget.  
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6.1.3 Relationer 

Tabell 5. Identifierade koder i underkategorin Relationer. 

Kod Underkategori
Att dyrka andra i kontexten (3)
Profeter i vinrörelsen (3) Relationer (13)
Personer med samma intresse (4)
Tillit till andra i kontexten (3)  
Siffrorna inom parentes anger antal identifierade koder inom varje kod och underkategori. 

Den underkategori med minst antal koder var Relationer. Bäraren av kategorin var 

deltagarnas relationer med andra intresserade konsumenter som visade på en strävan efter 

gemenskap. Det visade sig att relationerna med dessa konsumenter var viktig för att 

deltagarna skulle kunna få ett utbyte av, och bli bekräftade genom produkten. Intresset hos 

andra konsumenter visade sig även vara en del i övertygelsen om att produkten var bra. 

Genom att lita på andra som använde produkten stärktes deltagarnas tro på naturvinet. Det 

framgick att deltagarna beundrade förebilder i kontexten.  

Utdrag ur intervju 1: 

[...] han är min absolut största idol när det gäller vinmakning, så 

jag var glad, vi gick runt på vinbarer och drack vin...vi har 

väldigt mycket gemensamma vänner.  

I utdraget ovan beskrevs en upplevelse när deltagaren fått umgås med en stor idol. 

Tillsammans med den stora förebilden upplevde deltagaren vinet på flera olika vinbarer. Det 

framgick även att deltagaren hade relationer med andra naturvinskonsumenter tillsammans 

med idolen.  

Utdrag ur intervju 3: 

Hur det blir presenterat i vilken kontext, vem står där och 

berättar om det här vinet. Är det en person jag litar på som jag 

gillar eller är det någon jag inte tror på. Man blir lätt förförd av 

den som berättar om vinet.  

I utdraget ur intervju tre beskrevs en trovärdighet för andra konsumenter som pratade gott om 

produkten. Deltagaren yttrade ett tvivel för personer som den inte kände sig förstådd med. Det 

framgick att förtroendet för andra i kontexten gjorde deltagaren förtrollad och förförd. Detta i 

sin tur ledde till att deltagaren uppskattade produkten.  



 

 20 

6.2 Det goda livet 

Utifrån underkategorierna Miljö och hälsa och Livsstil växte den övergripande kategorin 

fram, Det goda livet. Det framgick att konsumtionsvalen generellt definierades som något bra 

och beskrevs leva Det goda livet. Kategorin omfattade koder om deltagarnas sätt att leva och 

deras syn på naturvinet. Underkategorierna tycktes snarlika men skiftade då den ena 

underkategorin innehöll uppfattningar om naturvinets egenskaper kontra deltagarnas sätt att 

leva.  

6.2.1 Miljö och hälsa 

Tabell 6. Identifierade koder i underkategorin Miljö och hälsa. 
Ett aktivt val som intresseområde (1)
Kod Underkategori
Mer hälsosamt med vin utan tillsatser (5)
Mer miljövänligt med vin utan tillsatser (8) Miljö och hälsa (19)
Kvalitet, ursprung, historia gör produkten ärlig (1)
Brinner för det småskaliga (5)  
Siffrorna inom parentes anger antal identifierade koder inom varje kod och underkategori. 

I underkategorin Miljö och Hälsa framgick det att deltagarna värdesatte miljön. Naturvinet 

beskrevs, ur den bemärkelsen, som en bra produkt. Det konventionella vinet tycktes istället 

vara det motsatta. Den storskaliga konventionella vinproduktionen beskrevs förstöra miljön. 

Deltagarna upplevde även att hälsan var en väsentlig faktor för att konsumera produkten. På 

samma grunder som ekologin var viktig menade deltagarna att hälsan skulle prioriteras. 

Naturvinet beskrevs vara en produkt med mindre kemiska preparat i. 

Utdrag ur intervju 3: 

[...] och jag vill inte, eller jag vill bidra med att det blir så bra 

som möjligt i miljön genom vad jag väljer att stoppa i mig och det 

är ju både mat och dryck. 

I utdraget ovan beskrevs valet av mat och dryck som en påverkan på miljön. Deltagaren 

visade omtanke för miljön och valde medvetet sina konsumtionsval. Det framgick att 

naturvinet upplevdes som en mer miljövänlig produkt. Detta bidrog till att deltagaren valde att 

konsumera naturvin.  

Utdrag ur intervju 4: 

Varför ska jag stoppa i mig massa kemikalier genom en vanlig 

vinflaska när jag kan minimera det genom att dricka något annat 

som är förbaskat mycket godare. Så tänker jag, så det är vad 

naturvin är för mig. 
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Deltagaren förklarade i utdraget att konventionella viner innehöll kemikaliska tillsatser som 

påverkade kroppen negativt. Genom att deltagaren istället drack naturvin skulle kroppens 

välmående bli bättre. Dessutom smakade produkten även godare. 

Koden Brinner för det småskaliga baserades på flera bärande meningsenheter där deltagarna 

menade på att gynna det småskaliga resulterade i en självuppfyllande känsla. Detta till 

skillnad från att köpa vin från större konventionella producenter. De förklarade att vinerna var 

gjorda så som vin skulle göras. Genom att produkterna producerades småskaligt med ett 

gediget hantverk blev kvaliteten bättre.  

6.2.2 Livsstil 

Tabell 7. Identifierade koder i underkategorin Livsstil. 

Kod Underkategori
Naturvin är en livsstil (9)
Intresse för hållbarhet (1) Livsstil (11)
Ett aktivt val som intresseområde (1)  
Siffrorna inom parentes anger antal identifierade koder inom varje kod och underkategori. 

I den andra underkategorin Livsstil, var speciellt en kod framträdande. Deltagarna syftade kort 

och gott på att naturvinet var en del av deras livsstil. Livsstilen yttrade sig genom ett intresse 

för hållbarhet. Valet av vin stämde överens med filosofin om att kvaliteten sitter i den rena 

råvaran. Att leva miljövänligt överlag och välja hälsosammare alternativ genomgick flera 

deltagares levnadssätt. Den småskaliga produktionen och ekologin visades av flera deltagare 

vara en viktig del inom alla konsumtionsval. Kvaliteten i maten och drycken framstod som 

den viktigaste parametern i deltagarnas livsstil.  

Utdrag ur intervju 5: 

Men det hänger nog lite ihop med min egen liksom livsstil också. 

Just att eh, det kanske hängde ihop, jo men det hängde ihop med 

att vi, hemma, alltså, vi handlar mycket ekologiskt tillexempel, 

äter mindre kött och äter bättre kött om vi nu äter det. 

I utdraget ur intervju fem förklarades att naturvinet överensstämmer med deltagarens livsstil. 

Ekologiska produkter genomgick deltagarens konsumtionsval där naturvin passade väl in i 

den ekologiska livsstilen. 

6.3 Kampen 

Kampen som sista och minst framträdande kategori uppkom genom underkategorierna 

Motstånd och Mission. Kampen byggde på deltagarnas övertygelse om att naturvin var något 
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som är värt att kämpa för. Kategorin innehöll meningsenheter som berättade om allt som ett 

naturvin inte var. Här framgick det att deltagarna ifrågasatte den motståndsrörelsen som 

existerade mot naturvin. Deltagarna upplevde en auktoritär motståndsrörelse som de aktivt 

kämpade mot. Kampen uttrycktes även genom åsikter om att naturvin var något mer än en 

trend.  

6.3.1 Motstånd 

Tabell 8. Identifierade koder i underkategorin Motstånd. 
Det viktiga är det annorlunda (1)
Kod Underkategori
Välutbildade känner sig hotade (1)
Äldre sommelierer vill inte förstå (1)
inkluderar inte motståndarnas kunskap (1) Motståndet (5)
Vinauktoriteten visade oförståelse (1)
Det finns en begränsning av utbildade på 
Systembolaget (1)  
Siffrorna inom parentes anger antalet identifierade koder inom varje kod och underkategori. 

I underkategorin beskrevs ett existerande motstånd mot naturvin, som deltagarna visade sig 

oförstående mot. I underkategorin beskrevs äldre sommelierer som oförstående för naturvinet 

på grund av att de ansågs vara okunniga om vad ett naturvin faktiskt var. De välutbildade 

uttrycktes av en deltagare, känna sig hotade på grund av att naturvin inte inkluderade deras 

kunskap. 

Utdrag ur intervju 3: 

Det är väldigt starka åsikter kring naturvin, särskilt med dem 

som jobbar med det. Jag vet inte varför man känner sig hotad av 

det om man är välutbildad. Det finns många som säger " […] det 

är en fluga, det går över". 

Utdraget ovan beskrevs deltagarens upplevelse av motståndet och hur detta motstånd ansåg 

naturvinet vara ”en fluga”. Deltagaren syftade på att motståndet uttryckte en trend kring vinet, 

som kommer gå över.   
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6.3.2 Mission 

Tabell 9. Identifierade koder i underkategorin Mission. Det finns en begränsning av utbildade på 
Systembolaget (1)
Kod Underkategori
Naturvin är något mer än en trend (3)
Vin med tillsats är inte riktigt vin (1)
Vinet är naturligt och levande (1)
Agerande mot motståndet (1)
Produkten är genuin (1) Mission (18)
Den största skillnaden är att vinet inte har tillsatser 
(1)
Inspirerar andra (2)
Övertygad om att produkten är bra (2)
Produkten stimulerar känslor (5)
Mainstream är tråkigt (1)  

Siffrorna inom parentes anger antalet identifierade koder inom varje kod och underkategori. 

Mission som den andra underkategorin byggde på meningsenheter som beskrev naturvinets 

fördelar och deltagarnas kamp för produkten. Deltagarna syftade på att naturvinet var det 

riktiga vinet och att det som var mainstream var tråkigt. Deltagarna förklarade deras syn på 

naturvin med ord som genuint och levande, i motsats till motståndsrörelsens syn på naturvin. 

Den kod som bar på flest likvärdiga meningsenheter förklarade att naturvin stimulerade 

känslor. Dessa känslor var den främsta anledningen till placeringen av dessa koder i kategorin 

Kampen. I följande utdrag yttrar sig en deltagare om att konventionella viner “inte är vin” 

såsom motståndsrörelsen många gånger hävdat om naturvin. 

Utdrag ur intervju 3: 

[...] tillsatser och miljögifter och massa skit som hälls i [...] 

konventionella massproducerade, när det absolut inte är 

kvalitetsviner, men de kan ju vara ekologiska [...] Det är inte vin 

skulle jag säga. Det är kanske lite druvor i också som att man har 

använt den råvaran. Sen är det mycket annat tillsatt [...].  

Deltagaren syftade, i utdraget ovan, på att massproducerade konventionella viner inte är 

riktigt vin då de innehåller miljögifter och tillsatser utöver själva basråvaran. 
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6.4 Ambivalens 
Tabell 10. Identifierade koder i kategorin Ambivalens. 

Kod Kategori
Vill inte låsa sig till naturvin (2)
Splittring i konsumtionsbeteendet (1)
Dricker andra produkter om det bjuds (2)
Konventionellt vin går att dricka (1) Ambivalens (9)
Är natuvin bara en fluga? (1)
Ett tvivel på produktens faktiska värde (1)
Vinrevulotionen gör produkten mer 
tillgänglig (1)  

Siffrorna inom parentes anger antalet identifierade koder inom varje kod och kategori. 

Under analysprocessen uppenbarades en tydlig ambivalens hos deltagarna. Dessa koder kunde 

inte placeras i någon utav de andra kategorierna utan blev tillsammans en egen kategori. 

Kategorin yttrade inte symboliska värden i relation med naturvin. Ambivalensen uttrycktes 

genom att deltagaren sa en sak men gjorde en annan. Yttringar om att konsumera naturvin för 

ekologin och hälsans skull tycktes vara högt prioriterat. Samtidigt framgick det att deltagarna 

ibland ändå kunde välja ett annat alternativ. Ekonomi och sammanhang visade sig vara 

anledningar till att konsumera konventionella viner istället för naturliga. En deltagare 

uttryckte till och med ett tvivel på den produkt som den själv konsumerade och ställde sig 

frågan om det faktiskt kanske bara var en fluga. 

Utdrag ur intervju 5: 

De älskar vin och så här och så bjöd de på rätt många Moët på 

magnum så det var ju som motsatsen till piccolon liksom och det 

var såhär, det var inte gott. Så jag drack första glaset för då stod 

alla med varandra det var som svårt att inte dricka.  

Utdraget ur intervju fem beskrev en osäkerhet i ett sammanhang där naturvinet vanligtvis inte 

konsumerades. Deltagaren drack först ett glas champagne för att situationen krävde det men 

avstod sen att fortsätta dricka.  

6.5 Sammanfattning av resultat 

Analysprocessen mynnade ut i ett övergripande tema som förklarade varför deltagarna köpte 

naturvin. Baserat på kategorierna Gemenskap, Kampen och Det goda livet visade det sig att 

allting byggde på en tillhörighet som deltagarna ville vara en del utav. Naturvinet användes av 

deltagarna som en symbol för att få tillgång till tillhörigheten. Av kategorierna framgick det 

att gemenskapen var en väsentlig del hos deltagarna för att uppnå tillhörigheten. Kampen och 

Det goda livet blev två kategorier som deltagarna utövade för att kunna vara en del i 



 

 25 

tillhörigheten. Samtidigt yttrades Ambivalens hos deltagarna. En kategori som i sig inte var en 

symbol för konsumtionen av naturvin men som istället visade sig vara symboler för 

tillhörigheter i andra sammanhang.  

 7. Diskussion 

I kapitlet presenteras först en diskussion om varje identifierad kategori från resultatet, vilket 

följs av en sammattning av diskussionen. Här diskuteras även metodvalen samt de 

överväganden som gjorts under arbetets gång.   

7.1 Gemenskap 

Alla typer av symboler som konsumeras är i postmodernismen handlingar för att få tillträde i 

en gemenskap (Arnould & Thompson, 2005; Elliott, 1997; Trost & Levin, 2010). 

Handlingarna beror delvis på konsumentens kulturella och sociala förhållanden (Arnould & 

Thompson, 2005; Friat et al., 1995). Det visade sig att konsumenterna genom naturvinet 

träffade andra människor. För att kunna uppleva naturvin i genuina miljöer sökte sig 

konsumenterna till dessa miljöer som kunde vara resor till andra länder, städer och 

restauranger. Bilder målades upp om hur dessa resor hade yttrat sig. En romantisering var inte 

svårtydd. Eftersom det, enligt Arnould och Thompson (2005), är bekräftat att det i 

marknadskulturen finns olika miljöer som påverkar konsumenter, är dessa resor och 

beskrivningar inte svåra att förstå. I berättelserna om resmålen beskrevs naturvinet vara 

anledningen till resorna. Enligt Trost och Levin (2010) är användandet av symboler en 

handling som görs för att få tillträde till ett sammanhang. Syftet med resorna var snarare en 

ansträngning för att nå sammanhanget, där naturvinet blev symbolen som förde 

konsumenterna samman. Här syns liknelser med teorin om att konsumenter strävar efter att 

befinna sig i en kultur där de kan känna tillhörighet med andra (Arnould & Thompson, 2005). 

Även Shankar et al. (2006) menar att alla produkter som konsumeras görs med syftet att 

kunna kommunicera med andra. Att ha relationer med andra personer i kontexten visade sig 

vara värdefullt för konsumenterna. Dessa relationer handlade främst om förebilder i rörelsen 

men inkluderade även närmare relationer. När produkten konsumerades tillsammans med 

andra människor i en miljö där produkten fanns tillgänglig, förstärktes upplevelsen. Detta 

yttrade sig när konsumenterna fick uppleva naturvinet tillsammans med personer som 

konsumenterna kände tillit till. Blumer (1986) menar att symboler används för att interagera 

med andra människor som också upplever symboler på samma sätt. Symbolerna som ett 
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naturvin är laddat med verkar i konsumenternas fall vara åtråvärda, på grund av 

ansträngningen att bemöda sig resorna.  

Den huvudsakliga anledningen till att konsumenterna ville uppleva nya miljöer var för att bli 

förstådda genom deras konsumtionsval och för att bli delaktiga i ett sammanhang. En generell 

beskrivning av naturvin visade sig vara att produkten skiljer sig från de konventionella 

vinerna som finns på marknaden. Shankar et al. (2006) menar att en typ av 

konsumtionsbeteendet yttrar sig hos konsumenter som inte längre vill äga en produkt som alla 

andra också har. När produkten sen har blivit tillgänglig för alla konsumenter byts produkten 

ut till något annat. Det symboliska värdet tappar sin status när allt för många personer 

konsumerar produkten. Att naturvinets främsta karaktär definieras som annorlunda hör ihop 

med Shankar et al. (2006) förklaring av identitetsskapandet. Naturvinet är inte likt något som 

finns tillgängligt på marknaden och får konsumenterna att känna sig unika i deras 

konsumtion. Det annorlunda visade sig vara både smaken på vinet, doften och vinets 

utseende. Även flaskans utformning tycktes sig skilja sig från konventionella viners estetiska 

yttre. Eftersom samtliga konsumenter beskrev det annorlunda som en anledning till 

konsumtionen ansågs dessa symboler vara en uppfattning som sammanhanget tillsammans 

stod för (Trost & Levin, 2010). 

7.2 Det goda livet 

Enligt Shankar et al. (2006) är ”det goda livet” en investering konsumenter gör för att framstå 

som goda individer. ”Det goda livet” konstrueras genom produkter som konsumenter väljer 

att investera i. Som tredje kategori under analysprocessen uppkom just den definitionen. Det 

goda livet, visade sig vara symboler om hur naturvinet tillverkades och hur konsumenterna 

själva beskrev deras handlingsvanor och livsstilar. Bland annat beskrevs vinerna vara mer 

miljövänliga än konventionella viner. Valet att konsumera naturvin menade konsumenterna 

stämde överens med livsstilen om att köpa varor med en mindre negativ påverkan på miljön. 

Det uppdagades även att hälsan tog mindre stryk av naturvinet, eftersom det inte innehöll 

några kemiska tillsatser. Handlingen skulle leda till en sundare och mer hälsosam livsstil än 

om konventionella viner skulle konsumerats. Det visade sig att konsumtionen av naturvin 

tillhörde ett mönster av andra produkter med liknande symboliska värden. Konsumenterna 

målade upp föreställningen om naturvinet som något fantastiskt, nästan hälsosamt. Att 

naturvinet faktiskt är en farlig produkt eftersom den innehåller alkohol tycktes vara 

oväsentligt. Vinet visade sig också vara producerat under goda omständigheter. 

Konsumenterna beskrev att vinerna var småskaligt producerade med ett gediget hantverk, 
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precis som vin enligt konsumenterna, bör produceras. Här yttrar sig det som Firat och 

Venkatesh (1995) beskriver är en hyperverklighet. Den verklighet som konsumenterna 

upplever är egentligen bara en föreställning om vad verkligheten faktiskt är. 

Hyperverkligheten är en konstruktion om sanningen eftersom verklighetsuppfattningen kom 

från andra människor och genom sociala medier. Eftersom konsumenterna aktivt köpte 

produkter för att bygga deras identiteter, blev konsumtionen också ett sätt att producera den 

identitet de ville ha (Firat & Venkatesh, 1995). På så vis var naturvinet en del av det 

tillståndet i postmodernismen som konsumenter lever i för att forma sin identitet.  

Vinet ansågs vara en del av konsumenternas livsstil eftersom andra ekologiska och 

miljövänliga produkter också konsumerades. Konsumenternas livsstil upplevdes 

genomgående i alla val konsumenterna gjorde i livet. Konsumenterna köpte därför produkter 

för att upprätthålla bilden av sig själva. Dessa handlingar går även hand i hand med Elliotts 

(1997) påstående om att konsumenter köper produkter för att kommunicera bilden av sig 

själva. Shankar et al. (2006) menar att det är de rika konsumenterna i västvärlden som har 

konstruerat uppfattningen av vad ett gott liv är. Konsumenternas möjligheter att konsumera 

vilka produkter de vill, har format samhället till att tro att vissa handlingar är bättre än andra 

(Shankar et al., 2006). Vad som genomsyrar hela kategorin är att konsumenterna aktivt 

investerar i produkter för att kunna bygga upp den identiteten de vill ha. Att produktionen och 

konsumtionen sker samtidigt, som Firat och Venkatesh (1995) menar, tycks i detta fall vara 

sannolikt. Konsumenterna producerar fram bilden av sig själva, samtidigt som de konsumerar. 

Samtidigt är identitetsjakten ett miserabelt handlande, eftersom konsumtionen aldrig kan 

mättas. Shankar et. al (2006) menar att ju mer som konsumeras, desto mer vill konsumenterna 

ha. Enligt Shankar (2006) leder besattheten av konsumtionen till att konsumenterna blir 

olyckligare, detta negativa påslag, tycktes i resultatet dock inte vara framträdande. 

7.3 Kampen 

Eftersom interaktionen med symboler beror på den mening som symbolerna har för de som 

använder symbolerna, är kampen en handling mot de som inte förstår symbolernas mening 

(Blumer, 1986). Det symboliska värdet som naturvin har för konsumenterna yttrade sig i 

deras beskrivningar om de som inte förstod sig på produkten. De beskrev en rörelse som är 

emot produkten och att en anledning till motståndet berodde på okunskapen om produkten. 

Detta pekar på att naturvinet är laddat med symboliska värden, som konsumenterna är villiga 

att kämpa för. Konsumenterna pekade ut äldre, traditionella sommelierer som oförstående för 

det nya fenomenet. Eftersom konsumenthandlingar enligt Arnould och Thompson (2005) 
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påverkas av den kultur och sociala tillhörighet som varje individ har, går denna kamp enkelt 

att förstå. I det sociokulturella området som naturvinskonsumenter tillhör, går det inte att 

förespråka ett konventionellt vin framför ett naturvin. Om det konventionella vinet ändå 

skulle uppskattas, skulle konsumenten agera genom en splittring, och till viss del vara 

deltagare i ett annat sammanhang (Firat & Venkatesh, 1995). De konsumenter som tillhör 

motståndet, blir behöriga i andra kulturer, där de, utifrån en naturvinskonsuments perspektiv, 

agerar på ett sämre sätt. Därför är det inte svårt att förstå varför yttrandet om motståndet sker 

med en negativ klang. Att motståndsrörelsen beskrevs vara rädda för nya produkter handlar 

om det kulturella tillståndet som råder hos naturvinskonsumenterna. Det blir en typ av vi och 

dom-situation där en kultur inte kan fungera tillsammans med en annan. Kulturerna är 

införstådda med att uppfatta symboler på samma sätt, i respektive kultur (Blumer, 1986). I 

motståndsrörelsens värld är inte det symboliska värdet i ett naturvin de samma som för en 

naturvinsförespråkares. Marknadskulturen tenderar även att medföra ödmjukhet och 

solidaritet (Arnould & Thompson, 2005). Dock yttrar sig dessa känslor bara för de som tillhör 

samma kultur. Att motståndsrörelsen beskrevs ha negativ inverkan på vinkonsumtionen är ur 

denna aspekten inte en häpnadsväckande företeelse. Solidariteten hos de likasinnade yttrade 

sig underförstått när motståndet beskrevs känna sig hotade av naturvinsrörelsen. Den 

gemensamma kampen som konsumenterna tillsammans kämpade för, är enligt 

marknadskulturen därför inte svår att tyda. Motståndsrörelsen var inte enbart det som 

konsumenterna propagerade emot. Även det konventionella vinet i sig uttrycktes vara en 

sämre produkt. Medan naturvinet beskrevs som unikt, naturligt och levande, var de 

konventionella vinerna mainstream och tråkiga. Dessa beteendemönster kan upplevas 

tämligen förvirrande. Å ena sidan är konsumenterna frustrerade över motståndsrörelsens 

ställningstagande, eftersom motståndet bygger på att produkten inte förtjänar att konsumeras. 

Samtidigt menar naturvinskonsumenterna att naturvinet är unikt i den bemärkelsen att det inte 

finns tillgängligt överallt. Konsumenterna menar att naturvinet bör accepteras av motståndet, 

vilket borde innebära att produkten skulle bli mer tillgänglig. Om naturvinet blev mer 

tillgängligt, skulle detta dock leda till att det unika värdet i produkten försvann. Denna 

förvirring kan inte tydliggöras, utan bekräftas som en handling hos konsumenter, enligt 

Shankar et al. (2006). De menar att konsumenter köper produkter som är nya och unika tills 

de börjar konsumeras av andra, då tröttnar konsumenterna på produkten och letar sig vidare 

efter något nyare. Hyperverkligheten yttrar sig genomgående i dessa uttalanden om 

motståndet (Firat et al., 1995). Konsumenternas uppfattningar om motståndet är en verklighet 

som är konstruerad. Uppfattningen de fått om motståndet kanske har yttrat sig muntligen till 
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naturvinskonsumenterna, men mest troligt är att de, genom andra personer och genom medias 

vinkling på ämnet, fått en uppfattning om debatten som sådan. Dock bygger 

postmodernismens teorier på att varje individs upplevelse av verkligheten är verkliga (Firat & 

Venkatesh, 1995). I området som naturvinskonsumenter tillträder är uppfattningen om 

motståndet det sanna. De kollektiva uppfattningarna i kontexten bidrar med, och beror på, ett 

medlemskap i sammanhanget.  

7.4 Ambivalens 

Vad som nämndes i tidigare stycke om att konsumenter kan vara splittrade, kommer här att 

presenteras djupare. Under intervjuerna yttrade sig en ambivalens hos konsumenterna. Dessa 

koder tycktes inte tillhöra någon utav de tre framträdande kategorierna utan blev ensamma 

kvar. Koderna i sig förklarade inte fenomenets symboliska värden som bidrog till konsumtion. 

Snarare framgick motsatsen. Koderna omfattade ett splittrat beteende hos konsumenterna. 

Deltagarna som intervjuades beskrev upprepade gånger om tillfällen då de konsumerat 

konventionellt vin istället för naturvin. Dessa handlingar går väl ihop med postmodernismens 

splittring (Firat & Venkatesh, 1995; Firat et al., 1997). Splittringen menar att det inte finns en 

specifik livsstil att binda sig till, utan att individen kan ha flera beroende på vilket 

sammanhang individen medverkar i. Det fanns stunder när konsumenterna drack 

konventionellt vin för att det var vad sammanhanget erbjöd. Konsumentens 

identitetsskapande visade sig därför vara splittrat eftersom det konventionella vinet inte är ett 

attribut för att bygga den identiteten som naturvinet hjälper till att skapa. Firat och Venkatesh 

(1995) förklarar att symboler används som en “nyckel” för att få tillträde till ett område. 

Området i detta fallet var ett sammanhang med flera människor som bjöds på konventionell 

champagne. Konsumentens handling, som splittrar konsumentens skapande av identiteten, var 

att dricka den konventionella champagnen. Som tidigare bekräftats kan symboler i ett 

sammanhang upplevas positivt medan samma symboler i ett annat sammanhang kan framstå 

som något negativt. Det intressanta blir hur konsumenterna förändrar sitt ställningstagande 

utifrån de premisser som omgivningen uttrycker. Eftersom det tidigare framgått att 

konsumenterna jagar och vill bygga upp en god livsstil, genom alla konsumtionsval i livet, 

blir det paradoxalt när konsumenterna plötsligt agerar med det motsatta. Paradoxen kan 

upplevas som ett oärligt konsumtionsbeteende men faktum är att konsumenter inte kan binda 

sig till en livsstil. En postmodern konsument kommer alltid anpassa sig för att kunna tillhöra 

ett sammanhang (Firat & Venkatesh, 1995; Firat et al., 1997).  
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7.5 Sammanfattning av diskussion 

Genomgående i hela resultatet går det att urskilja en röd tråd. Samtliga kategorier yttrar en 

form av tillhörighet för konsumenterna. För att tillhörigheten ska kunna upplevas, behöver 

konsumenterna bygga upp identiteter som passar in i den valda kontexten, ett så kallat 

identitetsprojekt (Arnould & Thompson, 2005). Projektet visade sig handla om olika typer av 

värderingar som konsumenterna uttryckte. Exempelvis var miljön, hälsan och en småskalig 

produktion något som värdesattes. Den gemensamma kampen mot motståndet tycktes viktig 

samtidigt som konsumenterna strävade efter att känna sig unika. Samtliga konsumenter hade 

likvärdiga åsikter som visade sig vara väsentliga för att kunna inkluderas i 

naturvinssammanhanget. Trots det tvivel som ibland kunde yttra sig fortsatte konsumenterna 

att propagera för den tillhörighet som naturvinet gav.  

7.6 Metoddiskussion 

Existentiell fenomenologisk intervju 

Symbolisk interaktionism, enligt Trost och Levin (2010) är användbart för att förstå 

mänskliga beteenden och hur dessa beteenden varierar i olika grupptillhörigheter. Därför 

ansågs existentiell fenomenologiska intervjuer vara av relevans för att besvara studiens syfte. 

Intervjutekniken är en metod som genererar djupare förståelse för fenomen (Thompson et al., 

1989). För att förstå urvalets symboliska värden i naturvinet som fenomen föll sig metodvalet 

därför lämpligt. Då den tidigare erfarenheten av att använda den fenomenologisk 

intervjuteknik var obefintlig går det att se ett utvecklingsmönster i hur tekniken har 

förändrats. Att befinna sig i en situation med en person där tystnaden är avgörande för att få 

deltagaren att prata vidare kan vara en påfrestande och svår situation. Ju längre tiden gick, 

desto mer naturlig blev platsen som intervjuare. Frågorna som ställdes kunde till en början 

upplevas mer riktade än vad metoden tillåter. Trots detta visade resultatet på att deltagarnas 

upplevelser med naturvinet har utgjort stommen i samtalen. Den tidigare förförståelsen för 

naturvin tycktes inte heller i studien påverka resultatet. Precis som Thurén (2007) menar 

behöver inte förkunskap påverka negativt, snarare skapas en större nyfikenhet. Samtidigt 

menar Thompson et al. (1989) att vid fenomenologiska intervjuer bör de som genomför 

intervjuerna framstå som de inte kan någonting om ämnet. Detta kan upplevas motsägande 

men i vårt fall ledde intresset om naturvinet till att en stor nyfikenhet av de upplevelser som 

beskrevs. Samtidigt fanns hela tiden vetskapen om inte framstå som kunnig i området. 

Dessutom hade vi själva delade åsikter om naturvinskonsumtionen vilket gav undersökningen 

ett bredare perspektiv.    
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Valet att använda den fenomenologiska metodansatsen, utan några faktiska frågor, var från 

början inte självklar. Till en början diskuterades semistrukturerade intervjuer i enlighet med 

Thompson och Hirschman (1995). Undersökningen de presenterade studerade konsumenters 

uppfattning om deras egna kroppar. Metoden innehöll mer riktade frågor med förutbestämda 

teman. Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer ger deltagaren möjlighet att 

styra samtalet och berätta den information den själv vill. Då undersökningen i denna studie 

syftade på att få deltagarna att fritt dela med sig av upplevelser, ansågs en existentiell 

fenomenologisk intervjuteknik vara mer passande.  

En insikt som uppenbarades under slutprocessen av uppsatsen var möjligheten att helt och 

hållet utesluta kvalitativa intervjuer och istället angripa ämnet etnografiskt. I etnografiska 

observationer kan kulturer i sociala kontexter observeras för att förstå beteenden och 

symboler som yttrar sig i ett valt område (Spradley, 1980). Detta hade kunnat ge synen på 

naturvin en helt annan infallsvinkel. Istället för att tolka deltagarnas berättelser om naturvin, 

hade handlingarna med naturvin kunnat observerats och granskats. Dock hade svårigheten 

med metoden blivit att tillgå ett fält där naturvinskonsumenter samlas. Då studien utgick från 

Umeå, där få naturvinsbarer finns tillgängliga, skulle den etnografiska metoden bli 

problematisk att utföra. En annan svårighet skulle vara att få tillträde till fältet (Bryman, 

2011). Etnografiska observationer tenderar att vara väldigt omfattande, vilket, med tanke på 

studiens tidsbegränsning, hade kunnat ställa till problem (Bryman, 2011).  

Urval 

Snöbollsurval ger sällan en övergripande syn av en hel population, vilket ofta kritiseras 

(Bryman, 2011). Eftersom studien inte byggde på att kartlägga den generella bilden av 

naturvinskonsumenters upplevelser ansågs inte de rekommenderade respondenterna ha 

påverkat studiens resultat. Istället bidrog det till samtal med naturvinskonsumenter som hade 

stort intresse och många beskrivande upplevelser om fenomenet. Eftersom studien enbart 

intresserade sig av naturvinskonsumenters upplevelser var ett målinriktat urval nödvändigt att 

utgå ifrån.  

Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en välanvänd metod för kvalitativ forskning och kan därför ses 

som trovärdig. Analysprocessen baserades på Graneheim och Lundmans (2004) artikel om 

hur metoden kan användas och är enligt Google Scholar citerad över 11 000 gånger. Under 

stycket för analysmetoden beskrivs utförligt hur metoden har använts på det insamlade 
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materialet. Redogörelsen om hur kategorierna trädde fram genom det latenta innehållet av 

meningsenheter visar på en transparens om hur materialet har tolkats. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att det inte är omöjligt att helt och hållet utesluta ett vinklat 

perspektiv på materialet som analyseras, eftersom det ofta finns en förförståelse hos de som 

genomför analysen. Medvetandet om denna risk gjorde att analysprocessen behandlades med 

stor respekt. Hur analysen har applicerats på det insamlade materialet framgår utförligt i 

kapitlet om innehållsanalysen. Enligt Bilaga 1 framgår det hur det manifesta innehållet har 

tolkats till det latenta innehållet.  

Kvalitativa innehållsanalyser kan tyckas svåra att hantera eftersom materialet som samlas in 

ofta är väldigt stort (Bryman, 2011). De transkriberade intervjuerna innehöll totalt 110 sidor 

rådata. Detta resulterade i att analysprocessen blev väldigt omfattande. Bryman (2011) säger 

att det är lätt att känna sig uppgiven i en större mängd rådata, vilket med tanke på studiens 

tidsbegränsning i vissa fall kunde upplevas.  

En alternativ metod när kvalitativ innehållsanalys ska göras är att använda sig av teman 

(Graneheim & Lundman, 2004). Tematisk innehållsanalys underlättar analysen av texten 

eftersom det som eftersöks redan är förbestämt. Då syftet med studien var att leta reda på 

symboliska värden om det valda fenomenet gick det inte att utgå ifrån förutbestämda teman. 

Istället fick underkategorier och kategorier träda fram efterhand som analysen pågick och blev 

således de symboler som det studerade fenomenet var laddat med.  

8. Slutsats 

De tre främsta symbolerna som ett naturvin innehåller tycks vara Gemenskap, Det goda livet 

och Kampen. Dessa symboler har visat sig vara den största orsaken till att köpa naturvin. När 

konsumenterna köper naturvinet, köper de även symbolerna i vinet, vilket bygger upp bilden 

de har om sig själva. Konsumtionen av naturvin tycks därför handla om ett identitetsskapande 

som ger tillhörighet i sammanhang. Identitetsskapandet är väsentligt hos konsumenterna men 

också splittrat eftersom de förändrar sina handlingar beroende på tillhörigheten de vill vara i.  

9. Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning är att vidare studera naturvinskonsumenter ur ett etnografiskt 

perspektiv. Genom att observera naturvinskonsumenterna i de miljöer där produkten används, 

kan ytterligare förståelse skapas om konsumenternas ageranden. Vad för andra produkter 
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konsumerar de som dricker naturvin? Att studera symboliska värden genom individers 

upplevelser, skulle även kunna göras på andra fenomen än just naturvinet. Produkterna eller 

fenomenen kanske inte innehåller likadana symboliska värden, men syftet med konsumtionen 

skulle förmodligen röra sig om samma typ av identitetsprojekt. Eftersom identitetsskapandet i 

sig är viktigt, och påverkar konsumenter skulle en fortsatt forskning inom ämnet Måltids- och 

Restaurangvetenskap, vara att studera hur symboliska värden och symbolisk interaktionism 

uttrycks i sociala sammanhang. Med vetskapen om identitetsprojektet kan 

restaurangmiljöerna utformas för att på bästa sätt påverka gästerna och deras identiteter.   
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Bilaga 1. Utdrag ur analysförfarandet från meningsbärande enhet till kategori. 
 

Meningsenhet Kondenserad ME Kod Underkategori Kategori 
Och sen får jag ett meddelande på Facebook 
”Hej jag ser att du är i Paris, ska vi, jag kom 
precis hem från Ardeche” eh [ohörbart] hade 
gjort, skulle då vidare med en kille som heter E, 
”Jag mellanlanda här i Paris” och så bor han på 
en ö utanför Japan som heter Sado, och han är 
då min absolut största idol när det gäller 
vinmakning i alla fall dom vinerna han gjorde 
då. Eh, eh, så jag vart ju extremt glad liksom 
och så gick vi bara runt på en massa vinbarer 
och drack vin och sen dess har vi varit vänner 
och kommer förmodligen, när jag samlat ihop 
tillräckligt med pengar men åka till Sado och 
hänga där och vi har väldigt mycket 
gemensamma vänner, eh [funderar] faktiskt, så 
det var en stor upplevelse för mig. 

...han är min absolut 
största idol när det gäller 
vinmakning, så jag var 
glad, vi gick runt på 
vinbarer och drack 
vin...vi har väldigt 
mycket gemensamma 
vänner 

Profeter i 
vinrörelsen Relationer 

Gemenskap 

Vi är just sociala varelser så det är ett sätt för 
oss att mötas, eh, så jag tror ju att i alla fall att i 
storstäderna i Stockholm att intresset bland 
privat personer är extremt högt. 

[…] det är ett sätt för 
oss att mötas […] i alla 
fall i storstäderna i 
Stockholm är intresset 
[…] extremt högt. 

Produkten är ett 
sätt att mötas Sammanhang 

  

Jag tror att det är en kombination av att 
upptäcka någonting nytt men också att man 
kanske vill representera någonting som är, em, 
svårt att hitta rätt ord, eh, annorlunda kanske är 
ett ord. 

[…] det är en 
kombination av att 
upptäcka något nytt men 
också att man kanske 
vill representera 
någonting […] 
annorlunda […] 

Nyfiken på 
någonting nytt Annorlunda 

  
Det är ju väldigt, starka åsikter liksom kring 
naturvin, så är det ju, särskilt kanske i 
branschen, bland dem som jobbar med det 
liksom, sommelierer och ja restauranger och så. 
Att ja men det finns som flera läger. Att man eh 
[funderar] jag vet inte varför man känner sig 
hotad av naturviner om man är väldigt 
välutbildad, det finns många välutbildade som 
är så i alla fall. Som tycker såhär att ”nej, det 
där är bara en fluga liksom, det där går över”. 

Det är väldigt starka 
åsikter kring naturvin, 
särskilt […] bland dem 
som jobbar med det […] 
jag vet inte varför man 
känner sig hotad av 
naturviner om man är 
väldigt välutbildad [...] 
"det där är bara en fluga, 
det går över". 

Välutbildade 
känner sig 

hotade 
Motståndet 

Kampen 
För att slippa tillsatser och miljögifter och 
massa skit som hälls i och riktigt dåliga viner, 
såhär konventionella massproducerade 
storproducerade är ju, när det absolut inte är 
kvalitetsviner, men dom kan ju vara ekologiska 
tillexempel för det, är ju [funderar] eh 
[funderar] det är inte vin, skulle jag säga. Det är 
liksom, kanske lite druvor i också som att man 
har använt den råvaran liksom. Sen är det så 
mycket annat tillsatt. Och jag hade ingen aning 
om det här för två år sen, att det var en sån 
otrolig industri vin, och det liksom kommer ju 
fram mer och mer nu och sådär. 

För att slippa tillsatser 
och miljögifter och 
massa skit som hälls i 
[...] konventionella 
massproducerade [...] 
när det absolut inte är 
kvalitetsviner [...] Det är 
inte vin skulle jag säga. 
Det är kanske lite druvor 
i också som att man har 
använt den råvaran. Sen 
är det mycket annat 
tillsatt [...] 

Vin med tillsats 
är inte riktigt vin Mission   

Men det hänger nog lite ihop med min egen 
liksom livsstil också. Just att eh, det kanske 
hängde ihop, jo men det hängde ihop med att 
vi, hemma, alltså, vi handlar mycket ekologiskt 
tillexempel, äter mindre kött och äter bättre kött 
om vi nu äter det. 

Men det hänger nog 
ihop med min egen 
livsstil […] vi handlar 
mycket ekologiskt. 

Naturvin är en 
livsstil Livsstil 

Det goda livet 

Och jag vill inte, eller jag vill bidra med att det 
blir så bra som möjligt i miljön genom vad jag 
väljer att stoppa i mig och det är ju både mat 
och dryck. 

[…] jag vill bidra med 
att det blir så bra som 
möjligt för miljön 
genom vad jag väljer att 
stoppa i mig […] 

Mer miljövänligt 
med vin utan 

tillsatser 
Miljö & Hälsa   

De älskar vin och så här och så bjöd de på rätt 
många Moët på magnum så det var ju som 
motsatsen till piccolon liksom och det var 
såhär, det var inte gott. Så jag drack första 
glaset för då stod alla med varandra det var som 
svårt att inte dricka. 

[…] så de bjöd de på rätt 
många Moët på 
magnum […] det var 
inte gott. Så jag drack 
första glaset för då stod 
alla med varandra, det 
var svårt att inte dricka. 

Dricker andra 
produkter när det 

bjuds 
  Ambivalens 
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Bilaga 2. Den totala mängden koder, underkategorier och kategorier. 
 
Kod Underkategori Kategori
Att dyrka andra i kontexten (3)
Profeter i vinrörelsen (3) Relationer (13)
Personer med samma intresse (4)
Tillit till andra i kontexten (3)
Sammanhang och gemenskap för 
kampen om vinet (1)
Generationen inspirerar (2)
Sökte efter sammanhang (2)
Första upplevelsen var på Agrikultur (1)
Att vilja vara med i ropet (1)
Produkten är ett sätt att mötas (1)
Miljön förstärker upplevelsen (2)
Sociala medier (2) Sammanhang (33)
Vinerna är hyllade internationellt (1)
Kunskap för förståelse (1) Gemenskap (81)
Tillgängligheten stärkte nyfikenheten (1)
Romantisk bild (4)
Resor för att uppleva produkten (5)
Uppenbarelse om nya sammanhang (4)
Ansträngning för att nå sammanhang där 
produkten finns (5)
Annorlunda är coolt (2)
Annorlunda smak (15)
Annorlunda är intressant (3)
Produkten behöver inte vara svingod 
bara härlig (1) Annorlunda (35)
Uppskattar felaktighet i produkten (1)
Det estetiska uttrycket (1)
Sökandet efter det unika (1)
Nyfiken på nya produkter (8) 
Nyfiken på något nytt (2) 
Det viktiga är det annorlunda (1)
Välutbildade känner sig hotade (1)
Äldre sommelierer vill inte förstå (1)
inkluderar inte motståndarnas kunskap (1) Motståndet (5)
Vinauktoriteten visade oförståelse (1)
Det finns en begränsning av utbildade på 
Systembolaget (1)
Naturvin är något mer än en trend (3)
Vin med tillsats är inte riktigt vin (1) Kampen (23)
Vinet är naturligt och levande (1)
Agerande mot motståndet (1)
Produkten är genuin (1) Mission (18)
Den största skillnaden är att vinet inte 
har tillsatser (1)
Inspirerar andra (2)
Övertygad om att produkten är bra (2)
Produkten stimulerar känslor (5)
Mainstream är tråkigt (1)
Naturvin är en livsstil (9)
Intresse för hållbarhet (1) Livsstil (11)
Ett aktivt val som intresseområde (1)
Mer hälsosamt med vin utan tillsatser (5) Det goda livet (30)
Mer miljövänligt med vin utan tillsatser (8) Symboler (19)
Kvalitet, ursprung, historia gör produkten 
ärlig (1)
Brinner för det småskaliga (5)  
Siffrorna inom parentes visar hur många identifierade koder inom varje kod, underkategori och kategori.  
 
Antal identifierade koder i kategorin Ambivalens. 

Vill inte låsa sig till naturvin (2)
Splittring i konsumtionsbeteendet (1)
Dricker andra produkter om det bjuds (2)
Konventionellt vin går att dricka (1) Ambivalens (9)
Är natuvin bara en fluga? (1)
Ett tvivel på produktens faktiska värde (1)
Vinrevulotionen gör produkten mer 
tillgänglig (1)  

Siffrorna inom parentes visar hur många identifierade koder inom varje kod och kategori. 
 


