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Sammanfattning 

 

Människor i Sverige blir allt mer intresserad av mat och dryck vilket man kan se i 

antalet tv-program och i den ökade investeringen i alkoholreklamen. Detta och eget 

intresse i ämnet lade startskottet för intresset att undersöka hur vinlistor utformas för 

att få en ökad förståelse för hur vin hamnar på vinlistan. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka vilka faktorer som ligger bakom val till hur en vinlista utformas på 

restaurang av ägare eller så kallad vinansvarig samt om dessa val grundar sig i 

kundens- och/eller ägarens önskemål. Detta genom att först göra en studie av vinlistor 

för att ge en överblick av hur vinlistor är uppbyggda idag och vad de innehåller. För att 

sedan göra kvalitativa intervjuer med ägare/vinsansvariga i olika typer av restauranger 

för att undersöka vilka nyckelfaktorer som påverkar utformningen av vinlistan och hur 

restaurangägare tar hänsyn till kundens önskemål/förväntningar. Man kan se att 

vinlistans utformning skiljer sig åt mellan olika typer av restauranger, både då det 

gäller omfattning och innehåll. Resultatet från intervjuerna visar att de huvudfaktorer 

som påverkar vinlistan utformning hos undersökta restauranger är urval av vin, 

anpassning och hållbarhet. Uppsatsens undersökningar visade sig vara väldigt lärorika 

och relevanta till valt område. Intervjuerna visade att vinlistan är ett verktyg för ägaren 

att förmedla sitt intresse och sin idé med innehållet men där en viss anpassning sker 

efter kunden och maten som serveras tillsammans med olika synsätt på hur en hållbar 

vinlista ska se ut. Vinlistan är utan tvivel ett komplext verktyg som både kan användas 

för ägaren att leva ut sin passion för vin men även som ett verktyg för att öka 

försäljningen. 
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1. Definitioner 

Pub - ”en från början brittisk typ av bar med i första hand servering av öl men även 

av andra drycker och enklare mat” (NE.se). 

 

Bar - ”lokal för vin- och spritservering vid disk ofta i anslutning till (finare) 

restaurang” (NE.se). Bar benämns i uppsatsen som vinbar. 

 

Restaurang - ”offentlig lokal för servering av måltid mot betalning” (NE.se). 

 

Fine dining restaurang - ”offentlig lokal för servering av måltid mot betalning” 

(NE.se), där också restaurangen är av internationell mästerklass enligt White Guide 

(2015) nedan. 

 

Restauranger bedöms enligt White Guide (2015) utifrån kvaliteten på restaurangers 

mat (max 40 poäng), dryck (max 20 poäng), service (max 25 poäng) samt miljö och 

stämning (max 15 poäng). Betygsskalan går då upp till max 100 poäng där största 

vikten läggs vid maten som redovisas separat. Servicens betydelse för 

helhetsupplevelsen lyfts också fram och betonas, även den redovisas separat ("White 

Guide," 2015). 

 

”Internationell mästarklass 

Rankas efter matpoäng. 

Antal: 14 stycken. 

Poängkriterier: Minst 80 poäng varav minst 36 på mat. 

Beskrivning: Restauranger där köket presterar strålande egensinnig matlagning på 

en nivå där de kan mäta sig med de bästa restaurangerna i världen. 

Helhetsupplevelsen är på mycket hög nivå.” - ("White Guide," 2015). 

 

”Mycket god klass 

Rankas efter totalpoäng 

Antal: 108 stycken. 

Poängkriterier: Minst 67 poäng varav minst 28 på mat. 

Beskrivning: En mycket god helhetsupplevelse där köket presterar intressant och 

mycket väl genomförd matlagning.” - ("White Guide," 2015).  



2 

 

2. Inledning 

Intresset för mat bara ökar i Sverige vilket Tomas Lindhé på Sverige Television 

beskriver som: ”Det har rått en stark mattrend i flera år i Sverige. När vi började 

göra program med Tina Nordström fanns det inte så många matprogram i Sverige. 

Nu har det exploderat” ("SVT," 2011). I takt med dagens allt fler matprogram ökar även 

investeringarna i reklamen för alkohol rekordartat som enligt Sifo:s reklammätningar 

från år 2010 med 659 miljoner kronor till år 2014 1376 miljoner kronor, Magnus 

Jägerskog vd på IQ kan även se att vardagsdrickandet ökar ("Världens Viner," 2015). 

Detta ökade intresse kanske kan ses som ett tecken på att konsumenten är mer 

intresserad och engagerad när det kommer till val av mat och dryck vilket i sin tur kan 

sätta större press på restauranger i deras utbud. Tänk dig nu att du sitter ner för att 

beställa ett glas vin. I knät eller framför dig har du en vinlista och du ska nu bestämma 

vad du ska dricka från ett stort urval av drycker. Du kanske tänker: det här var ju inte 

lätt och jag känner inte igen något vin alls i den här listan, hur kom de fram till det här 

innehållet egentligen?  

 

Dessa utgångspunkter lade grunden för valet av att undersöka vinlistor och varför de 

ser ut som det gör idag tillsammans med ett stort intresse i vin i allmänhet från min 

egen sida som vuxit fram under studier inom gastronomi. Vinlistan kan enligt Ruiz-

Molina et al. (2010) både ses som ett kommunikationsverktyg och ett 

försäljningsverktyg där kvalificerad vinpersonal utformar vinlistan utifrån sin egen 

träning, kunskap och erfarenhet (Ruiz-Molina et al., 2010, s. 100). Genom att studera 

hur vinlistor är uppbyggda och hur kvalificerad vinpersonal i restauranger använder 

dessa är förhoppningen att ge en ökad förståelse för hur man arbetar med vinlistor och 

hur kundens roll påverkar detta. Då antalet undersökningar som behandlar vinlistor 

inom detta område är väldigt sparsamt motiveras valet ytterligare.  
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3. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom val 

till hur en vinlista utformas på restaurang av ägare eller så kallad vinansvarig samt om 

dessa val grundar sig i kundens- och/eller ägarens önskemål. 

 

Syftet kommer uppfyllas genom att följande frågor besvaras. 

1. Hur är restaurangers vinlistor uppbyggda idag och vad innehåller de? 

2. Vilka nyckelfaktorer påverkar restaurangägarens/vinansvariges val av innehåll i 

vinlistor? 

3. Hur tar restaurangägare hänsyn till kundens önskemål/förväntningar vid 

utformningen av vinlistor? 

 

4. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom uppsatsens behandlade område. 

Inleds med upplevelsen av vin följt av hur vinlistor utformas idag och hur de bör 

anpassas till typen av restaurang. Bilaga 2. går igenom den systematiska 

litteratursökning som gjorts för insamlandet av material. 

4.1 Upplevelsen av vin 

När det talas om vin bör man först förstå några grundläggande principer, några 

faktorer som ligger till grund för hur vi som människor upplever vin med våra sinnen.  

 

Jamais (2001) menar att smak både kan vara objektiv samt subjektiv. Med det 

objektiva menas de fem grundsmakerna: sötma, syrlighet, sälta, beska och umami. 

Dessa fem grundsmaker bygger på fakta och faller inte inom den subjektiva 

uppfattningen eftersom nivån på dem kan mätas i laboratorium. Den subjektiva 

smaken bygger däremot på den personliga preferensen, det man som person tycker om 

eller inte tycker om. Denna typ av smak är mycket svårare att greppa då det inte går att 

bevisa vad en själv och andra tycker. Det finns helt enkelt ingen fakta att luta sig mot. 

Men genom att vara lyhörd och visa respekt för andra människors smak och 

preferenser kan det lägga grunden till att förstå den subjektiva smaken (Jamais, 2001, 

s. 10).  För att kunna bedöma ett vin menar Jamais (2001) att det krävs att man ska: 

kunna tolka det som står på vinflaskans etikett – vinets namn och eventuell smaktyp; 

veta om druvsorter som gömmer sig bakom viner som har namn där druvan 

utelämnats; ha kunskap om diverse druvsorter, deras aromer och grundkaraktär; 
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kunna bedöma vinets struktur, balans, aromer och smak och till sist förstå hur de olika 

klimattyperna och årgångarna påverkar vinets balans (Jamais, 2001, s. 46).  

 

Det finns enligt Herdenstam et al. (2009) fem faktorer som påverkar hur vi som 

människor kommunicerar och upplever vin: fysiska-, psykiska-, sensoriska-, övnings- 

och kontextuella faktorer.  

Fysiska faktorer 

Det har visats att människan kan känna upp till 16 olika dofter. Minnet från hörseln och 

synen försvinner över tid men doftminnet förblir intakt. Ålder spelar också roll för den 

sensoriska förmågan på grund av förändringar i kognitiv status. Mötet mellan tanniner 

i vinet och saliv visar på en kemisk reaktion som påverkar upplevelsen av strävhet. Ett 

högt salivflöde har visats minska ens känslighet mot syra, som i sin tur påverkar hur 

man upplever ett vins kvalité (Herdenstam et al., 2009, s. 56). 

Psykiska faktorer 

Psykiska faktorer är de faktorer som påverkar den kognitiva- och muntliga processen 

hos de som dricker vin. En faktor som påverkar en vinprovares fysiska tillstånd och 

sensoriska förmåga är förväntan. Det har visats att förväntan kan ändra halten syra i 

vätskan som finns i munhålan och magen vilket kan knytas till den förutsedda 

upplevelsen. Alltså, kan förväntan påverka de fysiska tillståndet inför en smakprovning 

och därmed också påverka omdömen och beskrivningar (Herdenstam et al., 2009, s. 

57).  

Sensoriska faktorer 

När man beskriver ett vin kan man göra det genom deskriptiva analytiska termer (till 

exempel citron) samt med taktila attribut (till exempel fyllig). Det analytiska 

perspektivet utgår från att den som provar vin identifierar och förstår varje attribut i ett 

vin och på så vis bygger upp en förståelse för vinets karaktär. Herdenstam et al. (2009) 

påpekar att deskriptiva analytiska termer bör användas för att förbättra bedömningar 

av vin. Detta för att problemet att bedöma ett vin är ett återkommande samtalsämne 

(Herdenstam et al., 2009, s. 53, 57-58).  

Övningsfaktorer 

I övningspaneler av vinprovare har det visat sig att mängden övning bestämmer hur de 

förstår och beskriver olika attribut hos ett vin. En tränad panel kunde till exempel 

identifiera fyra olika nivåer av intensitet medan en otränad endast tre nivåer. De 

olikheter man kunde identifiera var skillnader i antalet termer som användes och 

användandet av specifika beskrivningar samt förmågan att kunna urskilja olika 

attribut. Det har visats att tränade vinprovare använder mer vaga och abstrakta termer 
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medan otränade använder mer specifika termer när de beskriver identifierade attribut 

(Herdenstam et al., 2009, s. 58).  

Kontextuella faktorer 

Ändringen av en vinprovningssituation samt ett modifierat syfte för vinprovningen kan 

påverka upplevelsen av vin. En person med normal förmåga att känna dofter kan 

identifiera ungefär 50% av vanligt förekommande dofter. Det har framkommit att det 

är svårt att sätta namn på olika dofter men mindre svårt att bedöma en dofts kvalité. 

När man ska identifiera vissa attribut hos ett vin framkom det att det var lättare att 

mäta och beskriva de attribut som gav en negativ upplevelse än de som gav en positiv 

upplevelse. Något som visar på osäkerheten i en bedömning då en individ vistas inom 

en viss kontext när attribut ska beskrivas samt analyseras (Herdenstam et al., 2009, s. 

59). 

 

Enligt Charters & Pettigrew (2005) består en estetisk undersökning av vin av tre 

stycken aspekter. Den första är den estetiska responsen och dess natur, den andra de 

kännetecken som definierar ett estetiskt objekt, inkluderat dess skönhet och liknelse 

med konst och den tredje de kriterier som används för att bedöma om något är estetiskt 

(Charters & Pettigrew, 2005, s. 126).  

Estetisk respons 

Charters & Pettigrew (2005) kom fram till i sin undersökning i Australien att ungefär 

tre av fyra informanter (vinkonsumenter/branschfolk) kunde se liknelser mellan 

vindrickande och uppskattandet av olika konstformer, speciellt musik (Charters & 

Pettigrew, 2005, s. 126). Den huvudsakliga liknande upplevelsen mellan vin och musik 

var den empiriska likheten mellan att konsumera vin och att konsumera musik. 

Njutning, som respons, var något som de såg som en vanlig företeelse mellan de två 

(Charters & Pettigrew, 2005, s. 128). 

Estetiskt objekt 

Det fanns två sätt vin kunde ses som ett estetiskt objekt, känslan av skönhet som den 

framkallar och dess likheter med andra konstverk. Vin, som produkt, var enligt några 

ett ord som var förknippat med skönhet (Charters & Pettigrew, 2005, s. 131). Vin 

uppfattades enligt vissa informanter som speciella objekt, dess liknelse med konst då 

kreativitet och olika material används för att skapa något unikt (Charters & Pettigrew, 

2005, s. 131-132). 

Estetiska kriterier 

Charters & Pettigrew (2005) kom fram till i deras genomgång av filosofisk estetik att 

det kan finnas vanligt återkommande värderingskriterier mellan en rad olika estetiska 
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produkter. Dessa kriterier bestod av balans (helhet/fullständighet), intensitet av 

produkten samt komplexitet. Utan att informanterna var upplysta om dessa kriterier så 

kom de på tal från flertalet av de som såg likheterna mellan vin och konst. Den som var 

mest omnämnd var balansen, vikten av att konst och vin skulle vara balanserade. 

Informanterna gör liknelser i vin och musiks komplexitet, till exempel vinets karaktär 

och musikens olika instrument. Intensitet är inget som nämns ordagrant men kan 

liknas med beskrivningar som upplevelsen av fullständighet och rik karaktär vid till 

exempel en vinprovning i en vinkällare eller ett besök på en konsert (Charters & 

Pettigrew, 2005, s. 132-133). 

4.2 Hur utformas vinlistor idag? 

Nedan presenteras hur vinlistor utformas utifrån restaurangägaren, sommelieren, 

kunden och övriga faktorer. 

4.2.1 Utifrån restaurangägaren 

Restaurangägare av fine dining restauranger i Spanien beskriver enligt Gil Saura et al. 

(2008) att när det kommer till design av deras vinlistor så beskrivs dem som enkla att 

ändra följt av att enkla att använda och diskreta. Vid innehållet av vinlistan spelar 

variationen av vin mest roll följt av urval och stort omfång (Gil Saura et al., 2008, s. 

27), något som också Berenguer et al. (2009, s. 92) och Gil et al. (2009, s. 77) kommer 

fram till i sina undersökningar hos ett liknande segment av fine dining restauranger i 

samma land. 

 

Fine dining restaurangägare i Spanien anser enligt Gil Saura et al. (2008) att de 

fördelar som finns med en vinlista främst är för att tillfredsställa kunden följt av 

restaurangvärdet samt prestige (Gil Saura et al., 2008, s. 28), vilket även Berenguer et 

al. (2009, s. 93) kommer fram till hos ett liknande segment och Gil et al. (2009, s. 78) 

hos två liknande segment i samma land. 

 

Enligt Gil Saura et al. (2008) så tycker fine dining restaurangägare i Spanien att de 

viktigaste faktorerna hos en utmärkt vinlista är att den främst ska vara enkel att ändra 

samt enkel att använda. Innehållet ska vara varierat följt av ett selektivt urval och ha ett 

stort omfång. Den ska även ha en bra balans mellan klassiskt och modernt (Gil Saura et 

al., 2008, s. 28). Berenguer et al. (2009) kom fram till i ett liknande segment i Spanien 

att den istället främst ska vara enkel att använda följt av enkel att ändra. När det 
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kommer till innehållet så var det lika resultat men då var även det stora omfånget lika 

viktigt som den fjärde faktorn att vara specialiserad (Berenguer et al., 2009, s. 93). 

4.2.2 Utifrån sommelieren 

Det har visats i Ruiz-Molina et al. (2010) undersökning att restauranger i Spanien som 

har en sommelier så har vinlistor ett högre genomsnittsvärde av antalet artiklar, 

ursprungsbeteckningar, land samt min- och maxpris (Ruiz-Molina et al., 2010, s. 104). 

Något som Ruiz-Molina et al. (2010) anser beror på att restaurangerna lägger 

kostnaderna för att ha en sommelier och/eller dennes service på kunden (Ruiz-Molina 

et al., 2010, s. 105).  

 

Fine dining restaurangmanagers i Spanien som har en sommelier anser enligt Ruiz-

Molina et al. (2010) att deras vinlistor är mindre traditionella och mer innovativa än de 

restauranger som inte har en sommelier. Förvånande så ser restauranger med 

sommelierer mindre värde i att ha en vinlista som är varierande och mer omfattande än 

de som inte har sommelierer. Något som kan förklaras genom att de kanske jämför sina 

vinlistor med något ideal som de försöker uppnå genom att vara mer ambitiös och 

kritisk med sina vinlistor än de restauranger som saknar sommelierer (Ruiz-Molina et 

al., 2010, s. 106). 

 

Fine dining restauranger i Spanien med en sommelier kan man se enligt Ruiz-Molina 

(2010) värdera sina vinlistor högt när det kommer till attributet att vara avantgarde. 

Man kan man i genomsnitt se, att dessa restaurangägare anser sina vinlistor som 

mindre diskreta och traditionella och istället mer voluminösa, imponerande och 

informationsrika än de utan sommelier (Ruiz-Molina et al., 2010, s. 106). Dessa 

restauranger med sommelierer lägger en signifikant större vikt vid mat- och 

dryckeskombinationer än jämfört med andra restauranger (Ruiz-Molina et al., 2010, s. 

108).  

4.2.3 Utifrån kunden och övriga faktorer 

Vid en undersökning av vin på glas i Australien kom Corsi et al. (2012) fram till att 

konsumenter främst valde vin beroende på druvtyp följt av vinets utmärkelser och till 

sist dess pris (Corsi et al., 2012, s. 114). Corsi et al. (2012) kom fram till, likt tidigare 

forskning, att desto mer information ett vin har på en vinlista desto större är chansen 

att det väljs. Mest troligt på grund av att informationen hjälper kunden att minimera 

risken som finns vid ett val (Corsi et al., 2012, s. 115). 
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Gil Saura et al. (2008) kom fram till att det tre viktigaste faktorerna vid införandet av 

ett nytt vin på en vinlista på fine dining restauranger i Spanien var vinkvalité följt av 

kundens åsikt och till sist sommelierns åsikt (Gil Saura et al., 2008, s. 27). Berenguer et 

al. (2009) undersökte ett liknande segment i Spanien med nästintill samma variabler 

och kom fram till ett liknande resultat för de två första faktorerna men istället för 

sommelierns åsikt som tredje viktigaste faktor så var mat- och dryckeskombinationer 

viktigare (Berenguer et al., 2009, s. 93). Gil et al. (2009) kom fram till i två liknande 

segment i Spanien att vinets kvalité var viktigast. Detta följt av kundens åsikt/andra 

kriterier och mat- och dryckeskombinationer/kundens åsikt (Gil et al., 2009, s. 78). 

 

Enligt Gil et al. (2009) så bör en utmärkt vinlista ha god variation med noga utvalda 

viner, vara fantasifull och enkel att hantera, vilket visar på en svår balans mellan 

efterfrågan, tradition och risk. Vinlistan är då ett verktyg som ger värde och prestige till 

restaurangen och bör därför hanteras varsamt och bli omhändertagen av både 

sommelier och restaurangägare (Gil et al., 2009, s. 80).  

4.3 Utformningen av vinlistan efter typen av restaurang 

Enligt Gil et al. (2009) så bör restauranger definiera sin positioneringsstrategi och 

utforma sin vinlista efter sin strategi, detta genom att anpassa vinlistans innehåll och 

design så det motsvarar etablissemanget (Gil et al., 2009, s. 79). Corsey (2006) kom 

fram till att vin på vinlistan kan väljas för att de återspeglar restaurangens personlighet 

och stil av mat (Corsey, 2006, s. 62-64). 

 

Vinlistan bör enligt Gil et al. (2009) ha ett utseende som passar in i restaurangens 

sammanhang. Den bör motsvara de andra fysiska element som finns i restaurangen 

vilket i sin tur kan bidra med att öka känslan av att uppleva fine dining. Innehållet i 

vinlistan bör även matcha den typ av mat som serveras på restaurangen. En 

fiskrestaurang bör ha ett större utbud av vita viner och en köttrestaurang ett större 

utbud av röda viner. Oavsett vilken typ av restaurang det är så bör dock vinlistan 

innehålla en bra representation av de olika vintyper som finns (Gil et al., 2009, s. 80). 

 

I en undersökning av restauranger av den högsta standarden i Beijing, Kina så hade 

majoriteten i urvalet enligt Lockshin et al. (2011) kinesisk och västerländsk mat där 

röda viner dominerar listan med väldigt få dessertviner och mousserande viner. 

Lockshin et al. (2011) skriver vidare att mindre restauranger i undersökningen verkar 

ha ett väldigt starkt fokus på pris, populära viner och vinstmaximerande viner medan 
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större även fokuserar på att vinet ska smaka bra och matcha vinet med matmenyn 

(Lockshin et al., 2011, s. 232-236). 

 

Gil et al. (2009) menar att om en restaurang inriktar på att specialisera sig på vin bör 

denne ha en mer omfattande vinlista som är både större och mer varierad än andra. 

Detta innebär dock större risk för restaurangägaren då alla kunder inte möjligtvis 

tycker likadant. En restaurang med mer fokus på matlagning bör dock ha en ordentlig 

vinlista som inkluderar de mest efterfrågade vinerna. Gil et al. (2009) menar då 

kunderna besöker restaurangen mer för matens skull kan en enklare mindre 

differentierad vinlista räcka. Vid restauranger där maten och dryck är av lika vikt så 

rekommenderar Gil et al. (2009) fortsättningsvis att en sommelier bör finnas för att 

rådgöra för kunden om mat- och dryckeskombinationer. Vinlistan bör ha en stor bredd 

med viner från ett flertal representativa länder och regioner samt en bra balans mellan 

moderna och traditionella viner (Gil et al., 2009, s. 79-80). 

 

5. Metod  

I detta kapitel presenteras hur studien har genomförts, vilka metoder som använts. 

Vidare presenteras hur data har analyserats. En källkritisk diskussion, diskussion om 

studiens reliabilitet/validitet och forskningsetiska reflektioner följer sedan. 

5.1 Studie av vinlistor 

Urvalet av restaurangers vinlistor sker med hjälp av White Guides (2015) 

klassificeringssystem för att hitta två restauranger som är i nivå med varandra för 

respektive typ av restaurang enligt de fyra inledande definitionerna, totalt åtta stycken. 

Vid de urval som gjorts motsvarar fine dining restauranger internationell mästarklass, 

restauranger och vinbarer mycket god klass samt pubar utan klassificering ("White 

Guide," 2015). Pubar utan klassificering valdes för att det kan visa en annan bild på hur 

vinlistor kan se ut i en mindre exklusiv- och pretentiös kontext.  

 

Åtta restauranger valdes sedan ut, två ur varje kategori, vilka hade en vinlista tillgänglig 

via restaurangens hemsida och som låg spridda över Sverige. Två pubar, en vinbar och 

en restaurang valdes ut i en större stad i norra Sverige samt en vinbar, en restaurang 

och två fine dining restauranger från större städer i mellersta Sverige och Öland. Efter 

detta urval följde en systematisk genomgång av alla vinlistor för att få en överblick för 

hur de är uppbyggda och vad de innehöll. Totalt 185 sidor varav åtta vinlistor gicks 
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igenom och sammanfattades. I sammanfattningen noterades inledande särdrag i 

vinlistornas presentation, innehåll och uppbyggnad på en översiktsnivå. Efter detta 

studerades vinlistornas uppbyggnad mer ingående. Det första som noterades var vilka 

typer av vin som erbjöds i varje lista följt av vilka ursprungsländer som 

representerades. Efter detta undersöktes vinlistans struktur, hur och vilken 

information som var skriven och i vilken ordning rad för rad för majoriteten av 

vinlistan. Med utgångspunkt i insamlad information om vinlistorna och för att kunna 

göra en deskriptiv analys så konstruerades även en tabell för att visa omfattningen av 

varje vinlista samt dess innehåll (se Tabell 2. Sida 21). 

5.2 Intervjuer 

För att ge studien en större bredd valdes ett kvalitativt urval i form av intervjuer för att 

inhämta information. Det kvalitativa urvalet beskriver Neuman (2009) gå ut på att få 

en fördjupad förståelse för en större process, social krets eller samband. Detta urval ska 

ge oss värdefull information eller nya synvinklar (Neuman, 2011, s. 241). Då valdes det 

att göra intervjuer med personer som passade in på studiens syfte. Neuman (2011) 

beskriver att i den kvalitativa forskningen så är det relevansen till ämnet som spelar roll 

istället för huruvida urvalet representerar allmänheten i stort som bestämmer hur man 

väljer vilka som ska studeras (Neuman, 2011, s. 241).  

 

Respondenter till intervjuerna valdes sedan ut enligt eget initiativ genom ett icke 

slumpmässigt urval i en större stad i norra Sverige som låga nära studiens 

verksamhetsort. Neuman (2011) beskriver att i ett icke slumpmässigt urval 

(nonprobability sample) så behöver man inte bestämma urvalets storlek i förväg samt 

ha begränsad kunskap om den grupp eller population vilket urvalet är taget (Neuman, 

2011, s. 267).  

 

Efter detta valdes tre olika typer av restauranger ut, en pub, en vinbar och en 

restaurang enligt inledande definitioner. Ett icke slumpmässigt urval bygger enligt 

Neuman (2011) då ofta på att ett urval görs genom att välja från en specifik kontext 

varvid relevant information kan inhämtas (Neuman, 2011, s. 267). Urvalet av olika 

typer av restauranger att intervjua föll på de som vara nära till hands, ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval (convenience sampling) bygger enligt 

Neuman (2011) på att urvalet är bekvämt, genom att det är enkelt att nå samt fritt 

tillgängligt (Neuman, 2011, s. 267). Bekvämlighetsurval användes då det ansågs som 

passande för studiens omfattning och karaktär där syftet inte var att studien skulle 



11 

 

motsvara hela Sverige och där urvalet behövde ske snabbt. Denna urvalsmetod kan 

enligt Neuman (2011) vara legitim för ett få explorativa förstudier och några kvalitativa 

undersökningar då syftet med dessa är något annat än att göra ett urval som motsvarar 

till exempel populationen. Anledningen att denna urvalsmetod används är för att den 

är enkel, billig och att urvalet sker snabbt (Neuman, 2011, s. 242).  

 

Samtliga respondenter i urvalet behövde vara ägare eller delägare och även ansvariga 

för vinlistan. Dessa kontaktades genom restaurangens publika e-post med en inbjudan 

till undersökningen där studiens syfte även presenterades. Efter e-post och 

telefonkontakt kunde intervjuer bokas för att sedan utföras i respektive restaurang. 

Intervjuerna begränsades till max 20 minuter för att materialet skulle bli hanterbart. 

För att på något sätt kontrollera hur länge och vad intervjupersonen skulle prata om 

behövdes en metod för att framföra intervjun. Valet blev då att använda 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) och Kvale & Brinkmann (2009) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som då intervjuaren har en lista över specifika teman som 

ska beröras under intervjun, en så kallad intervjuguide, men intervjupersonen har dock 

fortfarande stor frihet att utforma sina svar på sitt eget sätt (Bryman, 2011, s. 415; Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 146). Utifrån detta skapades sedan en intervjuguide (se Bilaga 

3) som hjälp till att framföra intervjuerna.  

 

Intervjuguiden inleds med forskningsetisk information för att informera 

intervjupersonen vad som gäller för undersökningen där även uppsatsen syfte och 

frågeställningar presenteras. Innan intervjun kan startas frågas intervjupersonen om 

det är okej att intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna analyseras, något 

som måste godkännas av alla respondenter, vilket alla tre gjorde. Intervjuguiden är 

uppdelad i frågor med tillhörande underfrågor utformade för att söka svar till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Den ställda ordningen anpassades om svar på 

senare frågor naturligt dök upp under intervjuns gång och förtydliganden gjordes vid 

frågor som intervjupersonen uttalat sade inte förstå.  

 

Frågorna som tas upp av intervjuaren måste enligt Bryman (2011) och Kvale & 

Brinkmann (2009) inte nödvändigtvis tas upp i samma ordning som de är uppställda i 

intervjuguiden och frågor som inte ingår i denna kan även ställas så länge som man 

anknyter till något som den intervjuade har sagt. Men i huvudsak kommer 

ordningsföljden i intervjuguiden att följas (Bryman, 2011, s. 415; Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 146).  
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Intervjuerna lyssnades sedan igenom vilka sedan transkriberades från talspråk till 

skriftspråk men där upprepningar rakt efter varandra uteslöts och markeringar gjordes 

där talan var för otydlig för att förstå. De tre intervjuerna blev 19, 23 respektive elva 

minuter långa och resulterade i cirka 20 sidor transkriberad text och 8432 ord. 

5.3 Analys av insamlad data 

Nedan följer en presentation av analysmetod för data från studien av vinlistor och 

intervjuer. 

5.3.1 Studie av vinlistor 

Studien av vinlistor analyseras enligt en deskriptiv analysmetod. Vid deskriptiv analys 

måste enligt Ejvegård (2009) all fakta som samlas in sorteras och kategoriseras och 

sedan användas för att visa på någonting. Sammanhang måste spegla framställningen 

och man måste ständigt göra urval. Den deskriptiva analysen ska framhäva det som är 

viktigt, det som tas upp i syftet i uppsatsen. Deskription används ofta då man har 

frågeställningar av mer allmän art och är i sig rent empirisk (Ejvegård, 2009, s. 34). 

Grundidén med studien av vinlistor är att söka svar på uppsatsen första frågeställning 

där de insamlade data om vinlistornas innehåll och struktur sammanställdes i en tabell 

för att sedan kunna analyseras för att visa på ett resultat (se Tabell 2 sida 22). 

5.3.2 Intervjuer 

För att kunna analysera den stora textmassan från transkriberingen behövdes en 

kvalitativ analysmetod som både var begriplig och väldokumenterad. Utifrån det valdes 

en kvalitativ innehållsanalys som utformats av Graneheim & Lundman (2004). 

Graneheim & Lundman (2004) beskriver att det första steget i deras analysmetod är att 

välja den textmassa som ska analyseras vilket skapar enheten för analys (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 106). Materialet från alla tre intervjuer lästes igenom flera gånger 

för att få ett grepp om vad de innehöll. Sedan följde ett urval av vad som ansågs 

relevanta stycken vilka blev enheten för analys. 

 

Denna textmassa bryts sedan ner enligt Graneheim & Lundman (2004)  till mindre 

meningsenheter som kan bestå av ord, meningar eller stycken som på något sätt 

relaterar till varandra i deras innehåll och kontext (Graneheim & Lundman, 2004, s. 

106). Enheten för analys delades då upp i mindre stycken vilka sedan placerades i en 
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tabell för att underlätta analysen. Styckena upptäcktes efter pågående analys ibland 

innehålla flera meningsenheter vilka behövde delas upp i enskilda meningsenheter. 

Varje rad i tabellen innehöll då en meningsenhet. 

 

Nästa steg blir enligt Graneheim & Lundman (2004) meningskondensering vilket 

betyder att meningsenheterna förkortas men utan att förlora dess kärna (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 106). Texten i meningsenheten förkortades sedan utan att tappa 

dess betydande kärna under rubriken kondenserad meningsenhet. 

 

Den kondenserade meningsenheten abstraherades sedan och tilldelades en kod vilket 

beskrev en tolkning av den kondenserade meningens innebörd enligt nästa steg i 

Graneheim & Lundman (2004) modell. 

 

De sista stegen i modellen blir enligt Graneheim & Lundman (2004) att dela in koderna 

i underkategorier eller kategorier där koderna inte får hamna utanför eller passa in i 

fler än en kategori (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). För att sedan underlätta 

arbetet med att dela in koderna i underkategorier och kategorier samlades alla koder i 

ett och samma dokument där koder som beskrev lika fenomen slogs ihop. Koderna 

flyttades sedan över till en ny tabell med kod, underkategori och kategori som rubriker 

(Se sida 23). Varje kod var utformad så den endast kunde platsa i en underkategori. 

Underkategorierna kom fram efter det att koderna hade analyserats vilka sedan lades 

under kategorier. 

 

Kategorierna skapar sedan enligt Graneheim & Lundman (2004) ett tema som länkar 

samman de underliggande meningarna i kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004, 

s. 106-107). De kategorier som identifierades lades sedan under ett tema (se Tabell 6 

sida 25). 

 

Metodens steg presenteras i Figur 1. 

 

Enheten för analys  Meningsenhet  Kondenserad meningsenhet  Kod  

Underkategori  Kategori  Tema 

Figur 1. Stegen för att analysera kvalitativt material från enheten för analys till tema. 
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5.4 Källkritik 

Ejvegård (2009) skriver om fyra stycken krav som innefattar källkritiken. Det första är 

att ett äkthetskrav föreligger. Är verkligen det material som används äkta? Och kan det 

föreligga förfalskningar (Ejvegård, 2009, s. 71-73)? Genom att söka material i kända 

vetenskapliga databaser har jag strävat mot att mina källor ska vara äkta och inte 

förfalskade. 

 

Det andra är enligt Ejvegård (2009) att ett oberoendekrav föreligger. Källor kan 

värderas genom att forskaren undersöker varifrån dess uppgifter och fakta kommer 

ifrån, man kan säga att primärkällor är att föredra framför sekundärkällor. Detta för att 

när något tas ur ett sammanhang kan det förkortas och förvanskningar uppstå. Man 

ska alltså kontrollera vad som står i primärkällan och försöka, så mycket som möjligt, 

göra sig oberoende av sekundärkällor (Ejvegård, 2009, s. 71-73). Genom att söka efter 

mina källors ursprung har jag fastställt om de ligger på vetenskaplig grund eller inte. 

Valda källor anses ligga på vetenskaplig grund då de till exempel kommer från 

vetenskapliga tidskrifter. För att kontrollera sekundärkällor har primärkällor används 

vid behov eller där tvivelaktigheter har uppstått för att undvika att informationen 

feltolkas. 

 

Den tredje är enligt Ejvegård (2009) att ett färskhetskrav föreligger. Med detta menas 

att en nyare källa är att föredra framför en gammal. En nyare källa bör innehålla nyare 

rön och mer fakta utan att utelämna eller glömma bort viktiga, tidigare fakta (Ejvegård, 

2009, s. 71-73). De källor som har använts har legat så nära i tiden som möjligt när det 

kommer till vetenskapliga artiklar där endast en bok ligger nära 2000-talets början. 

 

Det fjärde och sista kravet är enligt Ejvegård (2009) att ett samtidighetskrav 

föreligger. Med samtidighet menas att till exempel en bok som ligger närmare en 

beskriven tidshändelse kan i dess detaljer vara mer korrekt än en bok som kom till 

långt efter händelsen. Något som har att göra med både glömskefaktorn och 

förståelsefaktorn (Ejvegård, 2009, s. 71-73). Samtidighetskravet används inte då 

studien undersöker hur vinlistor ser ut idag då vinlistans historia inte behandlas. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet definieras av Ejvegård (2009) som användbarheten och tillförlitligheten hos 

ett mätinstrument och av dess måttenhet. En mätningsmetod är reliabel då det till 
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exempel vid mätningen av en meter producerar samma resultat vid flera olika 

mätningar. (Ejvegård, 2009, s. 77-78). För att eftersträva reliabilitet beskrevs den 

använda metoden tydligt där nödvändigt material presenterades för att visa på de 

mätinstrument som använts och deras använda måttenhet för att studien ska kunna 

göras om igen. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att reliabilitet hos intervjuer handlar om 

huruvida intervjupersoner kommer att förändra sina svar under en pågående intervju 

och huruvida de kan ge olika svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

263-264). Då studien undersöker synen på hur en vinlista utformas idag så är det 

svaren som ges just då som spelar roll vilka sedan analyseras.  

 

Validitet definierar Ejvegård (2009) att man som forskare faktiskt mäter det man avser 

att mäta. Det är viktigt att veta vad det mått man använder står för och sedan använda 

det konsekvent (Ejvegård, 2009, s. 80). Genom att välja metoder noga och analysera 

hur jag själv ställer mig mot insamlat material har jag gjort bedömningen att jag mäter 

det jag vill mäta. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att validitet hos intervjuer, vid vanligt språkbruk, 

står sig till huruvida det som sägs är sanningsenligt, riktigt och hur starkt ett yttrande 

är. Valida slutsatser är korrekt härledda från sina premisser och valida argument är 

hållbara, välgrundade, försvarbara, övertygande och vägande (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 263-264). Intervjupersonerna har blivit valda utifrån sina egna erfarenheter i 

sin egen kontext där de får dela med sig av sina egna synpunkter och erfarenheter om 

vinlistor där dessa berättelser anses som trovärdiga. 

5.6 Forskningsetiska reflektioner 

Arbetet med uppsatsen ska följa vissa regler, så kallade etiska riktlinjer för forskare. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns fyra områden som brukar diskuteras då det 

kommer till etiska regler för forskare. Dessa fyra är: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 84).  

 

Informerat samtycke 

Man är enligt Kvale & Brinkmann (2009) skyldig att informera 

undersökningspersonerna om undersökningens allmänna syfte, dess upplägg i stora 

drag samt vilka risker och fördelar den för med sig i och att ett deltagande är frivilligt 
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(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). Intervjupersonerna blev informerade om studiens 

syfte i förväg via e-post och även just innan intervjun gjordes där medverkan 

informerades som frivillig. Annan information som ska nå deltagarna enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) är information om konfidentialitet, vilka som kommer få tillgång till 

intervju eller annat material, forskarens rätt publicera delar av en intervju eller hela, 

deltagarnas eventuella tillgång till transkribering och analys av kvalitativ data (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 87). Intervjupersonerna blev informerade att delar av intervjun 

kunde synas i resultatet och att den transkriberade texten från intervjun kommer att 

skickas till dem för kontroll via e-post. 

 

Konfidentialitet 

Med konfidentialitet i ett forskningssammanhang betyder det att privat data som kan 

identifiera deltagare i undersökningen inte får avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

88-89). Att all personlig information skulle behandlas konfidentiellt berättades för 

intervjupersonerna innan intervjuerna startade. Finns det en chans enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) att information som kommer att publiceras kan kännas igen och 

knytas till vissa deltagare bör undersökningspersonerna först godkänna att denna 

information lämnas ut. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88-89). Intervjupersonerna blev 

informerade att om material som skulle användas kan identifiera dem som person på 

något sätt måste jag först be om deras godkännande innan det publiceras. 

 

Konsekvenser 

Som forskare måste man göra en bedömning av de konsekvenser som kan följa en 

kvalitativ studie, både efter den skada deltagarna kan lida samt huruvida deras 

deltagande i studien kan ge vetenskapliga fördelar. Man följer den etiska principen att 

”göra gott”, vilket betyder att risken ska vara så liten som möjligt att 

undersökningspersonen faller illa (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89). Konsekvenserna 

för intervjupersonerna blev presenterade genom att lyfta fram att deras deltagande 

bidrar med värdefull information till studien där utbytet blir att de tappar arbetstid och 

att studien görs för ett gott ändamål, nämligen mitt examensarbete. 

 

Forskarens roll 

Forskaren ska enligt Kvale & Brinkmann (2009) sikta mot att uppnå hög vetenskaplig 

kvalitet på det som publiceras. Det innebär att de publicerade resultaten ska vara så 

representativa och korrekta som möjligt för det aktuella forskningsområdet (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 90-91). Detta har gjorts genom att studien har fokuserat på 
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restauranger med vinlistor där restaurangerna ser väldigt olika ut för att ge en så rättvis 

bild på hur utformandet av vinlistor kan se ut mellan olika restauranger. Resultaten ska 

enligt Kvale & Brinkmann (2009) vara validerade och kontrollerade i största möjliga 

utsträckning och metoden som används för att införskaffa dem ska vara genomskinlig 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90-91). Genom att använda metoder med god 

vetenskaplig grund har resultaten en större tyngd och metoden som använts har 

presenterats så noga som möjligt för att uppnå en hög grad an genomskinlighet. 

Forskningens oberoende bör enligt Kvale & Brinkmann (2009) skyddas genom att 

intervjuaren strävar mot att upprätthålla en professionell distans till sina 

undersökningspersoner (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90-91). Genom att ha valt 

restauranger utifrån typen av restaurang istället för vilken person som driver den har 

jag bibehållit en professionell distans till mina undersökningspersoner. 

 

6. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet från studien av vinlistor och intervjuer. 

6.1 Studie av vinlistor 

Nedan följer en sammanställning av de totalt åtta studerade vinlistorna för 

restaurangtyperna pub (P), vinbar (V), restaurang (R) och fine dining restaurang (FD). 

I samtliga vinlistor var vinerna uppdelade tematiskt för respektive vintyp där det var 

vanligast att Champagne och mousserande vin stod först följt av vita, röda och till sist 

söta och starkviner. Vin med ursprungen Frankrike, Italien, Spanien och USA var 

representerade i alla undersökta vinlistor vilket man kan se i Tabell 1 på nästa sida 

(sida 18) tillsammans med resterande länder. Sex av åtta vinlistor saknade 

innehållsförteckning. Andra särdrag som förord, citat, bilder och kvällslistor förekom 

också. Hur de olika vinlistorna är skrivna rad för rad, alltså vinlistornas struktur är 

presenterat i Bilaga 1. 

 

  



18 

 

Tabell 1. Representerade länder i undersökta restaurangers vinlistor. 

Länder P1  P2  V1  V2  R1  R2 FD1 FD2 

Argentina               

Australien      

Chile             

Frankrike   

Grekland          

Italien   

Kanada                

Libanon                

Nya 
Zeeland 

            

Portugal     

Spanien   

Sverige                

Sydafrika          

Tyskland       

Ungern         

USA   

Österrike        

 

6.1.1 Pubar 

Pub ett hade inte en separat vinlista, utan vinlistan fick dela plats med resten av menyn 

vilket omfattade totalt två sidor. Samtliga vin kunde väljas glasvis eller på flaska med 

undantag för Champagne där den endast erbjöds flaskvis. Majoriteten av vinerna var 

röda, motsvarande hälften av dessa vita, ett fåtal Champagne, mousserande, rosé men 

söta- och starkviner återfinns inte. Årgångar är inte utskrivna under respektive vin. 

Vita viner är placerade till vänster i menyn, röda viner i mitten, roséviner och 

mousserande viner till höger i den ordningen.  

 

Pub två hade en separat lista för buteljer men ingen lista för vin tillgängligt på glas som 

serveras i baren. Vinlistan inleds med Champagne och mousserande vin följt av vita, 

röda, vita söta och till sist röda söta i den ordningen. Vinlistan har bilder på varje 

butelj, namn, årgång, ursprung, sensoriska beskrivningar som doft och smak, exempel 

på vad vinet passar till samt en cirkelgradering likt ett ur i en tolvgradig skala vilket 

visar vinets fyllighet samt sötma för vita viner och strävhet för röda viner. Pub två är 

den enda som erbjuder denna mer omfattande information om varje vin i vinlistan. 
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6.1.2 Vinbarer 

Vinbar ett vinlista inleds med rubriken bubbel vilket innehåller Champagne och 

mousserande viner följt av vita viner, röda viner, roséviner där söta- och starkviner 

finns under respektive vintyp (röd eller vit) och land. Vinlistans struktur är sorterad 

först efter vintyp följt av land. Vinlistan går sedan ner på regioner, dock endast för 

Frankrike, Italien och USA för att sedan avslutas med årgång, producent, vinets namn, 

pris per glas (om möjligt) och pris per flaska. Vinbar två utmärker sig i urvalet med att 

representera flest länder, ha flest mousserande viner som inte är Champagne och 

genom att erbjuda ungefär två tredjedelar av allt vin även glasvis.  

 

Vinbar två är den enda med två vinlistor. En lista för kvällen, en så kallad kvällslista, 

samt en för vinkällaren så kallad källarlista. Kvällslistan inleds med Champagne följt av 

vita viner, röda viner, söta viner och sist starkvin. Källarlistan följer denna struktur 

men har även andra mousserande viner efter Champagne. Vinlistorna sorteras först 

enligt vintyp följt av land och går sedan ner på region, producent, årgång, vinets namn 

och pris. I källarlistan anges endast pris per flaska och vill man köpa vin på glas så finns 

det endast i kvällslistan. Kvällslistan erbjuder vin på glas och flaska samt mindre 

smakprover á fem centiliter på de flesta viner. Utbudet i kvällslistan är till viss del 

utvalda viner från källarlistan men innehåller även andra viner som är tillgängliga för 

stunden. Utmärkande drag för denna vinbar är att den har flest antal Champagne och 

nästan lika många vita viner som röda viner och har det dyraste vinet på flaska i 

urvalet. Andra särdrag är att kvällslistan även innehåller citat från kunder, 

kändisar/profiler, historiska personer, personligheter med mera som knyter an till 

innehållet på något sätt.  

6.1.3 Restauranger 

Vinlistan hos restaurang ett inleds med ett kapitel med viner på glas. Först Champagne 

och mousserande viner följt av vita viner, roséviner och röda viner. Sedan inleds listan 

med flaskor med kapitlet vita viner, vilket innefattar Champagne, mousserande viner, 

vita viner och i slutet roséviner. Röda viner följer i nästa kapitel och avslutningsvis 

kapitlet med söta- och starka viner. Vinerna sorteras först efter vintyp, land och region 

för att sedan gå ner på årgång, producent, vinets namn och pris. Region skrivs inte ut i 

kapitlet för viner på glas. Utmärkande för denna restaurang är att vita viner står för 

knappt en fjärdedel av antalet vita och röda viner. Många viner har även olika 

landspecifika klassificeringar och skyddat ursprung utskrivet.  
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Restaurangs två vinlista börjar med en innehållsförteckning. Vin på glas kommer först 

följt av vin på flaska. Vin på glas inleds med bubbel (mousserande vin och Champagne), 

sherry, vita viner, röda viner och söta viner. Vinlistan på glas är indelad under vintyp 

följt av årgång, vinets namn och pris per glas där några, men inte alla, även har region 

och land utskrivet. Vin på flaska är indelad i vintyp, land, region (för de flesta) för att 

sedan gå ner på årgång, vinets namn och pris. För vin på flaska under Frankrike och 

Italien så är vinerna även uppdelade efter producent under respektive region. Likt 

restaurang ett så har även denna restaurang ett mindre antal vita viner och ett större 

antal röda viner.  

6.1.4 Fine dining restauranger 

Fine dining restaurang ett vinlista börjar med ett förord som innehåller information 

om restaurangens idé, valet av utbud, information om vin på glas och att tips erbjuds 

för mat- och dryckeskombinationer för kvällens meny. Eftersom utbudet av vin på glas 

varierar från dag till dag beroende på vad som serveras så skrivs det inte ut. Vinlistan 

inleds med Champagne följt av vitt vin, rött vin och till sist sött vin. Vinlistan är 

uppdelad först efter vintyp, land, region och vindistrikt (om möjligt) för att sedan gå 

ner på årgång, producent, vinets namn i kursiv stil och pris.  

 

Fine dining restaurang två vinlista inleds med en innehållsförteckning där innehållet är 

sorterat efter vintyp och länder. Efter detta följer en kort notis om att menyerna som 

erbjuds växlar med årstid och tillgång på råvaror vilket gör att viner på glas inte skrivs 

ut då de ändras beroende på vad som serveras. Vinlistan börjar med Champagne följt 

av roséviner, vita viner, röda viner, viner på halvflaska och till sist söta viner och 

starkviner. Vinlistan är uppdelad först efter vintyp, land, region och om möjligt även 

vindistrikt för att sedan gå ner på årgång, vinets namn med producentens namn i 

kursiv stil under och till sist pris. Utmärkande för denna restaurang är att den bland 

annat erbjuder sin egen huschampagne som har tillhörande historia skriven intill. 

Andra särdrag är även att viner på halvflaska är samlade under samma rubrik och viner 

som det endast finns ett fåtal av är markerade med en stjärna. 
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Tabell 2. Översiktbild av studerade vinlistors omfattning. 

Variabler P1 P2 V1 V2 R1 R2 FD1 FD2 

Antal sidor i 
vinlistan 1 4 27 34*** 36 19 25 27 
Antal länder 6 6 17 12 9 12 7 12 
Totalt antal vin 15* 14* 669 704*** 718 177 374 428 
 -Champagne 1 1 28* 128* 28* 15* 41* 23* 
 -Mousserande 1 1 15 1 1 2 0 1 
 -Vita 4 4 237 247 154 34 111 96 
 -Rosé 1 1 12 0 2 0 0 2 
 -Röda 8 5 336 265 499 124 212 274 
 -Söta- & 
starkviner 0 2 41 63 34 2 10 32 
Antal vin på glas 14 * 423 51** 31 18 ** ** 
Min. pris Glas 
(SEK) 71 * 79 85** 83 85 ** ** 
Max. pris Glas 
(SEK) 99 * 559 295** 165 175 ** ** 
Min. pris Flaska 
hel (SEK) 265 249 474 395 375 350 700 325 
Max. pris Flaska 
hel (SEK) 495 799 4999 24500 19995 11000 13500 15000 
Antal separata 
vinlistor 0 1 1 1 1 1 1 1 
  *Ej inkl 

månaden
s  
vin 

*Ej 
inkl 
vin på 
glas 
via bar 

*varav 
3 rosé 

*varav 17 
rosé 
**endast 
kvällslistan 
***endast 
källarlista 

*varav 
3 rosé 

*varav 
2 rosé 

*varav 5 
rosé 
**varierar 
beroende 
på vad 
som 
serveras 

*varav 1 
rosé 
**varierar 
beroende 
på vad 
som 
serveras 

6.2 Intervjuer  

Under denna rubrik redogörs resultatet från intervjun av vinbaren, puben och 

restaurangen från en större stad i norra Sverige. De identifierade koderna från 

intervjuerna sorterades in i respektive identifierade underkategorier ur vilka tre 

huvudkategorier framträdde som de gemensamma nämnarna för utformningen av 

vinlistan: Urval av vin, Anpassning och Hållbarhet. Kategorin Urval av vin innefattar 

underkategorierna Ägarens tankar, Drycken och Distribution, vilka handlar om de 

urval som görs vid utformandet av vinlistan utifrån ägarens egna tankar, drycken i sig 

och hur den distribueras. Kategorin Anpassning innefattar underkategorierna Kundens 

tankar och Maten, vilka visar hur vinlistan måste anpassas beroende på kunden och 

den mat som erbjuds. Kategorin Hållbarhet innefattar underkategorierna Ekonomi och 

Ramar, vilka visar olika synsätt på hållbarhet vid utformandet av vinlistan. 

6.2.1 Urval av vin 

Ägarens tankar 

Sett från ägarens egna tankar kunde man identifiera ett stort intresse av de tre ägarna 

att styra vinlistans utformning. Ägarna utformade vinlistorna utifrån deras eget 
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intresse men i linje med den restaurang de styrde över. Tidigare erfarenheter präglade 

listan till största del hos vinbaren och restaurangen vilket visade sig genom deras olika 

synsätt på vad vinlistan skulle innehålla. Vinbaren gick efter vad ägaren själv gillade 

och ville förmedla från världens alla hörn där restaurangen ville representera 

producenter från Europa både utifrån eget intresse och för att erbjuda en klassisk 

vinlista där fokus ligger på Frankrikes stora områden. Syftet med vinlistans innehåll var 

hos vinbaren och restaurangen att förmedla vad som är bra vin enligt ägarna och som 

samtidigt är i linje med deras idé där pubens vinlista var mer anpassad mot vad som 

skulle passa kunderna. Vinbaren och restaurangen ville tydligt förmedla en upplevelse 

med deras vinlistor genom att innehållet skulle vara till viss del unik och annorlunda. 

Vinbaren öppnade även vinflaskor på chans efter känslan för kvällen för att skapa en 

spontanitet i utbudet. Innehållet på flaska är större hos vinbaren och restaurangen där 

puben har ett mer sparsamt utbud av flaskor men ett större utbud glasvis via baren.  

 

Drycken 

Dryckens typ och kvalitet är hos alla restauranger en viktig faktor. Drycken ska vara 

välgjord ur ett hantverkssynsätt och på något sätt unik. Det ska finnas ett sortiment av 

både klassiska och moderna viner där vinbaren något mer specialiserar sig i vin som är 

lättare i stilen, mer annorlunda och ibland okonventionellt. Vinbaren och restaurangen 

vill vara ett skiljt fönster från systembolagets generella utbud och erbjuda något annat 

vilket puben inte tar så mycket hänsyn till.  

 

Distribution 

Hur drycken sedan går från producent till kund skiljer sig. Vinbaren och restaurangen 

arbetar med oberoende leverantörer och puben har en större beroende leverantör som 

de i huvudsak styrs av. Pubens fokus är att erbjuda vin glasvis över bar i hög 

omsättning där kontakten med kund därmed blir kortare. Vinbaren och restaurangen 

har mer tid för att servera och interagera med kunden vid bordet. Identifierade koder i 

kategorin urval är presenterade i Tabell 3 på nästa sida (sida 23), vilka visar de 

bestämmande faktorer som påverkar restaurangägarens urval av innehåll i vinlistan.  
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Tabell 3. Identifierade koder och underkategorier i kategorin urval. 

Kategori Urval 

Underkategori Ägarens tankar Drycken Distribution 

Kod 

Variation 
Profil 
Ägarens intresse 
Resor 
Syn 
Syfte 
Uppmuntran 
Förmedla upplevelse 
Chansning 
Stort innehåll 

Hantverk 
Karaktär 
Klassiskt 
Modernt 
Annorlunda 
Konventionellt 
Okonventionellt 
Identitet 

Glasvis 
Flaskvis 
Beroende lev. 
Oberoende lev. 
Över bar till kund 
Bordsservering 

6.2.2 Anpassning  

Kundens tankar 

Ägarna kan se en viss nyfikenhet hos sina kunder och genom att lyssna på kunden 

uppfatta en viss efterfrågan av innehåll till vinlistan. Vinbaren ser att kunder väljer att 

komma och dricka vin hos dem efter ett visst förtroende och intresse för deras idé. 

Förväntan är också något som ägarna ser att kunden tänker efter. Alltså vad kunden 

förväntas se i vinlistan vid sitt besök. Sen om stilen av vin (lätt eller kraftigt) hos ägarna 

inte är i linje med vad kunden i normalfallet dricker kan ett alternativ behöva hittas för 

att passa kundens smak och intresse för att uppnå kundnöjdhet för alla.  

 

Maten 

Kunder hos vinbaren och restaurangen eftersöker mer kraftiga viner, trots att det inte 

alltid går ihop med restaurangens idé och matutbud vilket gör att vinlistan måste 

anpassas efter detta något motvilligt då sådana alternativ inte alltid finns 

representerade. Restaurangen har även vin som är till för ointresserade, med tanken att 

även kunder som inte är så intresserade av vin också ska bli nöjda. Vinlistan anpassas 

till viss del efter den mat som serveras, med störst fokus från restaurangen och puben 

där den lagade maten har en mer central del. Identifierade koder i kategorin 

anpassning är presenterade i Tabell 4 på nästa sida (sida 24), vilka visar de 

bestämmande faktorer som påverkar hur restaurangägaren anpassar utformningen av 

vinlistan utifrån kundens tankar och maten. 
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Tabell 4. Identifierade koder och underkategorier i kategorin anpassning. 

Kategori Anpassning 

Underkategori Kundens tankar Maten 

Kod 

Nyfikenhet 
Förtroende 
Förväntan 
Kundnöjdhet 
Smak 
Efterfrågan 
Kundens intresse 

Råvaror 
Behov 
Kombinationer 

6.2.3 Hållbarhet 

Ekonomi 

Samtliga lyfter fram prisvärdhet som en viktig faktor, kunden ska uppleva bra vin till en 

godtycklig kostnad. Kvaliteten på vinet behöver inte alltid vara relaterat till ett högt 

pris. Sen styr även kundernas köpkraft, vad kunderna är villiga och betala för ett glas 

vin. Puben utformar sitt vinutbud efter att erbjuda större delen vin på glas genom tapp 

för att vinet inte ska tappa i kvalitet då öppnade produkter förändras med tiden och där 

vinbaren erbjuder vin på glas utifrån de flaskor som redan är öppnade eller kan delas 

på ett större sällskap. Vinbaren och restaurangen har ett större fokus på att det ska bli 

rätt vin utifrån kund i fråga och använder sig även av kronpåslag för att vin i en högre 

prisklass ska få samma förutsättningar som ett vin i en lägre prisklass. Puben 

poängterar att innehållet i vinlistan ska vara av hög säljbarhet, att vinlistan har 

funktionen att tjäna pengar där vinbaren och restaurangen ser säljbarhet mer som ett 

resultat av deras eget förmedlade intresse.  

 

Ramar 

Vinlistan är även anpassad efter vissa ramar. Vinbaren håller lagringen låg för 

utrymmes- och kostnadsskäl där restaurangen håller ett större lager för att de serverar 

ett stort antal matgäster per vecka vilket kräver en stor vinlista. Pubens vinlista är 

mindre där lagringen mer finns i bakgrunden av försäljning av vin på tapp. Puben lyfter 

fram sin korta vinlista på flaska som en styrka, eftersom de kan skriva mer utförlig 

information om varje vin, vilket inte skulle vara möjligt med en större vinlista. 

Vinbaren lyfter fram årstider och klimat som en viktig faktor som påverkar innehållet i 

vinlistan, årstiden förmedlar en viss känsla, vad man känner är aktuellt att dricka just 

då vilket de sedan utformar vinlistan efter. Ägarna delar uppfattningen om att kunden 

ska få dricka ett bra vin för ett så lågt pris som möjligt men puben poängterar att detta i 

många fall i branschen går före än att driva en verksamhet med god ekonomi. 
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Identifierade koder i kategorin hållbarhet är presenterade i Tabell 5, vilka visar de 

bestämmande faktorer som påverkar restaurangägarens förhållningssätt till hållbarhet. 

 

Tabell 5. Identifierade koder och underkategorier i kategorin hållbarhet. 

Kategori Hållbarhet 

Underkategori Ekonomi Ramar 

Kod 

Prisvärdhet 
Kvalitet relativt pris 
Köpkraft 
Omsättning 
Kronpåslag 
Säljbarhet 

Lagring 
Årstid 
Klimat 

6.2.4 Sammanfattning av resultat 

De tre identifierade kategorierna skapar tillsammans ett tema: faktorerna bakom till 

hur en vinlista utformas. Resultatet visar de nyckelfaktorer som påverkar 

restaurangägarens utformning av vinlistan. Urval görs efter ägarens tankar, drycken i 

sig och hur den ska distribueras. Anpassning av vinlistan sker efter kundens tankar och 

den mat som serveras. Hållbarhet innefattar de faktorer som påverkar ägarnas syn på 

att vinlistan ska vara hållbar ekonomiskt och följa vissa ramar. Se Tabell 6. 

 

Tabell 6. Sammanställning av resultatet från intervjuer från kod till tema. 

Tema Faktorerna bakom till hur en vinlista utformas 

Kategori Urval Anpassning Hållbarhet 

Underkate
gori 

Ägarens 
tankar 

Drycken 
Distributi

on 
Kundens 

tankar 
Maten 

Ekono
mi 

Ram
ar 

Kod 

Variation 
Profil 
Ägarens 
intresse 
Resor 
Syn 
Syfte 
Uppmuntran 
Förmedla 
upplevelse 
Chansning 
Stort innehåll 

Hantverk 
Karaktär 
Klassiskt 
Modernt 
Annorlunda 
Konvention
ellt 
Okonventio
nellt 
Identitet 

Glasvis 
Flaskvis 
Beroende 
lev. 
Oberoende 
lev. 
Över bar 
till kund 
Bordsserve
ring 

Nyfikenhet 
Förtroende 
Förväntan 
Kundnöjdhet 
Smak 
Efterfrågan 
Kundens 
intresse 

Råvaror 
Behov 
Kombinati
oner 

Prisvärd
het 
Kvalitet 
relativt 
pris 
Köpkraft 
Omsättn
ing 
Kronpåsl
ag 
Säljbarh
et 

Lagri
ng 
Årsti
d 
Klima
t 
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7. Diskussion 

I följande kapitel kommer uppsatsens resultat och använda metod att diskuteras. 

7.1 Diskussion av resultatet från studien av vinlistor 

Det mönster man kan se i vinlistorna är att de alla är uppdelade tematiskt efter vintyp 

där normen är att vinlistan inleds med champagne och mousserande vin och avslutas 

med söta- och starka viner. Dessa vintypers intensitet ökar ju längre ned i listan man 

kommer, något som kanske kan knytas an till ordningen vi äter. Då ett starkare och 

fylligare vin lätt kan överskugga mildare mat och vin så föredras de lättare vinerna att 

konsumeras först (Jamais, 2001, s. 65). Vinlistor skiljer sig åt när det kommer till dess 

uppbyggnad och innehåll. Vilka länder som är representeras i vinlistan samt dess typ av 

innehåll kan inte alltid tas för givet. Det man dock kan se är att ursprungen Frankrike, 

Italien, Spanien och USA är representerade i alla undersökta fall. Ett resultat som kan 

vara av slumpen eller att dessa enligt mig tolkas som generellt välkända klassiska och 

moderna vinländer. Enligt Gil Saura et al. (2008, s. 28) ska en vinlista ha en bra balans 

mellan klassiskt och modernt. 

 

Att en vinlista på endast några sidor behöver en innehållsförteckning kan kännas 

onödigt men det är inget som bestämmer att en längre måste ha det, vilket var utfallet i 

undersökningen. Valet att inte ha med en innehållsförteckning trots en väldigt 

omfattande vinlista (25 sidor eller mer) kan man bara spekulera i då ett svar på detta 

inte har hittats. Vinlistornas särdrag i form av roliga citat och så vidare tolkar jag som 

ett sätt för restaurangen att sätta sin egen prägel på vinlistan, att få den att sticka ut och 

kännas mindre tråkig. Något som vinlistan bör vara enligt Gil et al. (2009, s. 80), 

fantasifull.  

7.1.1 Pubar 

Pubarna hör till den typ av restaurang som har kortast vinlistor där informationen om 

varje vin inte följer något egentligen mönster utan istället sticker ut från de andra 

restaurangerna i undersökningen. Hos en pub saknas årgångar helt där istället den 

andra har en väldigt utförlig beskrivning om varje vin. Man kan anta att årgångar i de 

första fallet inte bedöms som relevant information för det kundsegment som serveras. 

Den andra puben skriver istället ut mest information om varje vin i undersökningen, 

något som kan ses som ett förenklande för kunden då den står inför ett val av vin. Corsi 

et al. (2012, s. 115) kom fram till att desto mer information ett vin har på en vinlista ju 
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större är chansen att det väljs, något som mest troligt beror på att det hjälper kunden 

att minimera risken som finns vid ett val. Man kan även utläsa av Tabell 2 (sida 21) att 

vinets pris är lägst hos pubarna, något som jag tolkar som en sätt för ägaren att 

positionera sig för att möta kundens förväntningar hos denna typ av restaurang. 

Restaurangen bör enligt Gil et al. (2009, s. 79) definiera sin positioneringsstrategi och 

utforma sin vinlista efter sin strategi.  

7.1.2 Vinbarer 

Vinbarernas vinlistor är omfattande och har ett stort antal av artiklar av varje vintyp. 

Någon som enligt Gil et al. (2009, s. 79-80) en restaurang specialiserad på vin bör ha 

där även utbudet bör ha en stor bredd med viner från flertalet representativa länder 

och regioner samt en bra balans mellan moderna och traditionella viner. Vi kan se att 

detta också är utfallet för de undersökta vinbarerna. För att avgränsa studien så 

behandlades inte vinlistan så pass djupt att moderna viner relativt traditionella viner 

ställdes mot varandra, något som jag lämnar till framtida undersökningar. Men enligt 

Gil Saura et al. (2008, s. 28) bör en vinlista ha en bra balans mellan klassiska och 

moderna viner. 

7.1.3 Restauranger 

Vinlistorna hos restaurangerna har ett varierat utbud av olika typer av vin. Hos 

restaurangerna är det rött vin som dock står för den största delen av vinlistan där vitt 

vin är underrepresenterat. Kanske kan detta kopplas till den typen av mat som 

serveras. Vinlistan bör enligt Gil et al. (2009, s. 80) matcha den typ av mat som 

serveras på restaurangen och en köttrestaurang således bör ha ett större utbud av röda 

viner men bör även ha en bra representation av de olika vintyper som finns. Det kan 

finnas andra orsaker också, men då mycket kött går bra ihop med rött vin nöjer jag mig 

med den förklaringen. 

7.1.4 Fine dining restauranger 

Det mest utmärkande med fine dining restaurangerna som undersöktes var att ingen 

skrev ut vin tillgängliga på glas vilka båda motiverade. Det var något som de anpassade 

efter den mat som serverades vilket kändes annorlunda relativt de andra undersökta 

vinlistorna. Det förutsätter att det vin som serveras på glas är anpassat att konsumeras 

tillsammans med maten, något som jag ser som en ny synvinkel i urvalet. Här antas 

kunden komma för att äta och dricka samtidigt. Här kan man anta att drycken och 
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maten är av samma vikt. Gil et al. (2009, s. 79-80) rekommenderar där mat och dryck 

är av samma vikt att en sommelier bör finnas för att rådgöra för kunden om mat- och 

dryckeskombinationer. Vilket man godtyckligt kan anta att det finns i denna typ av 

restauranger. I en av fine dining restaurangerna erbjuds även tips i form av mat- och 

dryckeskombinationer om så önskas vilket enligt Ruiz-Molina et al. (2010, s. 108) är 

typiskt då fine dining restauranger lägger en större vikt vid dessa kombinationer än 

jämfört med andra restauranger. 

 

Syftet med studien av vinlistor var att söka svar på syftets första frågeställning: Hur är 

restaurangers vinlistor uppbyggda idag och vad innehåller det? Har jag nu gjort detta? 

Är min undersökning valid, har jag mätt det jag utsett mig för att mäta Ejvegård (2009, 

s. 80)? I ovanstående resultat redogör jag för undersökta vinlistors uppbyggnad samt 

går igenom vad de innehåller. Uppbyggnaden tar dock inte upp så mycket om design 

och andra synintryck då det var ett medvetet val för att begränsa studiens omfattning. 

Ruiz-Molina et al. (2010, s. 106) kom fram till att på fine dining restauranger så anses 

vinlistorna vara mindre diskreta och traditionella och mer voluminösa, imponerande 

och informationsrika. Samma begränsning råder vid undersökningen av innehåll, jag 

valde att begränsa mig enligt de variabler som är presenterade i Tabell 2 (sida 21). 

Tanken med de valda variablerna var att ge författaren och läsaren en översiktsbild hur 

vinlistor kan se ut gällande innehåll och dess omfattning, vilket jag ansåg den göra.  

 

Eftersom urvalet är så pass begränsat anser jag att det inte motsvarar alla vinlistor då 

även fler variabler för innehållet kan undersökas som till exempel antal regioner, 

antalet ursprungsskyddade viner och så vidare. Här kan man också diskutera om Tabell 

2 (sida 21) är ett reliabelt mätinstrument tillsammans med uppställningen av 

strukturen i Bilaga 1. Reliabilitet definieras av Ejvegård (2009, s. 77-78) som 

användbarheten och tillförlitligheten hos använda mätinstrument och dess måttenhet. 

Det använda mätinstrumentet är användbart då de visar en översiktsbild för läsaren 

och underlättar analys för författaren. Hur tillförlitlig den är kan diskuteras då de 

variabler som står för översikten har valts ut av författaren där ett selektivt bortfall av 

variabler har skett. Det visade sig dock i analysen av resultatet att detta mätinstrument 

kunde användas för sitt syfte.   

7.2 Diskussion av intervjuresultatet 

Resultatet från intervjuerna kommer diskuteras under respektive identifierad kategori 

eftersom de belyser utformningen av vinlistan utifrån tre olika bestämmande 
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kategorier: Urval av vin, Anpassning, Hållbarhet. Vägen fram till dessa kategorier har 

dock gått fram och tillbaka, där min egen intuition och analysförmåga har återspeglat 

framställning av dessa slutgiltiga data. Från och med valet av meningsenheten sker ett 

selektivt urval i de data som anses relevant syftet för att analyseras för att sedan tolkas 

av mig som författare enligt Graneheim & Lundman (2004) metod. Resultatet 

återspeglar då till viss del fakta från intervjupersonerna men även min egen tolkning på 

denna då den kondenserade meningsenheten översätts till koder. 

7.2.1 Urval av vin 

En av de tre bestämmande kategorierna för utformningen av vinlistan var urval av vin. 

Ägaren ställs bakom en rad faktorer som påverkar dennes val när det kommer till 

vinlistans utformning. Vinlistans innehåll bör enligt Gil Saura et al. (2008, s. 28) bland 

annat väljas genom ett selektivt urval. Man kunde se att vinlistan i stort sett 

motsvarande den inriktning som restaurangen hade, eller med andra ord dess idé. 

Något som studien visade ägarens eget intresse styra över. Typen av leverantör 

påverkade också utformningen av vinlistan vilket man kunde se återspeglas av utbudet 

i vinlistan. Detta utbud var utformat för att på något sätt förmedla en upplevelse till 

kunden där jag tolkar det som att pubens utbud var utformat efter att erbjuda kunden 

ett grundläggande sortiment till en lägre kostnad där istället vinbaren och restaurangen 

använde sin vinlista för att skilja sig från mängden och överraska till ett något högre 

pris. Man bör enligt Gil et al. (2009, s. 79) definiera sin positionsstrategi och anpassa 

vinlistans innehåll så den motsvarar etablissemanget. 

 

Ägarnas fallenhet för vissa typer av vin kunde man även se påverka innehållet i 

vinlistan hos vinbaren och restaurangen men där pubens idé var att erbjuda vin som 

passar bra till en bredare kundkrets som även kan sälja bra genom hög omsättning. Jag 

tolkar det som två olika synsätt att utforma en vinlista efter. Puben är mer säljdriven 

där vinbaren och restaurangen är mer drivna utifrån sin egen passion för vin. Det är 

viktigt enligt Berenguer et al. (2009, s. 93) att vinlistan är specialiserad. 

 

Restaurangen nämnde ord som identitet för att beskriva ett bra vin som stannar kvar i 

minnet, något man känner igen långt efter. Något som Herdenstam et al. (2009, s. 56) 

beskrivning av det olfaktoriska systemets möjlighet att hålla doftminnet intakt över 

lång tid kan återspegla. Valet av puben att korta ner kontakten mellan personal, kund 

och vinlista och endast servera dryck över bar tolkar jag som ett sätt att optimera tiden 

för att sälja så mycket som möjligt för att öka omsättningen där vinbaren och 
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restaurangen vill genom vinlistan förmedla sin idé och sitt intresse mot kunden i en 

större grad. Man kanske kan dra paralleller med att vinet i det senare exemplen ses mer 

som ett estetiskt objekt, något som uppfattas mer som en skönhet som skapar något 

unikt som Charters & Pettigrew (2005, s. 131-132) också kom fram till. 

7.2.2 Anpassning 

Den andra bestämmande kategorin var huruvida en anpassning skedde efter kundens 

tankar och den mat som serveras. Ägarna uppfattar kundens tankar genom att vara 

lyhörd på vad de har och säga. Genom detta skapar de olika restaurangerna sig en 

uppfattning om vad kundens tankar är. Vin är till synes en väldigt komplex produkt 

som till största del tolkas subjektivt. Jamais (2001, s. 10) menar genom att vara lyhörd 

och visa respekt för andra människors smak så kan man lägga grunden till att förstå 

denna subjektiva smak. Men det är inte bara den subjektiva smaken man behöver 

förstå utan kunskap krävs för att även bedöma vinets andra variabler som spelar roll 

vid utformningen av vinlistan enligt Jamais (2001, s. 46).  

 

Det finns en förväntan hos kunden som restaurangerna behöver ta ställning till. Jag 

tolkar det som att vinlistans innehåll anpassades till viss del efter dessa tankar då 

restaurangernas vill att deras kunder ska vara nöjda. Något som också Gil Saura et al. 

(2008, s. 28) och Berenguer et al. (2009, s. 92) ser som en av vinlistans främsta 

fördelar. 

 

För att uppnå detta så anpassades innehållet i vinlistan trots att det ibland gick utanför 

ägarens idé om vad vinlistan skulle innehålla. Linjen med att erbjuda viner som var 

mer lättare i stilen behövdes kompletteras med vin av kraftigare karaktär hos 

restaurangen och vinbaren efter kundens efterfrågan. Innehållet anpassades även hos 

restaurangen mot kunder som egentligen inte var så intresserade av vin utan mer ville 

ha ett glas rött till maten vilket kan ses som en ren kompromiss. Matens betydelse hos 

de olika restaurangerna ser olika ut när det kommer till att bestämma vad som ska 

hamna på vinlistan. Vinbarens begränsade kök ses som något som begränsar vilket vin 

som hamnar på vinlistan där även restaurangen och puben anpassar innehållet för att 

passa den mat som serveras. Här kan man dra kopplingar mellan hur restaurangens 

utformar sin vinlista efter sin strategi vilket Gil et al. (2009, s. 79) nämner. Men även 

hur vinlistan utformas efter ägarnas egna subjektiva smak, den egna smakpreferensen 

som finns enligt Jamais (2001, s. 10). 
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7.2.3 Hållbarhet 

Den sista kategorin som påverkar innehållet i vinlistan är hållbarhet. Priset kontra 

vilket vin som serveras lyfts fram hos alla de olika restaurangerna som en viktig faktor. 

Något som kan kopplas till studien av Ruiz-Molina et al. (2010, s. 104) då man kan se 

att fine dining restauranger har ett högre genomsnittsvärde av artiklar, 

ursprungsbeteckningar, land samt mix- och maxpris. Hos vinbaren och restaurangen 

handlar det om att erbjuda ett vin utöver det vanliga till ett bra pris. Detta bra pris 

anser jag är en god idé men kanske inte gör några underverk för deras ekonomi. Jag 

anser det är därför puben har ett annorlunda tänk vid utformandet av deras vinlista. 

Det ska vara lätt att sälja i hög omsättning samtidigt som det är ekonomiskt gynnsamt 

för företaget bakom. Vinbaren ser ekonomisk hållbarhet som att leverera ett för den 

”normale svensken” dyrt vin på systembolaget till ett relativt bra pris hos dem genom 

att använda kronpåslag på sina viner som också restaurangen gör. Jag anser att 

vinbaren och restaurangen ville med detta förmedla en estetisk respons, framkalla en 

viss njutning hos kunden vilket Charters & Pettigrew (2005, s. 128) beskriver estetiskt 

respons innehålla. 

 

Vinbaren öppnar även flaskor för att sälja glasvis vin allt eftersom de känner av sin 

omgivning vilket kan tolkas som ett medvetet risktagande. Detta risktagande grundar 

sig i ett tänk att minska på svinn och samtidigt erbjuda kunden en spontanitet i 

utbudet. Här anser jag ett det finns ett förtroende för ägarna från kunden sida genom 

att de litar på att den information som ges av ägarna då detta vin erbjuds. Enligt Corsi 

et al. (2012, s. 115) så hjälper information kunden att minimera risken som finns vid ett 

val.  

 

Restaurangen ser hållbarhet som ett tänk att jobba med vin nära sig själva där 

producentens ideologi ligger i linje med restaurangen. Det ska vara ett hållbart 

samarbete från vinets ursprung till dess att det når kunden. Detta anser jag starkt 

kopplas till restaurangens idé och hur de arbetar med vinlistan. Vinbaren och puben ser 

lagring av vin som oekonomiskt och något som inte tillför mervärde för kunden där 

dock restaurangen bygger sin vinlista på ett större urval av viner från större 

lagringsförutsättningar. Vinlistan bör enligt Gil et al. (2009, s. 80) oavsett typen av 

restaurang innehålla en bra representation av de olika vintyper som finns. 

 

Årstid och klimat är något som kommer fram som mer viktigt hos vinbaren. Jag tolkar 

det som att ägaren har ett större intresse för vin och dess kombination med olika 
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säsongbaserade råvaror än vad restaurangen och puben har. Här kan man identifiera 

ett visst innovativt synsätt på vinlistan likt fine dining restauranger. Ruiz-Molina et al. 

(2010, s. 106-108) ser att fine dining restauranger också lägger en större vikt på att 

vara innovativ och även lägger större vikt på mat- och dryckeskombinationer. 

 

Själva idén med att göra dessa intervjuer var att undersöka hur de som ägare och 

ansvariga för vinlistan gick till väga vid bestämmande av vinlistans innehåll och 

huruvida kundens önskemål/förväntningar spelade in för att svara på syftets andra och 

tredje frågeställning. Något som detta resultat går ut på vilket Neuman (2011, s. 241) 

beskriver som att få en förståelse för en större process. 

 

Resultatet ger en bild hur det kan se ut just nu i ett urval av olika restauranger när det 

kommer till vilka nyckelfaktorer som påverkar utformandet av vinlistan. På grund av 

avsaknaden på fine dining restauranger i mitt närområde att intervjua gjordes ett 

bortfall på denna typ av restaurang på grund av convenience sampling, Neuman (2011, 

s. 267).  

 

Resultatets nyckelfaktorer bygger på en tolkning av intervjuernas material från ett 

mindre urval av respondenter och kan därför diskuteras huruvida de verkligen återger 

en riktig bild av vinlistans påverkande faktorer. Studien visar dock hur det kan se ut i 

en viss kontext. Herdenstam et al. (2009, s. 59) beskriver att ändringen av en 

vinprovningssituation och ett modifierat syfte av denna kan påverka upplevelsen av vin 

då en individ vistas inom en viss kontext. Man kan då diskutera om intervjupersonerna 

kan vara påverkade av sin egen kontext varvid de arbetar och hur mycket denna 

påverkar deras upplevelse av vin som i sin tur kan leda till ett visst innehåll i vinlistan. 

7.3 Metoddiskussion 

Metoden för att inhämta de material som står till grund för bakgrunden anser jag som 

godtycklig då ett stort antal databaser gicks igenom för att hitta material (se Bilaga 2). 

Källor valdes ut utifrån att vara vetenskapliga artiklar som publicerades i tidskrifter och 

böcker vilka ansågs ligga på vetenskaplig grund efter en mer djupgående sökning av 

källornas ursprung. Detta följdes då källorna enligt Ejvegård (2009, s. 71-73) behövde 

uppfylla ett äkthetskrav och ett oberoendekrav. 

 

En svaghet hos dessa källor är att materialet bygger till större del på tolkningen av 

sekundära källor men där eventuella tvivelaktigheter hos sekundärkällan kontrolleras 
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mot primärkällan som ett sätt att motverka denna svaghet. Att kontrollera 

sekundärkällor mot primärkällor är för att jag som författare ska undvika att 

informationen feltolkas. Källorna behöver alltså enligt Ejvegård (2009, s.71-73) 

uppfylla ett oberoendekrav. 

 

Att en större del av undersökningarna i bakgrunden är gjorda i Spanien (Berenguer et 

al (2009); Gil Saura et al. (2008); Gil et al. (2009); Ruiz-Molina et al. (2010)) hos 

restauranger i en högre klass, så kallade fine dining restauranger anser jag som en 

delvis svaghet. Dels för att undersökningen är utanför Sverige i vilket min studie har 

skett men det kan fortfarande visa en bild på hur den typen av restauranger fungerar 

vid utformningen av vinlistan. En styrka med uppsatsens tillvägagångssätt är att då 

tidigare undersökningar mestadels fokuserat på fine dining restauranger vilket 

framgick i litteraturstudien valde jag även att ta med restauranger från fler olika nivåer 

för att undersöka ytterligare mark. Ett urval som enligt Neuman (2011, s. 241) ska ge 

oss värdefull information eller nya synvinklar. 

 

Vid deskriptiv analys måste enligt Ejvegård (2009, s. 34) all fakta samlas in och 

kategoriseras för att sedan visa på någonting. Metoden att använda sig av deskription 

visade sig vara tillräcklig för att samla in och analysera den data som inhämtades i 

studien av vinlistor. De data som insamlades kunde användas för att göra denna studie 

av empirisk karaktär vilket sedan kunde användas för att visa på sammanhang mellan 

de olika vinlistorna.  

 

Här kan man ifrågasätta urvalet av vilka vinlistor som studerades. För att försöka vara 

så objektiv som möjligt valdes ett verktyg som White Guide (2015) för att underlätta 

urvalet då detta kan anses som ett seriöst och generellt accepterat verk för att klassa 

restauranger. Men det blev bortfall även fast en restaurang passade in enligt 

klassificeringen då till exempel restauranger som inte hade vinlistor tillgängliga online 

valdes bort då deras vinlistor av den anledningen inte kunde hämtas in för analys. Valet 

föll därför på first come first served där restauranger med tillgängliga vinlistor valdes 

efter att de hittades. Urvalet av vinlistor blev alltså en typ av convenience sampling, 

som kan passa undersökningar då syftet är något annat än att göra ett urval som 

motsvarar till exempel populationen enligt Neuman (2011, s. 267). Eftersom studien av 

vinlistor var menad att besvara syftets första frågeställning ansåg jag denna metod som 

lämplig att använda. 
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Intervjuer har enligt Neuman (2011) högst svarsfrekvens och tillåter för en längre och 

mer komplex utfrågning. Intervjuaren kan observera sin omgivning, använda icke 

verbal kommunikation och använda visuella hjälpmedel (Neuman, 2011, s. 339). Det 

var med denna utgångspunkt jag valde att göra intervjuer med restauranger som låg i 

linje med mina definitioner. Men för att fokusera samtalet så använde jag mig av 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2011, s. 

415) och Kvale & Brinkmann (2009, s. 146) bra för att intervjuaren kan kontrollera 

vilka teman som ska beröras samtidigt som intervjupersonen ges frihet att utforma sina 

svar på sitt eget sätt.  

 

Men då denna intervju sker mellan två människor så finns det chans att informationen 

kan feltolkas. Intervjuarbias är enligt Neuman (2011) störst när det kommer till 

personliga intervjuer. Hur intervjuaren ser ut, pratar, väljer sina ord och så vidare kan 

påverka den intervjuade (Neuman, 2011, s. 339). För att kunna analysera materialet 

från intervjuerna behövdes därför en väldokumenterad analysmetod. Kvalitativ 

innehållsanalys av Graneheim & Lundman (2004) valdes då den ansågs som begriplig 

och lämplig för att analysera denna insamlade data. Dess styrka är att den på ett 

relativt enkelt sätt förminskar ett stort material och extraherar dess kärna vilket 

underlättar tolkning och analys. Dess brister ligger i då materialet ska överföras från 

kondenserad meningsenhet till kod och framåt där jag själv som analysverktyg måste 

göra en tolkning av materialets innebörd. 

 

8. Slutsats 

Valet av att undersöka hur en vinlista utformas genom en studie av vinlistor och att 

intervjua vinansvariga ägare visade sig vara ytterst lärorikt för att förstå de faktorer 

som påverkar denna utformning. Resultatet från studien av vinlistor visar att typen av 

restaurang påverkar vinlistans innehåll, uppbyggnad och omfattning vilket besvarar 

syftets andra frågeställning. Resultatet från intervjuerna visade att vinlistan är ett 

verktyg för ägaren att förmedla sitt intresse och sin idé med innehållet men där en 

anpassning sker efter kunden och maten som serveras tillsammans med olika synsätt 

på hur en hållbar vinlista ska se ut. Detta resultat besvarar syftets andra och tredje 

frågeställning. Vinlistan är utan tvivel ett komplext verktyg där en rad olika faktorer 

spelar in då den ska utformas. Studien visar att vinlistan kan ses som ett mynt med två 

sidor, dels för att den kan användas för att förmedla ägarens/vinansvariges passion för 
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vin och dels för att den i huvudsak kan användas som ett verktyg för att öka 

försäljningen. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Struktur av vinlistor 

 

Pub 1 

Vintyp 

Vinets namn 

Druvkomposition – Land 

Pris per glas/pris per flaska 

 

Pub 2 

Vintyp 

Vinets namn och årgång 

Ursprung: Land, Region, Vindistrikt (om möjligt) 

Druvor: Druvkomposition          BILD 

Doft: Beskrivning av doften 

Smak: Beskrivning av smaken 

Passar till: Beskrivning av mat- och dryckeskombinationer 

Fyllighet Sötma (vita viner)/ Strävhet (röda viner) Pris per flaska 

 

Fyllighet och sötma/strävhet visas genom ett klockdiagram som visar en ifyllnad 

motsvarande ett värde mellan 1-12. 

 

Vinbar 1 

Vintyp 

Land  

Region (endast för Frankrike, Italien och USA) 

Årgång Producent, Vinets namn Pris per glas (om möjligt) – Pris per flaska  
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Vinbar 2 

Vintyp 

Land 

 

Region 

Producent 

Årgång   Vinets namn    Pris per flaska 

 

Restaurang 1 

Vin på glas (eget kapitel) 

Vintyp 

Land 

Årgång  Producent, Vinets namn, Region  Pris per glas 

 

Vin på flaska 

Vintyp 

Land 

Region 

Årgång  Producent, Vinets namn   Pris per flaska 

 

Restaurang 2 

Vin på glas (i början) 

Vintyp 

Årgång  Vinets namn, Region (inte på alla), Land (inte på alla) Pris per glas 

Vin på flaska för Frankrike och Italien 

Vintyp 

Land-Region 

Producent 

Årgång  Vinets namn    Pris per flaska 

Vin på flaska för resterande länder 

Vintyp 

Land 

Region 

Årgång  Vinets namn    Pris per flaska 
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Fine dining restaurang 1 

Vintyp 

Land 

Region 

Vindistrikt (om möjligt) 

Årgång  Producent Vinets namn i kursivt Pris per flaska 

 

Fine dining restaurang 2 

Vintyp 

Land 

Region / Vindistrikt (om möjligt) 

Årgång Vinets namn    Pris per flaska 

 Producentens namn i kursivt 

  



41 

 

Bilaga 2. Systematisk litteratursökning 

 

Databassökord 

Wine* 

Menu*/List*  

Choos*/Choice*/Decision*/Selection* 

Behavio* 

Customer* 

Owner* 

Bar* 

Restaurant* 

Innan databassökningen påbörjades listades ett antal möjliga sökord med trunkering 

för det valda ämnet. Detta för att sedan kunna precisera en sökning om antalet träffar 

skulle vara för stort genom att kombinera flera olika sökningar. 

 

PsycINFO (Ebsco) 

Thesaurus 

S1: Wine* (starts with), ingen träff  

S2: Wine* (contains), -> Wine -> Alcoholic beverages  

Valde att utesluta sökning via thesaurus och gick över till fritext. 

 

Utanför thesaurus, fritext 

S1: Wine*,     3176 träffar 

S2: Wine* AND List*,    75 träffar 

S3: Menu* OR List* AND Wine*  1717 träffar 

S4: Wine* AND Menu*    6 träffar 

S5: Restaurant* OR Bar* AND Wine*  3075 träffar 

S6: Customer* OR Owner*   24375 träffar 

S7: Choos* OR Choice* OR Decision* OR Selection* 354826 träffar 

S8: Menu* OR List* AND Behavio*  25790 träffar 

S9: Restaurant* OR Bar*   230340 träffar 

S10: S3 AND S6 AND S7   33 träffar  

S11: S3 AND S9   299 träffar 

-> Sortering (Relevance) 

Träff 1:  

Corsi, A. M., Mueller, S., & Lockshin, L. (2012). Let's See What They Have ... : What 
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Consumers Look For in a Restaurant Wine List. [Article]. Cornell Hospitality Quarterly, 

53(2), 110-121. doi: 10.1177/1938965511428448 

S12: S3 AND S7 AND S9   142 träffar 

S13: Behavio*   1199593 träffar 

S14: S3 AND S13   715 träffar 

Bestämmer här att gå vidare till nästa databas då denna har mer beteendevetenskap 

och träffarna återkommer. 

Web of Science (fritext, år 1945 till 2015) 

Sökning (Topic). Sortering (Relevance) 

S1: Wine*    40541 träffar 

S2: Wine* List*   288 träffar 

S3: Wine* Menu*   15 träffar 

S4: Wine* Menu* List*   7 träffar 

 

Träff 2:  

Corsi, A. M., Mueller, S., & Lockshin, L. (2012). Let's See What They Have ... : What 

Consumers Look For in a Restaurant Wine List. [Article]. Cornell Hospitality Quarterly, 

53(2), 110-121. doi: 10.1177/1938965511428448 

 

Träff 3:  

Barth, J. E. (2011). A model for wine list and wine inventory yield management. 

[Article]. International Journal of Hospitality Management, 30(3), 701-707. doi: 

10.1016/j.ijhm.2010.12.004 

 

Träff 4: 

Berenguer, G., Gil, I., & Ruiz, M. E. (2009). Do upscale restaurant owners use wine lists 

as a differentiation strategy? [Article]. International Journal of Hospitality 

Management, 28(1), 86-95. doi: 10.1016/j.ijhm.2008.04.003 

 

Träff 5: 

Gil, I., Berenguer, G., & Ruiz, M. E. (2009). Wine list engineering: categorization of 

food and beverage outlets. [Article]. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, 21(1), 69-84. doi: 10.1108/09596110910930197 

 

S5: Menu* OR List* AND Wine*  7494 träffar 

S6: Restaurant* OR Bar*   1228017 träffar 
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S7: S5 AND S6   718 träffar   

S8: Owner* OR Customer*  152384 träffar 

S9: S5 AND S6 AND S8   101 träffar 

S10 titelsökning: TI=(Wine* AND List*)  27 träffar 

Träff 2: 

Ginon, E., Ares, G., Issanchou, S., Laboissiere, L., & Deliza, R. (2014). Identifying 

motives underlying wine purchase decisions: Results from an exploratory free listing 

task with Burgundy wine consumers. [Article]. Food Research International, 62, 860-

867. doi: 10.1016/j.foodres.2014.04.052 

DIVA 

Inga nämndvärda träffar med liknande sökord svenska och engelska. 

SwePub 

Inga nämndvärda träffar med liknande sökord svenska och engelska. 

Scopus 

Runt 9 träffar med olika sökkombinationer, ingen träff gav material.  

Ebsco (valde alla databaser inom Ebsco) 

Fritext, Sortering (Relevance) 

S1: Menu* OR List* AND Wine*  97103 träffar 

S2: Restaurant* OR Bar*   4993628 träffar 

S3: Choos* OR Choice* OR Decision* OR Selection* 4976775 träffar 

S4: Customer* OR Owner*   1930007 träffar 

S5: Behavio*     5216062 träffar 

S6: S1 AND S2   39230 träffar 

S7: S1 AND S3   12366 träffar 

S8: S1 AND S2 AND S4   7146 träffar 

Smalnade av sökning med att välja “Academic Journal”: 409 träffar 

Träff 1: 

Gil Saura, I., Ruiz Molina, M. E., & Berenguer Contrí, G. (2008). Qualitative and 

Quantitative Engineering Criteria of Restaurant Wine Lists. [Article]. Journal of Wine 

Research, 19(1), 19-31. doi: 10.1080/09571260802164012  
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Träff 2: 

Sirieix, L., Remaud, H., Lockshin, L., Thach, L., & Lease, T. (2011). Determinants of 

restaurant's owners/managers selection of wines to be offered on the wine list. 

[Article]. Journal of Retailing & Consumer Services, 18(6), 500-508. doi: 

10.1016/j.jretconser.2011.06.012 

Börjar nu kolla igenom insamlade artiklars egna referenser för mer relevanta artiklar. 

Går igenom källor från: 

Gil Saura, I., Ruiz Molina, M. E., & Berenguer Contrí, G. (2008). Qualitative and 

Quantitative Engineering Criteria of Restaurant Wine Lists. [Article]. Journal of Wine 

Research, 19(1), 19-31. doi: 10.1080/09571260802164012 

Träffar: 

Bowen, J. T., & Morris, A. J. (1995). Menu design: can menus sell. International 

Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(4), 4-9. doi: 

doi:10.1108/09596119510091699 

Durham, C. A., Pardoe, I., & Vega-H, E. (2004). A Methodology for Evaluating How 

Product Characteristics Impact Choice in Retail Settings with Many Zero Observations: 

An Application to Restaurant Wine Purchase. Journal of Agricultural and Resource 

Economics, 29(1), 112-131. doi: 10.2307/40987235 

Manske, M., & Cordua, G. (2005). Understanding the sommelier effect. International 

Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(7), 569-576. doi: 

doi:10.1108/09596110510620645 

Morrison, P. (1997). Menu engineering in upscale restaurants. British Food Journal, 

99(10), 388-395. doi: doi:10.1108/00070709710195194 

Wansink, B., van Ittersum, K., & Painter, J. E. (2005). How descriptive food names bias 

sensory perceptions in restaurants. Food Quality and Preference, 16(5), 393-400. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodqual.2004.06.005 

 

Går sedan igenom källor från: 

Sirieix, L., Remaud, H., Lockshin, L., Thach, L., & Lease, T. (2011). Determinants of 

restaurant's owners/managers selection of wines to be offered on the wine list. 

[Article]. Journal of Retailing & Consumer Services, 18(6), 500-508. doi: 

10.1016/j.jretconser.2011.06.012 

Träffar: 

Harrington, R. J. (2006). The Wine and Food Pairing Process. Journal of Culinary 

Science & Technology, 4(1), 101-112. doi: 10.1300/J385v04n01_11 x 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodqual.2004.06.005
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Lacey, S., Bruwer, J., & Li, E. (2009). The role of perceived risk in wine purchase 

decisions in restaurants. International Journal of Wine Business Research, 21(2), 99-

117. doi: doi:10.1108/17511060910967962 

Går sedan igenom källor från: 

Berenguer, G., Gil, I., & Ruiz, M. E. (2009). Do upscale restaurant owners use wine lists 

as a differentiation strategy? [Article]. International Journal of Hospitality 

Management, 28(1), 86-95. doi: 10.1016/j.ijhm.2008.04.003 

Träffar: 

Charters, S., & Pettigrew, S. (2005). Is wine consumption an aesthetic experience? 

[Article]. Journal of Wine Research, 16(2), 121-136. doi: 10.1080/09571260500327663 

S9: DE "WINE lists" i Academic Search Elite (Ebsco) 

Träff 5: 

Ruiz-Molina, M. E., Gil-Saura, I., & Berenguer-Contrí, G. (2010). Instruments for Wine 

Promotion in Upscale Restaurants. [Article]. Journal of Foodservice Business Research, 

13(2), 98-113. doi: 10.1080/15378021003784483 

Hittills hittat 17 stycken artiklar av värde för min undersökning ovan. 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Etikinformation till intervjuperson: 

Informerat samtycke 

- Undersökningens syfte: 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom val 

till hur en vinlista utformas på restaurang av ägare eller så kallad vinansvarig samt om 

dessa val grundar sig i kundens- och/eller ägarens önskemål. 

- Risker och fördelar med deltagande 

- Frivilligt deltagande 

- Transkribering från tal till skrift för analys, publicering(delar/hela) 

- Förfrågan om de är intresserad av att veta resultatet av uppsatsen 

Konfidentialitet 

- Privat data som kan identifiera deltagare får ej avslöjas 

- Finns det chans att info kan knytas till deltagare detta måste det godkännas av 

intervjupersonen inför publicering 

- Ur forskningssynpunkt, inte intresserad i personen i sig 

 

Fråga 1:  

Hur går ni till väga när innehåll av vinlistan ska bestämmas? 

Följdfrågor: 

– Varför ser ni det som viktigast? 

– Hur kom ni fram till det innehållet?  

– Har ni några ramar att gå efter då ni bestämde/diskuterade innehållet? 

– Vilka levererar vin till er? 

 

Fråga 2: 

Vad är viktigast när ni bestämmer vilka viner som ska hamna på vinlistan? 

Följdfrågor: 

– Varför är det viktigast? 

– Hur kom ni fram till dessa faktorer? 

 

Fråga 3: 

Hur tänker ni när det kommer till utseendet av er vinlista? 
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Följdfrågor: 

– Varför tänkte ni på just det? 

– För vem utformar ni er vinlista? 

 

Fråga 4: 

Vilken roll spelar kunderna när ni utformar er vinlista? 

Följdfrågor: 

– Varför spelar det roll? 

– Hur tänkte ni? 

 

Fråga 5: 

Om ni fritt skulle få bestämma över vinlistans innehåll, hur skulle den se ut då? 

Följdfrågor: 

– Vad har ni för egna preferenser, vad tycker ni själv om för vin? 

 

 

 

SUMMERA: 

 

 

 


