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Sammendrag 

Vin har blitt kultivert og drukket siden forhistorisk tid og har i stor grad vært sett på som en 

luksusdrikk. I dag er vin blitt demokratisert og er tilgjengelig for alle. Vinsalget gikk i 1995 

forbi brennevinssalget for første gang siden forbudstiden og er fremdeles økende. Det ble i 

1970 omsatt 2,3 liter vin per innbygger, mens tallet hadde steget til 15 liter per innbygger i 

2010 (Edland-Gryt 2012). Mens konsumet har økt i Norge har det fra 70-tallet sunket i de 

tradisjonelle vinlandene Frankrike, Italia og Portugal. Slik har vinkonsumet nærmet seg 

hverandre, men det tyder ikke på at drikkekulturene har blitt likere av den grunn (Horverak 

2006, Horverak og Bye 2007). For å begrense alkoholkonsumet i et land preget av høyt 

alkoholforbruk og misbruk av alkohol, ble Vinmonopolet opprettet i 1922. Antall butikker 

økte fra 5 i 1922, til 100 butikker på 80-tallet og til 290 butikker i dag i tillegg til at netthandel 

er blitt populært.   

Hva denne økningen i vinkonsumet har å si for den norske drikkekulturen, utover misbruk og 

alkoholrelaterte problemer, er det ikke forsket på i særlig stor grad. Fokuset mitt er derfor på 

vinkulturen i dag, hvordan den har endret seg og hva dette betyr for forbrukerne av vin. 

Problemstillingen er følgende:  

Det er dokumentert en stor økning i vinkonsum i Norge fra 1970-tallet til i dag. Hvilke 

kulturelle endringer symboliserer denne økningen og hva sier den om vinens plass i moderne 

kulturforbruk i dag? 

Gjennom kvalitative dybdeintervjuer av 13 vinkonsumenter undersøkte jeg hvordan det 

forbrukes vin i dag og hvilken plass vinen har i mine informanters hverdag. For å finne ut av 

dette ønsket jeg å få tak i konsumentenes opplevelser av eget vinforbruk, hvorfor de drikker 

vin og hva dette betyr for dem. Til dette benyttet jeg semistrukturerte intervjuer hvor 

informantenes meninger og holdninger kommer godt frem (Kvale og Brinkmann 2010). For å 

belyse både styrker og svakheter ved min undersøkelse av vinforbruket strukturerte jeg 

metoden gjennom Sarah Tracys (2010) åtte kriterier for god kvalitativ forskning.  

Analysen av intervjuene viste at det fantes ulike måter å drikke vin på, ulike måter å 

presentere seg selv på gjennom vin og ulik grad av viktighet tillagt vinkonsumet. Jeg lette 

etter naturlige meningsenheter i samtalene med mine informanter for å finne temaer som var 

sentrale i deres forståelse og konstruerte fire idealtyper vindrikkere på bakgrunn av disse.  
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Gjennom disse undersøkelsene konstruerte jeg fire måter å forholde seg til vin på som jeg 

presenterer ved bruk av idealtyper. De ulike typene vindrikkere forholdt seg ulikt til vin og ga 

ulike forklaringer på det økende vinforbruket i dagens samfunn. Idealtypene jeg konstruerte er 

den folkelige vindrikkeren, hvor vinforbruket ikke tillegges mye verdi og vinforbruket i stor 

grad handler om å kose og hygge seg. Den tradisjonelle vindrikkeren, som har et romantisk 

forhold til vin fra den gamle verden, nesten utelukkende drikker vin derfra og som ser på et 

visst kunnskapsnivå som helt nødvendig. Den eksperimentelle vindrikkeren inspireres av 

vinreiser til både den nye og den gamle verden, tar vinkurs og oppsøker informasjon om vin. 

Hun ser vin og kunnskap om vin som en viktig del av et interessant liv. Den ekspertorienterte 

vindrikkeren har et estetisk forhold til vin. Vin har slik verdi i seg selv og gir estetiske 

opplevelser. Innen denne sistnevnte idealtypen fant jeg også et skille mellom de selvlærte 

tradisjonelle vindrikkerne og de eksperimentelle vindrikkerne som gjerne jobbet i bransjen og 

hadde tatt kurs og lignende. Dette var et interessant skille som illustrerer hvordan man kan 

bruke vin til å skape fellesskap og avstand til ulike grupper.   

Disse idealtypene er konstruksjoner og til hver av dem hører altså noen tematiske funn i 

forhold til forståelsen av vindrikking. I praksis glir derimot disse idealtypene over i hverandre 

og danner et nytt mønster, nemlig den hyggesøkende, den kontinentale, og den 

ekspertorienterte. 

Analysen er på bakgrunn av disse tre måtene å drikke vin på, delt i tre hvor jeg i kapittel fire 

ser på vin som hygge og nytelse fritt for kulturelle og sosiale hierarkier. I kapittel fem tar jeg 

for meg nordmenns økte reisevaner til vinproduserende land og dettes påvirkning på 

vinforbruket. I kapittel seks diskuterer jeg hvordan vinforbruk kan forstås som utrykk for 

sosial differensiering og hvordan vin som estetisk praksis kan fremstå som et alternativ til 

dette. 

Til sist diskuterer jeg hva mine funn sier om vinens plass i moderne kulturforbruk i Norge, og 

hvilke kulturelle endringer økningen symboliserer.  
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1 Introduksjon og problemstilling 

 

It exalts every kind of atmosphere, in cold weather associates with every warming 

myth and in dog days with all the images of cool shade and refreshment. There is no situation 

of physical constraint (temperature, hunger, boredom, compulsion, disorientation) which fails 

to inspire dreams of wine (Barthes 2012: 81) 

 

1.1 Innledning 

Den norske drikkekulturen beskrives i dag med et konsum som sentreres rundt helg og høytid 

og at det drikkes store mengder ved hver drikkesituasjon. Videre beskrives den som at 

drikkingen sjelden foregår i forbindelse med mat, at det som oftest drikkes utenfor hjemmet 

og med ett mål for øyet, å bli så beruset som overhodet mulig. Men er det slik? Statistiske 

studier har vist at vinforbruket i Norge i lang tid har vært økende. Det drikkes vin oftere og i 

flere situasjoner enn tidligere, og skrives hyppig om i aviser og magasiner. I 

alkoholforskningen fokuseres det i stor grad på vin som beruselsesmiddel fremdeles, men 

denne økningen i vinkonsumet handler om mer enn beruselse og fyll. Det er også et kulturelt 

aspekt ved vindrikking i dag hvor vinkonsumet har andre årsaker og er mer komplekst enn 

bare en søken etter rus. Det handler om kultur, identitet og sosialisering og kvantitative 

studier får ikke tilgang til mening som tillegges vinforbruket i samfunnet. Dette ønsker jeg å 

undersøke og intervjuer 13 informanter for å få tilgang på hvordan de drikker vin og hvorfor.  

1.2 Problemstilling 

Jeg ønsker i denne undersøkelsen av vinkultur i Norge å se nærmere på hvordan det drikkes 

vin og hvordan konsumentene forstår sitt vinforbruk. Problemstillingen jeg har jobbet ut i fra 

er følgende:  

Det er dokumentert en endring i vinkonsumet i Norge. Hva sier denne endringen om vinens 

plass i moderne kulturforbruk i Norge og hva slags kulturelle endringer symboliserer den? 
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1.3 Norge som case 

Vinens historie danner et viktig bakteppe for min undersøkelse av vinforbruk og jeg ønsker å 

danne et bilde av hvordan vin har blitt drukket og dyrket historisk før jeg ser nærmere på 

Vinmonopolets rolle i det norske samfunnet fra det ble opprettet i 1922. Norge er et 

interessant case nettopp på grunn av Vinmonopolets sterke rolle som opplærende og 

begrensende instans historisk sett, og jeg tar videre for meg hvordan Vinmonopolet er 

sturkturert i dag. Jeg trekker frem endringer i den norske drikkekulturen og endringer i 

drikkemønsteret fra 1970-tallet til dagens drikkemønster gjennom statistikk fra SSB, rapporter 

fra SIRUS og Vinmonopolets egne salgstall. Ved å trekke frem fem kjennetegn ved den 

norske drikkekulturen (Horverak og Bye 2007) og se de opp mot kjennetegn ved den 

kontinentale kulturen fremstår de to drikkekulturene som veldig ulike og uforenelige. Jeg vil 

vise hvordan denne dikotomien ikke gir et godt bilde på mine informanters drikkekultur som 

uttrykk for en mer nyansert drikkekultur. Jeg vil slik se vinfobruket som en del av et 

kullturforbruk hvor folks preferanser enten kan forstås som subjektive og personlige 

preferanser og si noe om hvem man er, eller ses som uttrykk for ens plass i en sosial gruppe, 

og slik kategorisere mennesker som innenfor eller utenfor gruppen. 

Når det kommer til rusforskning er altså Norge et interessant case nettopp fordi vi har et 

vinmonopol som styrer vårt forbruk gjennom å regulere alkoholprisene og slik også forbruket. 

Det at salget av sprit har sunket såpass kraftig i Norge har mye å gjøre med det høye 

avgiftsnivået i forhold til den relativt sett lave beskatningen på svakvin. Jeg ønsker videre å si 

litt om vinmonopolets historie og strategiene benyttet for å påvirke det norske 

alkoholkonsumet.  

1.4 Bakgrunn for studien. Vinhistorie og 

drikkekultur 

Vin har blitt kultivert og drukket siden forhistorisk tid og de eldste sporene etter vin kan 

dateres til 5500 år før kristus (Charters 2010: 14). Det er en drikk med lange tradisjoner som 

historisk sett var forbundet med luksus, men som ble demokratisert og tilgengelig for et 

bredere publikum da produksjonsmåtene endret seg, først ved å eksportere druene til Europa, 

senere ved å forbedre fremstillingsmåtene slik at lagringskapasiteten ble bedre og i moderne 

tid ved at produksjonstekologien gjorde dyrking av stabile viner på nye vinområder som 
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Australia fra 50-tallet, California fra 70-tallet og Chile fra 80-tallet mulig (Campbell og 

Guibert 2007, Charters 2010, Hamran 2001).  

Transporteringen av vin var det siste aspektet ved vinproduksjonen som ble transformert ved 

transport av vin i ståltanker på tog og mulighet for handel mellom produksjonsteder og 

markeder som før lå langt fra hverandre i avstand og tid (Hamran 2001: 91). Vin fra den nye 

verden begynte å få en større markedsandel i det internasjonale markedet på denne tiden og i 

takt med økende produksjon, økte også konsumet i Skandinavia (Charters 2010: 42). Økende 

etterspørsel etter rimelige lettdrikkelige viner i markeder over hele verden førte til at vin ble 

konstruert og produsert for massene. Og selv om den nye teknologien førte til bedre kvalitet i 

vinen jevnt over, ble skillet mellom vin produsert for massene og vin til  vinkjennere 

opprettholdt (Hamran 2001: 166).  

I dagens globale marked blir altså Frankrikes plass som hovedeksportør av kvalitetsvin 

utfordret av de nye vinlandene. Vin fra den nye verden tar en økende del av vinmarkedet, og 

den gamle verdens strategi for å møte konkurransen har for det første vært å be om mer 

subsidier frastaten og EU, for det andre å stå i mot nye produksjonsmåter og 

markedsstrategier som benyttes i den nye verden, bant annet med å endre innholdet i 

terroirbegrepet, og for det tredje å ta til seg innovative strategier som bedrer effektiviteten og 

er tilpasset utvidelsen og forandringene i internasjonal etterspørsel etter vin (Campbell og 

Guibert 2007: 1). Vinprodusenter lager vin på tvers av landegrenser, stiler blir kopiert og det 

lages både billig vin med tilsetninger av ulike slag og strengt regulerte klassikere. Nye 

vinområder med gunstige temperaturer og plasseringer oppdages og utforskes. Flertallet av 

vindrikkere ønsker kontinuitet, så lik og gjenkjennelig vin som mulig, men Johnson og 

Robinson mener at verdens vindrikkere sakte men sikkert blir mer interessert i hva de drikker, 

og er sikre på at kvalitet vil vinne over kvantitet i det lange løp (2007: 17).  

1.5 Norsk alkoholpolitikk og Vinmonopolets rolle 

Norsk vinforbruk har fulgt den internasjonale trenden ved at det selges masseprodusert vin til 

et publikum som ønsker billig og lettdrikkelig vin, noe populariteten til lettdrikkelige 

standardviner fra Italia viser (vinmonopolet.no). Men  opprettelsen og populariteten til såkalte 

spesialpol og køene som vinslippene ved disse spesialpolene genererer tyder på at det i høy 

grad er interesse også for kvalitetsvin i Norge. Vin monopolets rolle har vært både å heve 
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forbrukerne opp til en sunnere drikkekultur ved å tilby vin som alternativ til sprit og å 

begrense forbruket og er slik viktig å redegjøre for ved en undersøkelse av norsk vinkultur. 

I dag finnes det hovedsakelig to måter å diskutere vin på i offentligheten, som misbruk og 

som nytelsesmiddel. Vinmonopolet har gjennom historien formet misbrukerperspektivet på 

vin helt frem til kvalitets- og nytelsesperspektiver trådte frem på 1970-tallet og det er 

nødvendig å redegjøre for hvordan dette misbrukerperspektivet ble formet.  

Norsk alkoholpolitikk bygger på fire hjørnesteiner: det skal være dyrt å drikke 

alkohol, det skal være en begrenset tilgjengelighet av alkoholdrikker, det skal gis informasjon 

om skader og ulemper som kan følge bruk av alkohol og det skal gis tilbud om behandling til 

dem som får sine liv ødelagt av alkoholbruk (Horverak og Bye 2007: 180). 

De viktigste virkemidlene for begrensning er bevillingssystemet, vinmonopolordningen, 

reklameforbudet, aldersgrenser og avgiftspolitikken (Regjeringen.no). Vinmonopolet skal 

bidra til et lavere alkoholforbruk i samfunnet, og alkoholforskning viser at det er tre faktorer 

som bidrar til nettopp dette, nemlig alkoholprisen, tilgjengeligheten og graden av fravær av 

privatøkonomiske interesser i detaljhandelsleddet (Helse- og omsorgsdepartementet 2012: 

21).  

Vinmonopolets historie 

Vinmonopolets historie må sees på bakgrunn av alkoholproblemene på 1800 tallet hvor 

brennevinsforbruket var høyt og misbruket førte til store sosiale problemer. 

Alkoholproblemene var bakgrunnen for at det i 1919 ble forbrud mot omsetning av brennevin 

og hetvin etter press fra avholdsbevegelsen og brennevinssamlagene (Hamran 2001). 

Vineksporterende land presset senere gjennom salg av svakvin og Vinmonopolet ble opprettet 

og fikk enerett på import og salg i 1922. De skulle på denne tiden ikke innskrenke og 

kontrollere salg av vin, men tvert imot sikre fritt salg av svakvin (Hamran 2001: 35). I 1923 

ble forbudet mot sterkvin opphevet, og fire år etter ble det også lov til å selge brennevin 

(vinmonopolet.no). Vinmonopolets mål var å sikre salg av vin, sterkvin og brennevin over 

hele landet samtidig som at de skulle bedrive sosial kontroll.  

Etter at det i 1930 ble avslørt mangler ved innkjøpsrutinene ble innkjøpsprosedyrene 

gjennomgått og enkeltpersoner fikk gradvis mindre makt. Fra 1939 eide staten Vinmonopolet 

og det ble ingen endringer før EØS-avtalen trådde i kraft i 1994. Import og engrosmonopolet 

til Vinmonopolet var i strid med EØS-avtalen, og ble opphevet i 1996. Det var etter EUs 
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regler kundene som skulle velge varene, ikke Vinmonopolet, noe som førte til splittelse. Det 

statlig opprettede aksjeselskapet Arcus overtok import og grossistvirksomhet samt enerett til 

brennevinsproduksjon og tapping på flasker, mens Vinmonopolet sto igjen som 

detaljmonopol (vinmonopolet.no).  

Medlemsskapet i EØS førte til en liberalisering i alkoholpolitikken hvor ønsket om å regulere 

og begrense tilgjengeligheten til alkohol endret seg til å handle om å gjøre alkohol like 

tilgjengelig for alle (Horverak 2007: 181). Vi fikk slik flere vinmonopolbutikker, lavere priser 

og overgang til selvbetjente pol, noe som økte omsetningen av vin og øl (Horverak 2007: 

189). Siden den tid har det skjedd en markant liberalisering av alkoholpolitikken i Norge som 

blant annet gir utslag i en kraftig økning både i antall skjenkesteder og vinmonopolutsalg. 

Åpningstidene er blitt utvidet, utsalgene er konvertert fra diskpol til selvbetjeningspol, det er 

tilrettelagt for bestilling av alkohol på nett og prisene på alkohol er halvert i forhold til 

lønnsnivået (Andenæs 2009). Med dette som bakgrunn øker også vinforbruket og interessen 

for vin i Norge. Kvinner begynner for alvor å ta igjen menn når det gjelder alkoholkonsum, 

noe som har sammenheng med utvidet andel kvinner i arbeidsmarkedet med bedre økonomi 

og selvstendighet (Helse- og omsorgsdepartementet 2012). I tillegg reiser nordmenn mer og 

taxfreehandelen samt grensehandelen blomstrer.  I dag har vinmonopolet 291 butikker og ca 

90% av innbyggerne i Norge bor i en kommune med vinmonopol (vinmonopolet.no). 

Jeg vil videre redegjøre for hvordan vinforbruket i Norge har endret seg og hvordan det har 

økt i Norge. Omorganiseringen av Vinmonopolet innebar for konsumentene større frihet til å 

velge hvilke viner som skulle være tilgjengelig, og mer forbrukermakt, men med et stort og 

uoversiktlig vinmarked fører ikke dette nødvendigvis et større utvalg. Majoriteten av mine 

informanter kjøper ofte den samme vinen, eller vin fra samme område og i den grad de 

handler noe nytt, blir de påvirket av vinanmeldere som jo ikke er underlagt de samme kravene 

om nøytralitet som Vinmonopolet er. 

1.6 Et vinforbruk i endring  

Vinkulturen, med den franske vinkulturen i spissen hvor røde viner nytt til overdådige 

middager med hvite duker og krystallglass lenge var forbeholdt de velstående og et symbol på 

dannelse og klasse i Norge (Hamran 2001: 19-24). Med avholdsbevegelsens fremvekst og 

opprettelsen av Vinmonopolet ble vin i mindre grad sett på som spekket med kultur og 
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tradisjoner, men i større grad et beruselsesmiddel på lik linje som andre typer alkohol (2001: 

14). På 50-tallet med demokratiseringen av vin som bakgrunn, ble hverdagslige, lettdrikkelige 

og billige viner tilgjengelig for bredere samfunnslag, også for de uten drikkekultur (2001: 50). 

Vinen løftet folket opp til høykulturen og enkle viner ble sett på som inngangsporter til en 

dannet drikkekulturen fjernt fra misbrukerperspektiver, og ble derfor aktivt fremmet gjennom 

alkoholpolitikken (2001: 58).   

Med vinindustrialiseringen i Norge på 1960- og 1970-tallet fremsto ikke vin lenger som noe 

komplisert og fornemt. Det handlet om nytelse, og det viktigste var at en drakk og ikke hva en 

drakk (Hamran 2001: 98). De nye standardvinene, vin fra den nye verden og økt 

tilgjengelighet gjorde vin lettere tilgjengelig både smaksmessig og kulturelt. 1980 var det året 

det ble konsumert mest vin i Norge siden forbudstiden og verken de 80 årene før eller de 20 

årene etter ble det konsumert like mye vin (2001: 119). Skrukork ble lansert, pappvinen ble 

populær og kunstnervin trakk vinen opp i en kunst- og kultursfære (2001: 129). Fraser som ”et 

glass vin til maten”, ”et glass god vin sammen med venner” og ”et glass vin i festlig lag” 

begynte å feste seg og vitner om et mer sosialt konsum.  

På 90-tallet skjedde det en kan kalle en matrevolusjon i Norge hvor måltidet ble dyrket som 

en fest i kontrast til nødvendigheten og enkelheten tidligere forbundet med måltidene, og 

vinen ble i denne sammenheng et viktig element ved nytelsen (2001: 153-155). Vin ble vanlig 

i ulike situasjoner og vinturer, vinkvelder, vin og litteratur og vin på kino ble stuerent. 

Samtidig ble også synet på hva et normalt alkoholforbruk innebar, sakte men sikkert endret. I 

2006 var det for eksempel bare halvparten som mente at det å drikke et par ganger i uka 

sammen med venner og bli svakt beruset kunne karakteriseres som misbruk, mot 69 og 82 

prosent i henholdsvis 1989 og 1964 (Horverak og Bye 2007: 194). Mens både vinforbruket og 

den totale alkoholomsetningen økte mellom 1970 og 2009, sank brennevinsomsetningen 

Edland-Gryt 2011: 26). Mot 2,3 liter per innbygger i 1970, ble det omsatt 15 liter per 

innbygger i 2010 (Edlang-Gryt 2012: 28) og vinmonopolets salgstall viser en fortsatt økning.  

Vinmonopolets ferske salgstall viser videre en dreining mot lette og lyse viner, men at 

Italiensk rødvin er det som selger suverent best. Tendensen er at rødvinsalget trolig vil 

stagnere, mens salget av de lyse og lette kategoriene hvitvin, musserende og rosévin, med et 

lavere alkoholinnhold, vil øke. Populariteten til spesialbutikkene Vinmonopolet åpnet, med et 

utvidet sortiment av produkter som enten er nyskapende, tilgjengelig kun i små parti, har 

eksepsjonelt høy kvalitet eller skiller seg klart ut fra hva som er tilgjengelig i dagens utvalg, 
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vitner om en endring i vininteressen (vinmonopolet.no). Målgruppen her er kunder som er 

spesielt interessert i vin, og interessen vitner om at forbrukerne i Norge ikke kun vil ha billige, 

enkle standardiserte viner, men er mer interessert i kvalitet.   

Jeg har nå belyst bakgrunnen for min oppgave og hvordan vinforbruket i Norge har endret seg 

ved å se på de bakenforliggende årsakene gjennom alkoholpolitikk og endringer i samfunnet. 

Jeg vil videre i denne oppgaven ta for meg teorier som belyser de symbolske og meningsfylte 

sidene ved forbruket som uttrykker gruppetilhørighet og avstand i en kompleks verden av vin 

1.7 Oppgavens struktur 

Oppgaven er inndelt i syv kapitler. I det neste kapitlet forsøker jeg først å nyansere synet på 

vinforbruk ved å se vinforbruket i forhold til den kontinentale/skandinaviske aksen før jeg tar 

for meg viktigheten av stedet for vinens identitet. For å forstå de kulturelle variasjonene i 

denne økningen vil jeg videre i kapittelet nærme meg vinforbruket i lys av ulike 

forbruksteorier relevant for vinforbruket i Norge i dag.  

I kapittel tre redegjør jeg for mine metodiske valg. Jeg benytter meg av Sarah Tracys (2010) 

åtte kriterier for kvalitet i kvalitativ forskning for å belyse mine valg underveis i prosjektet og 

presenterer til sist de fire idealtypene jeg konstruerer på bakgrunn av meningstetthetene i 

intervjuene.  

Analysen er delt i tre hvor jeg i kapittel fire ser på vin som hygge og nytelse fritt for kulturelle 

og sosiale hierarkier. I kapittel fem tar jeg for meg nordmenns økte reisevaner til 

vinproduserende land og dettes påvirkning på vinforbruket. I kapittel seks diskuterer jeg 

hvordan vinforbruk kan forstås som utrykk for sosial differensiering og hvordan vin som 

estetisk praksis kan fremstå som et alternativ til dette? Til sist diskuterer jeg hva mine funn 

sier om vinens plass i moderne kulturforbruk i Norge, og hvilke kulturelle endringer økningen 

symboliserer.    
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2 Teoretiske refleksjoner 

(...) above all, it is a conversion substance, capable of reversing states and situations, 

of extracting from objects their actual contraries: of making, for instance, a weakling strong, 

a chatterbox silent; whence its ancient alchemical heredity, its philosophical power to 

transmute or to create ex nihilo. (Barthes 2012: 79) 

2.1 innledning 

I dette kapitlet vil jeg gå igjennom ulike teorier for hvordan man kan forstå forbruk av vin. 

Først vil jeg introdusere to hovedtyper av drikkekultur som vanligvis trekkes frem: den 

skandinaviske og den kontinentale. Men, som jeg skal komme tilbake til i analysekapitlene, 

dette er en upresis dikotomi. Derfor vil jeg via en diskusjon av vinkonsumets lokale og 

globale endringskrefter argumentere for en teoretisk kontekst basert på forbruksvariasjoner. I 

stedet for å forstå forbruksmønsteret basert på mengde og hyppighet, skal jeg med 

utgangspunkt i teorier av blant andre Pierre Bourdieu, Robert Frank, Skilleås og Burnham 

kontekstualisere vinforbruk som en kvalitativt begrunnet praksis med estetisk og kulturell 

verdi. 

God smak er for sosiologer ofte en universell standard en kan forsøke å oppnå, men det kan 

også forstås gjennom Bourdieus kulturelle kapital (1995) ved at smak definerer ens posisjon 

(Demossier 2010: 189). Som Demossier setter fingeren på, tilbyr vin et mer komplekst 

handlingsrom enn for eksempel mote eller musikk fordi den drikkes. Individer blir ikke like 

av å drikke den samme vinen, siden de har ulik vinkompetanse og ulik kjennskap til vin. Det 

trengs tid å venne seg til vin og hvilken vinstil man foretrekker influeres av ens drikkehistorie, 

hva man har drukket tidligere og hva man drikker for øyeblikket (Melo, Conor, Cox 2011).  

Hva man forventer av vinen er også med på å forme opplevelsen av vinen slik at hvis man 

allerede kjenner til postitive karakteristika av vinen vil dette påvirke hvordan man opplever 

smaken (Siegrist & Cousin 2009). Slik vil både kunnskap om vin og tidligere erfaring påvirke 

hvordan man opplever smaken på vin. I tillegg til dette er vin en alkoholholdig drikk som kan 

konsumeres kun for beruselsens skyld og som påvirker konsumenten i varierende grad enten 

målet er beruselse eller ikke.  

2.2 Drikkekultur 
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Tradisjonelt har forskning på drikkekulturer dreid seg om misbruk av alkohol slik jeg viste i 

forrige kapittel, men kun 10% av befolkningen har faktisk problemer med alkohol (Horverak 

og Bye 2007). Misbrukerperspektivet favner slik et lite mindretall av befolkningen, så et 

annen perspektiv er nødvendig for å se på drikkekulturen i Norge. En måte å se drikkekultur 

på vokste frem innenfor antropologien hvor et naturlig forhold til alkohol ble beskrevet og 

konsum av alkohol var en sosial handling innenfor en sosial kontekst (Douglas 1987: 4). 

Alkohol ble slik sett på som en markør for personlig identitet og en måte å trekke grenser til 

andre (1987: 8)”. Konsumet er kulturelt og ved å forske på drikkekulturer forsker man både 

på forbruk og på sosial og kulturell integrering og differensiering (Wilson 2005: 5). Det er 

slik viktig å se på det å drikke ikke bare som misbruk, men som et uttrykk for kulturen 

drikkemønsteret er en del av. Blant mine informanter finner jeg, som jeg skal vise i kapittel 4, 

få historier om vinforbruk hvor beruselse er et mål. De forstår konsumet av vin som noe 

annerledes enn konsumet av brennevin, og det å hygge seg med vin er sentralt.  

2.3 Den norske drikkekulturen 

Mellom 1973 og 2004 ble det i Norge mer vanlig å drikke mye, og færre drikkesituasjoner 

hvor det ble drukket lite (Horverak og Bye 2007: 50, 53). Omsetningen av øl, vin og 

brennevin er allikevel lavere i Norge enn de fleste andre europeiske land (Edlang-Gryt 2011: 

18). Det drikkes alkohol oftere, men konsumet er ifølge Horverak og Bye sentrert rundt helger 

og høytider. Mens det i 2004 kun var 1% som oppga å drikke vin til middag  i Norge, drakk 

36% vin til maten i Italia (Horverak og Bye 2007: 209). Mine informanter gir et annet bilde 

på dette, og forteller om et vinkonsum hovedsakelig i forbindelse med måltider. Erik 

illustrerer dette når han forteller en økt vininteresse i omgangskretsen.  

Man er kanskje litt mer opptatt av vin enn det man var før, både når man skal ut og 

spise og hjemme når man skal ha vin som passer til maten. (…) Ja, vin er viktig. Det er viktig 

på sommeren med hvitvin og reker og sommer og sol og båt og det er viktig på fjellet på 

vinteren med rødvin og god mat. Erik  

Vin økte videre i popularitet i tidsrommet, det ble drukket i flere situasjoner og ble vanligere 

blant flere samfunnsgrupper (2007: 125). Mens det tidligere var stor forskjell på sosial 

posisjon i forhold til vinforbruk, er disse blitt mindre og vinforbruket har økt for alle gruppene 

i samfunnet.   
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Seks kjennetegn ved den norske drikkekulturen  

Jeg vil her presentere seks kjennetegn ved den norske drikkekulturen utledet av Horverak og 

Bye i en rapport for SIRUS fra 2007. Disse kjennetegnene er interessante i forhold til mine 

informanters fortellinger om deres drikkevaner siden de i liten grad er sammenfallende med 

mine informanters syn på drikkekulturen i Norge.  

Det første kjennetegnet er fokuset på beruselse i den norske drikkekulturen. Mens det i 

middelhavslandene etterstrebes å oppføre seg likt under innflytelse av vin som i edru tilstand, 

er alkoholforbruk og beruselse noe forskjellig fra hverdagen i vår del av verden (Horverak og 

Bye 2007:30). Rusen har hatt en sentral plass i nordmenns omgang med alkohol siden 

vikingtiden, og var både forventet og aktverdig, noe man kan finne igjen i dagens russefeiring 

hvor et høyt alkoholkonsum gir belønning og status i form av merker i lua. Rus er videre en 

del av overgangsritualer, feiringer og festligheter for alle samfunnslag og blir ikke sett på som 

spesielt uheldig, men som en naturlig del av selskapet (2007: 33). Frekvens er det andre 

kjennetegnet, ved at bruk av alkohol har vært relativt uvanlig utenom helg, høytid og festlige 

lag (2007: 34). Hvilken type alkohol man drikker er det tredje kjennetegnet på den norske 

drikkekulturen. Svakvin var tidligere uvanlig og forbeholdt borgerskapet, mens de lavere 

klassene drakk hetvin, øl og brennevin (2007: 34). Øl er drikken med lengst tradisjoner i 

Norge og etter å ha blitt utkonkurrert av brennevin en kort periode, er øl igjen den foretrukne 

alkoholholdige drikken i Norge. Det fjerde kjennetegnet er at bruk av alkohol skal foregå i 

selskap med andre. Dette har gjort at alkohol, med unntak av høytid og feiringer, ikke har 

vært utbredt i hjemmet og i familien. For det femte har ikke alkohol vært konusmert i 

forbindelse med måltider i Norge (2007: 35). Dette skiller den norske drikkekulturen fra den 

kontinentale hvor måltidet står i fokus og vinen er noe som hører til måltidet. Det siste 

kjennetegnet ved den norske drikkekulturen har med kjønn å gjøre. Kvinner drikker mindre 

enn menn, og drikker seg også sjeldnere beruset, men i forhold til vin er kvinner den største 

forbrukeren, mens den mannlige studentetn drikker minst vin (2007: 34, 126). Jeg vil 

gjennom analysekapitlene se forbruket hos mine informanter opp mot disse kjennetegnene. 

Den kontinentale drikkekulturen fremstilles som en motsetning til dette norske forbruket, og 

jeg vil videre gjøre rede for hva som kjennetegner en kontinental drikkekultur.   

2.4 En kontinental drikkekultur  
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Mens mengden vin som konsumeres i Norge øker, er det en negativ trend i 

middelhavslandene med stadig synkende vinkonsum (Demossier 2005, Allaman 2010). 

Vinforbruket på kontinentet og i Skandinavia har slik nærmet seg hverandre, men Horverak 

og Bye argumenterer for at måten det drikkes på fremdeles er ulik og at den norske 

drikkekulturen har få likhetstrekk med den kontinentale (2007). Jeg vil her gjøre rede for hva 

som kjennetegner den kontinentale drikkekulturen med den franske connoiseuren som det 

ypperste symbolet på en slik kultur, før jeg nyanserer bildet av den kontinentale kulturen ved 

å se på hvordan den har endret seg og hvordan den skiller seg fra klisjéen om den kontinentale 

drikkekulturen.  

Den kontinentale drikkekulturen kjennetegnes ved at det drikkes vin i ukedagene, og 

hovedsakelig til dagens hovedmåltid. Å være sosial, ha selvkontroll og drikke med 

moderasjon er videre viktige elementer ved denne kulturen og (Demossier 2005: 131). 

Horverak og Bye ser vin som foretrukket drikke, vin i forbindelse med måltider, måteholdent, 

regelmessig vinkonsum og vin som en hverdagshendelse i kontrast til helg og spesielle 

anledninger som kjennetegn ved en slik kultur (Horverak og Bye 2007: 149).  Tradisjonelt 

sett er verken kunnskap om vin eller konsum av fine viner en del av den kontinentale 

drikkekulturen, selv om den ofte fremstilles slik gjennom klisjeen om franskmenn som 

vinconnoiseurer. Kjennskap til vin var helt nødvendig for en franskmann ifølge Barthes og 

beskrev fravær av vin i hverdagen som sjokkerende (2012: 81). Vin hadde en integrerende 

effekt og var ikke snobbete, men noe som gjorde selv den mest intellektuelle til en god 

proletar skrev Barthes videre. Slik var ikke vin forbrundet med de høyere sosiale lag, men noe 

som gjorde konsumentene like.  

Siden 70-tallet har vinforbruket på kontinentet sunket og vin har i økende grad blitt erstattet 

av andre former for alkohol. Spesielt av de unge konsumentene velger andre typer alkohol og 

drikker mer utenom måltidene (Demossier 2005: 133, Allamani 2010: 475). Ikke bare har 

vinforbruket sunket og dreid seg mot andre drikker, men forbruket har endret seg mot vin av 

høyere kvalitet og musserende vin ved spesielle anledninger og festligheter hvor det ikke 

trenger å serveres mat overhodet. Det jevne konsumet erstattes videre i økende grad av 

sporadisk konsum (Allamani 2010: 467). Endringen fra én type vin til vin fra ulike regioner 

og av høyere kvalitet betyr at vinkonsumet har blitt differensiert, ikke lenger dreier seg om en 

helhetlig kontinental drikkekultur og har i større grad har blitt en identitetsmarkør (Demossier 

2005: 130, 147). Dette vil jeg ta for meg i kapittel 2.6.  
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Selv om vinkonsumet synker i vinproduserende land i Europa, er allikevel vin fremdeles den 

alkoholholdige drikken det konsumeres mest av (Allamani 2005. 466, Demossier 2005: 131). 

Den kontinentale drikkekultur er slik fremdeles preget av et selvfølgelig forhold til vin og 

store deler av befolkningen fra alle samfunnslag drikker vin til måltidet. Beruselseskulturen 

skiller også fremdeles det kontinentale forbruket fra det nordiske, så selv om de to kulturene 

nærmer seg hverandre, er det fremdeles forskjeller. Hvor store disse forskjelleneer, vil jeg ta 

for meg under.  

Drikkekulturer som nærmer seg hverandre  

Det er en vanlig oppfatning at den norske måten å drikke på nærmer seg en kontinental 

drikkekultur. Som jeg skal vise i kapittel 4 er ikke informantene mine noe unntak, og forteller 

om endringer i deres eget forbruk og hvordan det ligner på et kontinentalt.  

Horverak (2006) og Horverak og Bye (2007) ser på kjennetegnene til den kontinentale 

drikkekulturenopp imot den norske og finner at nordmenn i liten grad har adoptert en slik 

kultur. Selv om det har blitt vanligere å drikke vin i ukedagene også i Norge, foregår 70 

prosent av drikkesituasjonene i helgene, og i tillegg er det i helgene folk oftest drikker seg 

beruset (2007: 149). I 2004 var det videre bare én prosent som oppga å drikke vin til middag 

på hverdager. I helgene var det 13% som drakk vin til måltidet, noe som fremdeles er lavt om 

man sammenligner med Europa (Horverak og Bye 2007: 179). 

Dette er ifølge Horverak og Bye tegn på at nordmenn ikke har adoptert en kontinental 

drikkekultur selv om det er en vanlig oppfatning at vi har blitt likere Sør-Europa på dette 

området. Det de i liten grad tar inn over seg, er at også den kontinentale drikkekulturen endres 

og blir likere en skandinavisk drikkekultur. Allikevel er det skiller, som beruselsesaspektet og 

naturligheten rundt vin til måltidet som fremdeles fremstår som ulike. Mine informanter 

forteller om et vinforbruk som i lite grad dreier seg om beruselse og som i stor grad skjer i 

forbindelse med mat, så mye kan ha endret seg frem til i dag, og mine informanter vil bidra til 

å kaste lys over dette. 

2.5 Sosialt konsum 

Alkohol blir i Norge drukket i fellesskap med andre, og sjelden utenom helger. Hvis det en 

sjelden gang drikkes i uken, så foregår dette hjemme på ettermiddagen, og ikke i forbindelse 
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med måltidet, finner Garvey i sin feltstudie av unge i Skien (2005: 88). Alkoholkonsumet er 

noe som skiller arbeid fra fritid, dag fra kveld og vanlig rutine i uken fra den spesielle helgen 

(2005: 90). Når helgen kommer drikkes det store mengder i fellesskap med andre, på vorspiel 

og nachspiel, og er en viktig del av den sosiale samhandlingen til ungdommene i Skien. Det å 

avstå fra å drikke kan bli sett på som å takke nei til å være en del av fellesskapet (Sigfridsson 

2005: 140).   

Et viktig aspekt ved alkoholkonsumet er slik det sosiale, men om det er såpass graverende å 

unnlate å drikke alkohol i sosialt lag kan diskuteres og hos mine informanter finner jeg ikke 

denne graden av alvorlighet, men vinen kan vise fellesskap, sees som sosial markør og vise 

avstand og tilhørighet, likhet og forskjellighet til andre (2005: 117, 140). Mine informanter 

forteller om forventinger om å drikke vin i selskaper og etter arbeidet, og de snakker også til 

en viss grad om et drikkepress i enkelte sosiale settinger, men det er først og fremst når det 

kommer til samtalene om vin for eksempel i lunsjen på arbeidsplassen at det sosiale aspektet 

ved vin kommer frem hos mine informanter. Også for estetisk evaluering av vin er det sosiale 

aspektet viktig, og dette vil jeg ta for meg i kapittel 6. Mary Douglas (1987) ser relasjonene 

alkoholen bygger som noe av det mest fundamentale med alkohol og jeg finner at det sosiale 

konsum av vin både kan være en invitasjon og en ekskluderingsmekanisme. 

Moderate mengder alkohol konsumert for å ha det gøy og være sosial sammen med andre, for 

å heve stemningen og gjøre de sosiale forholdene lettere er tillatt og blir sett på som 

prisverdig, mens det å drikke store mengder alkohol alene og for alkoholens skyld fremstår 

som antisosialt, narsissistisk og et alvorlig avvik (Garvey 2005:91). Mine informanter snakker 

om nettopp dette og jeg vil vise i kapittel fire hvordan de trekker grenser for hva som er et 

hyggelig og sunt forhold til alkohol, og hvordan vinkonsumet i kontrast til brennevin og øl 

handler om å drikke med måtehold og for å være sosial. Thach har undersøkt forskjeller i 

drikkesituasjoner for menn og kvinner i USA, og funnet at det for begge kjønn drikkes vin for 

smakens skyld, for forbedre smaken på maten og for å slappe av (Thatch 2012: 140). 

Forskjeller hun fant innebar at kvinner i større grad enn menn drikker for å være sosiale, mens 

menn i større grad nevnte helse og sofistikerte grunner for å drikke vin. Slik er det observert 

en kjønnsforskjell i årsakene til vinkonsumet.  

Forbruket er preget av regler og grenser for hvor og når det defineres som sunt og ønskverdig 

og når det skrider over i misbruk og her er den sosiale konteksten er viktig. Mens 

alkoholforbruket er strengt regulert gjennom staten og Vinmonopolet, blir det i den private 
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sfæren definert ut i fra sosiale forhold (2005: 94). Det er allikevel ikke bare sosiale forhold 

som definerer alkoholforbruket hos mine informanter. Vinens spesielle rolle som estetisk 

objekt gjør at det også kan drikkes alene og for vinens egen del ifølge Burnham og Skilleås 

(2012). Allikevel forholder man seg til et vinfellesskap, så heller ikke slik type vinsmaking er 

en ensom prosess.  

2.6 Vin og identitet 

Nordmenn reiser mye til utlandet og reiselysten bare øker (virke.no). I en undersøkelse utført 

av opinion på vegne av Virke Reiseliv ble planer om å følge personlige interesser på reise 

undersøkt. Resultatene viste viktigheten av mat og vin ved at hele 18% rangerte mat og 

vinopplevelser som interessen de hovedsakelig ville følge på tur. Dette plasserte mat og 

vinopplevelser på en tredjeplass av 13 interesser, bak natur- og musikkopplevelser. Denne 

økte reisevirksomheten har påvirket hvordan man vurderer vin. Det handler ikke kun om pris 

og smak, men om vinens egenskaper, om terroir og vinens rolle i lokalsamfunnet. Alt dette 

påvirker forbrukeren av vin og kan forklare endringer i vinkonsumet i Norge.  

Vin er ifølge Demossier en sterk sosial og kulturell markør for identitet og tegn på sosial 

differensiering (2005: 133). Forbruket dreier seg ikke bare om beruselse, men hvordan man 

drikker, hva og hvem man drikker med har blitt viktige signaler på hvem man er. Jeg vil ta for 

meg dette utover i kapittel to, men først vil jeg gå dypere inn i smaken av et sted, nemlig 

terroir og dets påvirkning på vinforbruk i dag.  

Terroir 

Ved å drikke vin blir kultur og natur ett sier Trubekt (2008: 6). Spising og drikking er 

prosesser som bringer naturen inn i den menneskelige verden. Terroir er i sentrum av en 

pågående debatt om hva vin er og hvordan vin skal forstås (Charters 2006: 105). I bunnen 

ligger tanken om at produkter fra et spesielt sted skal smake unikt. Man skal kunne smake at 

en vin, dyrket på en spesiell vinmark, er dyrket nettopp der. I tillegg kommer kulturen i form 

av en gruppes identitet, tradisjoner og kulturarv i relasjon til stedet (Trubek 2008: 91). Terroir 

handler slik om mer enn omgivelsene hvor vinen er dyrket, det handler også om en 

forventning av hva vinen skal smake (Charters 2006: 107). Mens klassifiseringer og 

appellasjoner operer innenfor et sett med regler og er lette å forholde seg til er terroir mer 
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filosofisk og noe som åpner opp for historie og kultur (Charters 2006: 105, Hamran 2001: 

103).  

Terroir var et tegn på billig vin frem til på 1970-tallet, da den nye verden begynte å produsere 

vin av god kvalitet, og mekaniseringen av produksjonsmåtene utfordret den tradisjonelle 

franske kvalitetsvinen. Det var da terroir begynte å stå for noe annet og entydig positivt 

(Hamran 2001: 103). Denne omfattende prosessen gjennom århundrene la til rette og endret 

jordsmonnet slik at sammenhengen mellom druetype, sted, jordsmonn, vær og klima gikk 

sammen til en helhet og gjorde koblingen mellom druesort og voksested til noe helt unikt, noe 

verken standardviner eller viner fra den nye verden hadde (Hamran 2001: 103). Dette synet på 

terroir endrer også hvordan man forholder seg til vin. Ved å drikke kvalitetsvin drikker man 

terroir, med alle elementene dette innebærer.  

Vin og identitet 

Demossier ser altså vinkultur som en markør for sosial og regional identitet. Ved å konsumere 

vin drikker man også tradisjon, tid, sted og autentisitet som sammen er symbol på en felles 

identitet (Demossier 2005: 130). Vinkonsumet gir videre en mulighet til et intimt forhold med 

vinprodusenten og med en autentisk kultur forskjellig fra det moderne livet (2005: 147). En 

slags kontakt med en romantisert fortid hvor man gjennom vinkonsumet konsumerer 

autentisitet, historie og tradisjon og hvor det finnes et nostalgisk forhold til lokalt produsert og 

naturlig kvalitetsvin. Et slikt romantisert nostalgisk syn på fortiden trenger ikke kun handle 

om et ønske om å returnere til tidligere tider og mangel på tro på fremtiden og fremgang 

ifølge Pickering og Keightle, men kan også handle om å se elementer fra fortiden som basis 

for fornyelse og tilfredsstillelse i fremtiden (2006: 920, 921). Slik vil det romantiske og 

nostalgiske synet på vin kunne dreie seg om en søken etter tidligere tiders måte å leve på, fritt 

for modernitetens fragmenterte hverdag eller som fremtidsrettet hvor verdiene implementeres 

i det moderne forbruket. Informantene mine forteller om vinkulturen på kontinentet som et 

sted hvor tiden går saktere, og hvor nytelsen og opplevelsen får større verdi. Dette er noe de 

savner i den norske drikkekulturen hvor de mener fokuset ikke er på nytelse, men på 

beruselse.  

For nordmenn som reiser til vinproduserende land på kontinentet har denne nærheten til 

historie og tradisjon gjennom terroir bidratt til å endre synet på vin. ”When the tourist travels 

around France, he or she is invited to visit a country where friendship, taste, wine and local 
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specialities dominate. His/her quest is about reviving memories of places, people and tastes, a 

feeling of belonging to an ‘imagined community’, of a common sociability, an original 

communitas, thus an identity (Demossier 2000: 150).” Reisene mine informanter gjør påvirker 

slik konsumet av vin ved at man oppdager stedets identitet gjennom vinkonusmet, og blir en 

del av kulturen og fellesskapet. Reisene kan slik bidra til å forklare et økende vinkonsum ved 

at de gir tilgang på kulturen i landet en reiser til, og konsumet av vinen gjør gjennom terroir at 

man konsumerer kulturen og en identitet. Vin kan være det som gjør at en oppdager et land, 

regionene, diversiteten og folket. I tillegg kan dette dreie seg om nostalgisk søken etter 

roligere tempo eller et avbrekk fra hverdagen slik det oppleves på reise og konsumet av vinen 

vel hjemme igjen kan bringe en tilbake til en slik sinnsstemning. Dette kan ha bidratt til at 

man vurderer vin annerledes og kan forklare at flere av mine informanter kun drikker vin fra 

kontinentet hvor historien og tradisjonen ligger såpass tett på vinforbruket mens den nye 

verden beskrives som mindre romantisk. Dette vil jeg diskutere i lys av mine informanters 

vinhistorier i kapittel 5. 

Vinkulturens nasjonale dimensjon har ifølge Demossier altså ikke lenger kun å gjøre med 

forbruk, men handler om symbolske verdier. Vin benyttes kontinuerlig til å konstruere og 

gjenskape et fellesskap og en felles identitet i et samfunn i endring. Individer bruker slik vin 

og vinkonsum til å fylle funksjoner relatert til opprettelsen, vedlikeholdet og forhandlingen av 

personlig identitet (Demossier 2010: 132). Terroir har for franske konsumenter to elementer 

ved seg, det viser til jorden og tradisjonen som klassifiseringene av vin er basert på, men det 

handler også om sosial distinksjon. Hver vin kan klassifiseres i forhold til andre viner og 

gjennom konsumet av vinene posisjonerer man seg i forhold til andre konsumenter (2010: 

143). Hvordan vin kan ses som en distingverende praksis tar jeg for meg i kapittel 2.8. 

Lokal autentisitet og globalisering 

Endringen i vinkonsumet henger sammen med globale endringer med blant annet et større 

fokus på lokale råvarer og nytelse med matbølgen på 1980- og 1990-tallet (Hamran 2001: 

153). Det er slik ikke kun nostalgisk lengten til en idealisert fortid eller romantisk forhold til 

stedets identitet som har bidratt til en endring mot lokalt produsert vin og autentisk 

produksjon. Stedets identitet vokser slik ikke bare ut fra jorden, men genereres gjennom et 

nettverk av globaliserende praksiser (Certomà 2011). Jeg vil her se på hvordan globalisering 
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har blitt sett på som en trussel til den autentiske plassen og hvordan denne trusselen ikke er så 

alvorlig som først anntatt, men er et produkt av globaliseringen. 

Toscana blir ofte sett på som et av de siste autentiske stedene som har klart å holde på sine 

tradisjonelle produkter, vaner og særegenhet og opprettholdt sitt romantiske rykte på tross av 

trusselen fra globaliseringen (Certomà 2011). Produktene derfra blir sett på som symbolske 

bevarere av lokal identitet, av tradisjoner og autentisitet og stedet fremstår uberørt av 

moderniteten (2011: 1016). ”It is common to believe that buying a bottle of Brunello means 

that you are actually buying a bit of authentic Tuscany (2011: 1018).” Emosjonelle 

investeringer i dette autentiske stedet representativt for toscansk romantisk identitet, skaper 

tilhørighet til stedet for de besøkende og kan forklare hvorfor Toscana er et så yndet reisemål 

for nordmenn, hvorfor de reiser tilbake og hvorfor vin fra området har blitt såpass populært i 

Norge.  

Globaliseringen fremstår altså som en trussel til dette autentiske, Certomà viser hvordan 

Montalcino i Toscana ikke er så uforandret som antas. For det første er ikke stedet uberørt av 

tid i utgangspunktet men har blitt utvidet, eierne er ikke de samme og produksjonen er 

standardisert og rasjonalisert, og har allikevel beholdt sin autentiske status (2011: 1018). 

Paradoksalt er ikke Toscana truet av globalisering, men selv en kraft innenfor 

globaliseringsprosessen, noe som står i kontrast til det romantiske synet på et autentisk 

uberørt Toscana (2011:1019). Hun viser hvor sterkt italienere reagerer når den vinen som 

skulle være ambassafør for et romantisk autentisk Toscana og en toscansk identitet, var et 

blandingsprodukt hvor moderne avanserte teknikker og markedsføring ble benyttet for å selge 

vin (2011:2025). ”These illegally introduced vines had quite successfully offended the name, 

the reputation, the local authenticity, and the identity of Tuscan wine and of Italy itself (2011: 

1023).” For å hindre videre kontaminasjon av brunellovinen dette omhandlet, ble en rekke 

moderne teknologier takk i bruk. På denne måten ble moderne teknologi brukt for å beholde  

det autentiske stemplet med uforandrede tradisjoner, naturlighet og harmoni, så mye teknologi 

at det ifølge Certomà nesten blir latterlig å kalle det et lokalt produkt.  

Lokal identitet er slik i stor grad en politisk oppfinnelse og på den måten er det ikke nok å 

undersøke et steds terroir for å finne stedets identitet. Man må undersøke nettverkene og 

relasjonene i tillegg. Stedene er ikke ofre for globalisering, men en en kontinuerlig endring 

hvor et steds identitet er et produkt av dens historie og sammenheng med andre steder og 

historier. Vinens identiet er et produkt av kulturer som møtes, av historier, politikk, 
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geologiske hendelser, økonomiske strategier, teknologiske produkter og mye mer enn bare 

tradisjonell uforandret jord (2011: 1026).  

Jeg har vist at de dialektiske forholdene mellom skandinavisk og kontinental drikkekultur, 

mellom lokalt og globalt for et steds identitet er mer sammensatte enn det ofte oppfattes. 

Vinforbruket er slik nyansert, noe man må ta hensyn til når man studerer vin.   

2.7 Forbrukskultur  

Jeg har i de forgående avsnittene argumentert for hvorfor det trengs et nytt blikk på 

vinforbruket enn det tradisjonelle misbrukerperspektivet i norsk alkoholforskning. For å forstå 

forbruket må man derfor se det i et mer sammensatt perspektiv, noe jeg vil gjøre i de 

kommende avsnittene ved å ta for meg forbrukskultur og se på hvordan identitet formes av 

forbruksvarer og hvordan forbruksvarene tillegges verdi.   

Forbrukersamfunn 

Moderne forbruk er vevet sammen med en utvikling hvor kulturelle distinksjoner står 

sentralt, klasse og kulturell posisjon og livsstil konstitueres via forbruk, som igjen øker 

forbruket. Statlige og politiske disposisjoner influerer forbruket ikke bare direkte via 

subsidier og skatte- og fradragsordninger og avgifter, men også via livsstilskampanjer, 

monopoler, og ved at skatteregimer er knyttet til livsstil og forbruk (Brusdal og Frønes 2010: 

331) 

Et forbrukersamfunn er et samfunn hvor det å handle og forbruke materielle produkter og 

tjenester i stor grad er sosialt motivert. Produkter og varemerker er i slike samfunn vevd inn i 

livsstil og livsmønstre og forstås som signaler om identitet og sosial posisjon (Brusdal og 

Frønes 2010: 327). Varene man kjøper, som vin, har ikke bare en funksjon som et 

beruselsesmiddel men er innen forbruksteori også et symbol på status, identitet og kulturell 

tilhørighet. Forbruket kan slik ses på som konstruksjon av mening gjennom at forbruket er en 

presentasjon av personlig og sosial identitet (2010: 328). Forbruket kan også forstås 

hedonistisk ved at forbruket gir nytelse og at det å drikke et glass vin gir en opplevelse som er 

ønskelig uavhengig av signalene det gir om ens sosiale posisjon. Videre kan vinforbruket også 

forstås estetisk ved at forbruket gir estetisk nytelse (Charters 2006: 144). Forbruk handler 

videre om tilhørighet, om å få respekt gjennom å konsumere respekterte ting. (Skeggs 1997 i 

Brusdal og Frønes 2010: 328).    
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I Norge er både velstand og kjøpekraft relativt jevnt fordelt, og velstandsøkningen i 

forbindelse med oljeøkonomien har gitt nordmenn mer fritid, flere nytelsesvarer og varer som 

gir tid til selvutvikling (Brusdal og Frønes 2010: 334). Med framveksten av det 

postindustrielle forbrukersamfunnet endret forbruket seg til i større grad å handle om 

individualisering og differensiering, og meningssøking ble forstått som en sentral del av 

forbruket (Brusdal og Frønes 2010: 392). Hvilke produkter man forbruker identifiserer 

hvilken sosial klasse en hører til og opptrer som distinksjoner. Dette vil jeg gå grundigere inn 

på i neste avsnitt.  

Med matbølgen som vokste frem på 90-tallet, hvor også vinen ble integrert som et viktig 

element ved måltidet, ble nytelsen viktigere innen moderne forbruk (Hamran 2001: 153-155). 

Nytelse og kulturelle distinksjoner smeltes da sammen av kokkekunsten og signaliserer 

kulturell og sosial identitet (Brusdal og Frønes 2010: 333). Mens forbrukeren av 

standardiserte varer til lavest mulig pris karakteriseres som harry, legger den moderne 

forbrukeren vekt på distinksjoner og kvalitet gjennom ikke-standardiserte varer. Dette skillet 

for hvilke viner som kan kategoriseres som kvalitetsvin og ikke finner jeg også hos mine 

informanter, noe jeg vil ta for meg i analysen.  

De siste 20 årene har velstanden og forbruket i Norge økt (2010: 344). Synet på hva som 

trengs forandres kontinuerlig, og forbruket blir slik ikke forstått som overflod, men nødvendig 

forbruk for å være en del av konkurransen om posisjoner. Jeg vil i kapittel 2.9 ta for meg 

posisjoner og kontekst før jeg i 2.10 ser hvordan forbuk av vin kan forstås som estetisk 

praksis.   

2.8 Vin som distingverende praksis 

Hvordan man handler og hvilke varer man forbruker definerer hvem man er og hvilken 

posisjon man har i samfunnet ifølge Bourdieu (1995). Man klassifiseres på bakgrunn av smak 

og smaken er nedarvet og basert på ens plass i det kulturelle feltet. Forbruket av vin kan slik 

forstås som en distingverende praksis hvor det å drikke vin er et uttrykk for mye mer enn 

personlig smak og interesse. Vinforbruket definerer slik hvilken gruppe man er en del av, 

hvilke grupper man ekskluderes fra og ekskluderer seg selv fra (Charters 1996: 144). 

Konsumet av kvalitetsvin og kulturen knyttet til dette er slik blitt et symbol på en 

middelklasselivsstil, en sosial markør og tegn på at man tilhører en dominant sosial klasse 
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(Grignon og Grignon 1980 i Demossier 2005: 133). Jeg vil i dette avsnittet vise hvordan 

Bourdieu ser forbruk som uttrykk for sosial differensiering før jeg relaterer dette mer spesifikt 

til konsum av vin. Hvordan synet på vinforbruk kan bidra til å forklare endringen i 

vinforbruket blant mine informanter vil jeg ta for meg i kapittel 6.  

Forbruk må ses i forhold til andres forbruk, og for Bourdieu inngår smaken i et felt av 

standsskiller og standskonflikter. Hva man foretrekker er tegn på hvor man befinner seg i 

feltet og smaken virker som en sosial stedsans som orienterer personene med sin tilhørende 

plass i rommet til de posisjonene som hører til deres egenskaper og virksomheter som passer 

for de som har denne posisjonen (Bourdieu 1995: 218). Foretrekker man vin fremfor øl, og 

årgangsvin fremfor vanlig vin er dette en måte å bekrefte sin klasseposisjon eller nærme seg 

den på. Alle slags objekter kan bli distingverende hvis de med høy kulturell kapital vil ha det 

slik og måten man forholder seg til tingene på er da det som distingverer.  

I ens habitus ligger en evne til å forholde seg avslappet og fritt til tingene, uavhengig av om 

det er en fin årgangsvin eller mer folkelig øl, og det er dette som skiller de høyere klasser fra 

de lavere hvor en større grad av nødvendighet eller strebersk atferd er til stede. Slik har hvert 

samfunnslag sin særskilte habitus forståelig ut ifra ens plassering i feltet (Østerberg 1995: 26). 

Hva man liker og hvordan man liker det er altså tegn på hvor man befinner seg i feltet, og 

Bourdieu setter opp smakskart for å skildre dette.   

Habitus og det sosiale rom 

Bourdieu ser det sosiale rommet som et sted hvor aktører fordeler seg basert på sin 

sammensetning av økonomisk og kulturell kapital (Østerberg 1995: 34). Til hver av disse 

posisjonene tilhører en type habitus, en smak og valg av personer, goder og virksomheter som 

fremstår som naturlige (1995: 36). For Bourdieu finnes ikke sosiale klasser, men sosialt rom 

med klasser som samling av punkter.  

Måten noen mennesker har sans for kultur og estetikk fremstår som karisma og en form for 

naturgitt evne, og i dette ligger det symbolsk makt. Poenget er hos Bourdieu at dette ikke er 

naturgitt, men et resultat av opplæring knyttet til utdanningsnivå og sosial bakgrunn 

(Bourdieu 1995: 44). Denne sansen for kultur og estetikk blir synlig i forhold til hva man 

forbruker av kunst og kultur. I et sosialt anerkjent hierarki av kunstarter, eller i dette tilfellet, 
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vin, tilhører et sosialt hierarki av forbrukere og slik er smak en spesielt god markør for klasse 

(19995: 45).  

Videre er i hvilken grad man har kjennskap til den legitime kulturen og hvordan man 

forholder seg til den en markør på sosial bakgrunn. Småborgeren er fylt av ærbødighet 

overfor kulturen og er ikke i stand til å ha det distanserte forholdet til kulturen som er 

nødvendig. De spøker ikke med den, og ser på kultiverte mennesker som grenseløst 

kunnskapsrike (Bourdieu 1995: 148). Middelklassen har en tilhørende middels kultur hvor 

kulturen henviser til den legitime kulturen og tilsynelatende kan være lik den legitime 

kulturen, men den forblir utilgjengelig (1995: 134-135).Den dominerende klassen ser ut til å 

beherske kulturen gjennom sin estetiske sans og kritiske distanse mens forholdet til kulturen 

for de lavere klasser er mer anstrengt (Skarpenes 2007: 353). Kun personer født inn i den 

legitime kulturen har et naturlig og fortrolig forhold til den, og klasseforholdene blir slik 

reprodusert. I forhold til smak skiller Bourdieu mellom en nødvendighetens smak og frihetens 

smak hvor kun innehavere av den legitime kulturen kan ha en slik fri smak (1995: 52).  

Kjøp av kunstverk er det som ligger nærmest inkorporeringen av distingverte kjennetegn og 

av symboler på makt i form av naturlig fornemhet, personlig autoritet eller kultur (Bourdieu 

1995: 102). Kunstverkene fremstår som tegn på ens smak og enestående personlighet. Dersom 

man mangler penger til å skaffe seg disse tingene, må en i stedet prøve å oppnå eksklusivitet 

ved å danne strategier for å utvide grensene for de symbolske tilegnelsene. Man kan like 

tingene, men på en annen måte, like på samme måte, men andre ting. Det er i så fall måten å 

forbruke på som skaper gjenstanden for forbruk og dette som forvandler objekter utenfor den 

legitime sfæren til objekter innenfor en distingvert kultur (1995: 103).  Dette kan man se i 

forhold til vin, noe jeg skal ta for meg videre.  

Bourdieu og forbruk av vin 

Bourdieu ser altså forbruket symbolsk, som et uttrykk for hvem man er, hva man står for og 

hvilken sosial posisisjon man har. Konsumet av vin generelt, og type vin spesielt, er slik 

distingverende, og tegn på hvem man er (Charters 1996: 144). Vin med dens klassifiseringer 

og poenggiving er enkel å plassere hierarkisk, noe jeg også finner at mine informanter gjør i 

stor grad, ved at visse viner rangeres som bedre enn andre, og ved at noen viner kvalifiserer 

konsumenten som tilhørende en annen sosial gruppe enn en selv. ”Det er nettopp det at man 
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sitter og drikker Doppio Passo er en markør for at man er ganske annerledes enn meg da. 

Kristoffer”. 

En av Bourdieus informanter viser også hvordan forbruket av vin er distingverende. For han 

handler det om å kjenne til kodene, og informanter uttaler at han heller vil drikke alene enn å 

drikke med noen som ikke kjenner til vinen og kan glede seg over den på rett måte (Bourdieu 

1995: 97). Dette viser hvordan vinforbruket kan ses symbolsk og handle om mer enn 

smakspreferanser og en umiddelbar nytelse.  

Måten den herskende klassen forholder seg til vin vil i tillegg påvirke personer med andre 

posisjoner i feltet slik at de vil etterstrebe å ha det samme forbruket. Personer utenfor den 

legitime kulturen vil allikevel ikke kjenne til kodene og for eksempel heller bytte ut dyre 

varer med billigere alternativer som musserende vin istedenfor Champagne eller 

standardiserte viner istedenfor vin med tilknytning til terroir (1995: 154). Handlingene deres 

er som skrevet over basert på en frykt for å handle feil, så de leter etter autoriteter og modeller 

for oppførsel som kan følges. For innehavere av den legitime kulturen er det å få tak i et 

kunstverk (eller en kvalitetsvin) å bekrefte seg selv som en eksklusiv innehaver av objektet 

med en genuin smak. Objektet omdannes slik til en tinggliggjort negasjon av alle som ikke er 

verdige til å eie det fordi de mangler de materielle eller symbolske midlene som skal til for å 

eie objektet, eller som Boudieu skriver, de ønsker ikke å eie objektet nok til å ville ofre alt for 

det (1995: 99). Personene utenfor den legitime kulturen vil på sin side ikke se verdien i å 

kjøpe dyr vin, og heller velge billigere alternativer. Det trengs slik materiell, kulturell og 

symbolsk kapital for å kunne konsumere de finere vinene på rett måte.  

Årsakene til at vinforbruket har økt i Norge kan med bourdieuske briller sees på som et ønske 

om å distingvere seg ved å velge fin vin for de øvre klassene, mens det for andre forbrukere 

handler om å være en del av den legitime kulturen. Jeg vil videre redegjøre for legitim kultur i 

et norsk perspektiv og hva dette vil innebære for vinkonsumets symbolske funksjon før jeg tar 

for meg posisjonelle goder og vin. 

Distinksjon i Norge 

Før man kan si noe om hvordan kulturen brukes i et distinksjonsarbeid, må man ha innsikt i 

hva aktørene selv betrakter som den legitime kulturen (Skarpenes 2007: 536). Skarpenes 

finner at kultur i den norske øvre middelklasse primært har en underholdnings- og 
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avslapningsfunksjon, og at forholdet til høykultur i Norge er vesensforskjellig fra det franske 

(2007: 544-545). Skarpenes’ informanter var opptatt av populærkultur, og ønsket ikke å felle 

kulturelle dommer over litteratur eller definere noe som innenfor eller utenfor en legitim 

kultur. De ville ikke støte noen, og individuell smak og respekt for ulike meninger var viktig. 

Mine informanter snakket om individuell smak, men også om nødvendigheten av et visst 

kunnskapsnivå om vin, noe som skiller mine funn fra Skarpenes sine funn. En måte å forstå 

dette på kan være gjennom Peterson og Kerns (1996) omnivore-begrep, hvor tilegnelsen av 

kulturen er mindre snobbete og mer altoppslukende. Det er ifølge dem måten man forholder 

seg til populærkulturen på som distingverer, og ikke objektene man forbruker som er 

distingverende. Mens Skarpenes finner at det i Norge er illegitimt å si at et kulturelt produkt 

er bedre enn et annet, har ikke mine informanter samme behovet for å ta hensyn når det 

kommer til rangering av vinkunnskap. Noen av informantene mine unngår å virke belærende, 

men de forteller at de gjerne fisker etter interesserte samtalepartnere, har klare grenser for hva 

som er legitim vin og diskuterer ofte vin på arbeidsplassen og i sosiale lag.  

Det å innrømme å være en del av en elitekultur er ifølge Skarpenes han noe man ikke gjør 

uten å få et legitimitetsproblem (2001: 552). Lamont undersøker dette i Frankrike, og finner at 

det der, imotsetning til i Norge, er helt legitimt å felle kulturelle smaksdommer, viktig å skille 

seg ut, og at de fremstiller sin egen kulturelle smak som noe annet og forskjellig fra en 

’common taste’ (1994: 101, 103). Den høyt utdannede middelklassen legitimerer seg i Norge 

som folkelig, og er folkelig, og distingverende strategier slik Lamont beskriver fra Frankrike 

er vanskelig å se for seg i Norge ifølge Skarpenes. Mens arbeiderklassen i Frankrike sier at 

høykulturen ikke er noe for dem er det i Norge de høykulturelle som sier dette, og Skarpenes 

påpeker at konvertering av en kapitalform til en annen slik Bourdieu mener det foregår i 

Frankrike ikke vil fungere i Norge (2007: 554). ”Mye tyder på at i en egalitær kultur som den 

norske, der økonomiske, kunnskapsmessige og kulturelle hierarkier hele tiden utsettes for 

kritikk, der blir prestisjen knyttet til det moralske (2001: 557)”. Og det er viktigere å være 

moralsk enn kulturell.  

Bourdieus distingverende strategier er altså ifølge Skarpenes funn vanskelig å forestille seg i 

Norge. Jeg finner allikevel at det for mine informanter i liten grad hersker frykt for å tilhøre 

en vinelite, men at det heller demonstreres gjennom valg av vin og samtaler på arbeidsplassen 

hvor det er viktig å velge rett vin i rett mengde og til rett tid. (med noen unntak som jeg vil 

redegjøre for senere). De av mine informanter som har god kjennskap til vin forteller gladelig 
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om sin kunnskap og er gjerne mentorer for andre. Jeg fikk i liten grad høre historier om at 

vinentusiaster og eksperter var snobbete, det snobbete forbruket dreide seg heller om mangel 

på vinkultur, og forbrukerne av vin skilte seg slik fra forbrukerne av høykultur hvor moralsk 

oppførsel sto høyest slik Skarpenes fant i sine undersøkelser i Norge. En måte man kan forstå 

dette på er gjenn 

Denne måten å distingvere seg gjennom forbruket og hvordan ønsket om å skille seg ut eller 

være en del av en gruppe som kjenner til den kulturelle koden er noe Robert Frank skriver 

om. Hos han er konteksten og det å ikke være relativt dårligere enn de rundt seg en årsak til et 

økende forbruk av dyrere og dyrere varer og kan forklare det økende vinforbruket i Norge.   

2.9 Posisjonelle goder  

Robert Frank (2007) skriver om problemer ved en økende ulikhet i samfunnet og mener at 

økonomiske forbruksmodeller ikke tar inn over seg viktigheten av kontekst i forhold til 

forbruk. Hvordan man evaluerer sitt eget ståsted handler ikke om at man ser med misunnelse 

på de som er bedre stilt enn seg selv, men konteksten bestemmer hvordan man evaluerer seg 

selv i forhold til de andre (Frank 2007: viii). Relativ deprivasjon, at man har mindre enn det 

man føler man har krav på, handler derfor om kontekst og ikke misunnelse.  

Jeg vil her se hvordan vin kan forstås som et posisjonelt gode hvor økningen i vinforbruket 

dreier seg om at et økt forbruk hos de økonomisk godt stilte, og endring i standarden på vinen 

som konsumeres, fører til at omgivelsene må følge den nye standarden og prisnivået for å si 

det samme vinfofbruket som de tidligere sa med en billigere vin. Vinen man drikker viser på 

denne måten ens relative status i det kulturelle smaksfeltet hvor tilgangen på det som er bra er 

nedgrenset gjennom distingvering. Slik inngår deres kulturelle forbruk i en større kontekst 

hvor konsum blir en klasseformende mekanisme.  

Kontekstsensitivt forbruk 

Ifølge Robert Frank må et distingverende forbruk forstås gjennom konteksten for forbruket og 

argumentene for dette er firedelt (2007). Jeg vil først gjøre rede for synet på forbruk som 

kontekstsensitivt før jeg relaterer dette forståelsen av vinforbruket.  
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For det første er konsumets kontekst relativt. Posisjonelle goder, som husstørrelse eller vin, og 

hvordan de oppleves, er mer kontekstsensitivt enn fritid. Den relative husstørrelsen er i dette 

perspektivet viktigere enn den absolutte størrelsen, mens det motsatte er tilfelle for fritid som 

er et ikke-posisjonelt gode (Frank 2007: 2). For det andre fører bekymring over relativt 

konsum til posisjonelle våpenkappløp. Man velger å jobbe lengre dager for å tjene mer penger 

til å kjøpe posisjonelle goder som et større hus. Med kjøpet forventes det både å nyte godt av 

å ha et større hus i antall kvadratmeter, og av å eie et stort hus relativt til de i samme posisjon 

(2007:3). Disse våpenkappløpene gjør for det tredje at ressursene flyttes fra ikke-posisjonelle 

goder og fører til tap i velferd. Når personer vurderer å jobbe mer for å ha råd til å skaffe seg 

større hus, så ser de ikke bare på det positive ved å ha et større hus, men også et større hus i 

forhold til andre. Disse to fordelene må veie tyngre enn misnøyen ved å gi slipp på fritid for at 

det skal være rasjonelt å jobbe mer. Problemet blir at når alle samtidig velger å kjøpe større 

hus forblir distribusjonen av husstørrelse den samme, og effekten av å kjøpe seg opp blir 

mindre eller lik null. Man har slik gitt avkall på fritid gjennom å jobbe mer uten at effekten er 

synlig. Lar man på den andre siden være å følge våpenkappløpet, ender man opp med mindre 

hus relativt sett, noe som heller ikke er ønskelig (2007:4). Slik bruker man i følge Frank for 

stor del av inntekten på varer som gir mindre tilfredsstillelse når alle har mer av dem (2007: 

103). For det fjerde og siste har ifølge Frank en økende økonomisk ulikhet for 

middelklassefamilier gjort at tapene av posisjonelle våpenkappløp blir verre. For mens de rike 

har blitt rikere og for eksempel skaffet større hus, påvirker dette middelklassen til å benytte 

større og større del av inntekten sin på posisjonelle goder på bekostning av absolutte goder 

(2007:5).  

Posisjonelle goder og vin  

Forbruk av kontekstsenitive varer er altså i følge Frank mer som investeringer enn som ekte 

forbruk fordi de kjøpes, ikke først og fremst for å gi glede i seg selv, men for å symbolisere 

ens plass i samfunnet og sin vellykkethet og slik få den riktige jobben, eller andre fordeler det 

å virke vellykket gir. Dette er kollektivt sett ineffektive investeringer siden de mister sin verdi 

som distingverende når alle investerer i det samme (2007: 48).  

I dette perspektivet blir vinforbruket ikke et gode i seg selv, men noe som på grunn av sin 

symbolske rolle som distingverende, gir mening i forhold til konteksten og i forhold til andres 

forbruk. I forhold til et vinsmakerkurs forteller Frank hvordan han takket nei siden han ikke 
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ønsket å lære hvorfor vinen han pleide å drikke til seks dollar flasken ikke var bra nok og 

viser hvordan vin fremstår som et posisjonelt gode (2007: 85-86). Han mener forbrukere ikke 

tar hensyn til at vinene som konsumeres i dag vil forandre referansepunktet for hvilke viner 

som vil drikkes i fremtiden, og hvordan et økende fokus både på kvalitet i vinen og kunnskap 

om den, gjør at grensen for hvor mye man må kunne om vin heves. Ved en senere anledning, 

flere år på baken og bedre økonomi, takker han imidlertid ja til et vinkurs, selv om han ikke 

mener å drikke fin vin i ung alder er en god plan. "What would you have left to look forward 

to? (2007: 86).” Han mener slik at å heve referansepunktet for hva som kvalifiserer som 

legitim vin for tidlig, gjør at det brukes mer penger på vin enn det som er nødvendig på et 

tidlig stadium, og at man heller med tiden til hjelp og når økonomien tillater det, kan bevege 

seg inn mot kvalitetsvin uten at det går på bekostning av ikke-posisjonelle goder.  

Den stigende inntekten blant de rikeste påvirker altså andre menneskene til å velge viner som 

koster mer enn det de ifølge Frank burde benytte på vin. Vin fremstår da som et 

kontekstsensitivt gode, et posisjonelt gode som burde velges bort til fordel for ikke-

posisjonelle goder. Tar man vinkurs og lærer om kvalitetsforskjellene til ulike typer vin vil 

man ende opp med å bruke mer penger på vin på et tidlig stadium og blir kastet inn i en spiral 

hvor man kontinuerlig vil forandre referansepunktet for hva som er god vin og alltid kjøpe vin 

som er litt dyrere enn man har råd til. Fordi alle andre gjør det samme vil det å la være føre til 

at du mister posisjonen i det kulturelle smaksfeltet som forbruket av vinen gir deg nettopp 

fordi vinen som før fungerte som en markør på kjennskap til de kulturelle kodene ikke lenger 

er det. Ved ikke å handle har du og vinen blitt for dårlig. 

Hos mine informanter finner jeg både et ønske om å ta vinkurs, en økende interesse for 

kvalitetsviner, et økende vinbudsjett. Dette kan slik ses på bakgrunn av at vin er 

kontekstsensitivt og at man slik må øke kunnskapen og prisnivået for vin for at vinforbruket 

skal symbolisere det samme og trekke de samme grensene for hvem som inkluderes og 

ekslkluderes gjennom forbruket, noe jeg vil ta for meg i kapittel 6. 

I bidragene fra Bourdieu og Frank kan man forstå vin som noe mer enn en drikk som smaker 

godt eller har en berusende effekt, nemlig som et kontekstsensitivt distingverende gode som 

uttrykk for ens plass i et kulturelt smaksfelt. Vin får liten verdi i seg selv, men benyttes som 

symboler på ens identitet og til å trekke grenser til andre vinforbrukere. Hvorvidt dette 

forklarer det endrede vinforbruket utfordres av Burnham og Skilleås (2012) som mener at vin 
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som et estetisk objekt også har verdi i seg selv og slik kan endringen i vinforbruket ses som et 

uttrykk for at vinopplevelser er estetiske opplevelser som flere ønsker å ta del i. 

2.10  Vin som estetisk praksis 

Kvalitetsvin har lenge blitt assosiert med sosial klasse slik jeg viste over, og har i stor grad 

handlet om rikdom og snobberi. Dette er på lang vei utdatert i dag, og enkelte hevder at det 

har foregått en demokratisering av vin slik at vin ikke lenger er forbeholdt de priviligerte 

klasser. Dette er interessant i forhold til synet på vin hos mine informanter, og jeg vil her 

gjøre rede for et slikt perspektiv.  

Som jeg viste i innledningen blir vin nytt i flere land og av nye sosiale grupper. Vin, som før 

var forbrundet med høyere sosiale lag, er nå tilgjengelig og blir konsumert av massene ifølge 

Burnham og Skilleås (2012: 2). I tillegg mener de at også kunnskap om vin er økende i flere 

sosiale lag, vinen er mer tilgjengelig, noe jeg fant at var tilfellet også i Norge med flere 

vinmonopol og bedre utvalg, og den generelle kvaliteten på vinen er god.   

I tillegg til at tilgjengeligheten og interessen for vin er økende, er også selve nytelsen av vin 

demokratisk ifølge Burnham og Skilleås, ved at man i motsetning til hva mange tror, ikke 

trenger å være en supersmaker for å nyte god vin (2012: 145). ”Competency is available to 

those of average physiological abilities who put in an effort, and is thus in principle available 

to all – or at least a great majority (2012: 145).” Det som skal til er dedikasjon og praksis ved 

å smake store mengder vin.  

Burnham og Skilleås kritiserer teorier som ser vin utelukkende som prosjekt for sosial 

identifikasjon og ekskludering hvor vinkjennerne innenfor en slik teori blir tillagt evner som 

ingen egentlig har, men som skiller mellom de på innsiden og de på utsiden (2012: 3). De 

mener at i motsetning til slike distingverende teorier, så er estetisk verdsettelse bygd på 

underliggende kunnskap og ”know-how” som er kommuniserbart uavhengig av sosiale 

grenser. I tillegg er praksisene rundt verdsettelse av vin preget av dommer eller vurderinger 

som kan sammenlignes og debatteres og ikke noe som ligger i vinen i seg selv (2012: 3). Vin 

er altså ikke bare et objekt for sosial identifikasjon og ekskludering, men mulig å gripe for 

alle som har et ønske om det. Estetisk verdsettelse av vin går videre enn sansing og subjektiv 

smak. Det handler om at estetisk vinpraksis er som andre estetiske praksiser preget av at 

konklusjonene er normative, andre bør hvis jeg dømmer rett være enig med meg i mine 
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dommer om vinen, og mine konklusjoner om vinen er kommuniserbare. Man kan for 

eksempel argumentere for hvorfor man mener at vinen er balansert (2012:4).  

Ulike former for kompetanse 

For å bedømme vin estetisk trengs ifølge Burnham og Skilleås tre former for kompetanse og 

disse vil jeg ta for meg her. Videre vil jeg i analysen undersøke hvor vidt disse kompetansene 

er til stede hos mine informanter. Det trengs for det første kulturell kompetanse, som danner 

grunnlaget for hva en skal se etter i en vin. Dette inkluderer kunnskap om vintyper og stiler, 

fremstilling og lagring av vin. For det andre trengs praktisk kompetanse for å kunne se vinen 

som et meningsfullt estetisk objekt (2012: 16). Dette innebærer kunnskap om ritualer, et felles 

vinspråk og erfaring med å smake vin, og læres i et vinfellesskap. I tillegg til disse to 

kompetansene trengs estetisk kompetanse for å få oss hele veien til estetisk verdsetting av vin. 

Dette inneholder også en kulturell komponent ved at man må vite hvilke estetiske attributter 

som er ønskelige hos ulike viner og regioner, og et annet viktig poeng ved den estetiske 

kompetansen er at den er sosial og har intersubjektiv validitet med aktiviteter, konvensjoner 

og standarder som er felles for den kulturelle gruppen (2012: 24, 134). Det er ikke nok hva en 

subjektivt mener om vinen ved estetisk evaluering, fordi man hele tiden representerer andre 

vinsmakere innenfor samme kulturelle og sosiale kontekst (2012: 25-26).  

Siden estetisk evaluering av vin er normativ, må en skille slik evaluering fra personlige 

preferanser. Slik kan man være enig i at en vin er estetisk vellykket selv om man personlig 

ikke foretrekker smaken eller stilen, og evalueringen av den kan diskuteres. En dårlig vin på 

sin side, er ikke dårlig bare for meg personlig, men slik en skuffelse for hele fellesskapet 

(2012: 88).  

For å drive med estetisk evaluering av vin trenger man altså et sett med kompetanser 

akkumulert over tid og gjennom interaksjon med andre vinsmakere, praksiser man i 

vinsamfunnet er enige om og et språk som kan formidle opplevelsen på en forståelig måte. 

Man må i tillegg ha et estetisk prosjekt siden man ikke finner estetiske sider ved vinen når 

prosjektet for eksempel er å bestemme prisen på en vin.  

Vineksperter og hvorfor man hører på dem 
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Eksperter innen vin har ifølge Burnham og Skilleås tilgang på kunnskap og erfaringer om vin 

som i egenskap av å være estetiske opplevelser er ønskelige for andre (2012: 140). Nettopp 

fordi kunnskapen og erfaringene er demokratiske og tilgjengelige for alle, slik jeg viste over, 

kan man ved å lytte til ekspertene få tilgang til deres opplevelse av vin og få mulighet til selv 

å oppnå estetiske opplevelser i forbindelse med vin. Slik mener de at grunnen til at man lytter 

til eksperter handler om mer enn makt og tilgang til en legitim kultur slik Bourdieu ville ment. 

Så hvorfor er det ønskelig å oppleve vin slik ekspertene gjør? Jo, fordi estetiske opplevelser 

har verdi, og siden man er kjent med verdien til estetiske opplevelser på andre områder, så vet 

man om fordelene ved å kunne ta del i slike, og derfor la seg guide av eksperter som har 

tilgang til denne formen for opplevelser også innenfor vinfeltet (2012: 158, 160). Årsakene til 

at man lytter til eksperter er slik enten at man ikke ønsker å være utenfor en så viktig kulturell 

gruppe, eller at man er bevisst den kulturelle verdien estetiske opplevelser gir fra andre 

områder og derfor ønsker å få slike vinopplevelser.  

Med den økte vineksponeringen i avisene hvor det kryr av vinspalter med populære 

vinanmeldere, kan en forstå denne populariteten både gjennom deres tilgang på en legitim 

vinkultur og som innehavere av nøkkelen til estetiske opplevelser. Vinjournalistene har slik 

kompetansen som trengs for å evaluere vin estetisk, erfaring med vin og i tillegg god 

formidlingsevne slik at guiding av andre fungerer. Det kommunikative aspektet er slik viktig, 

og gjennom lesing av vinanmeldelser, prøving og feiling, får forbrukeren mer kompetanse, og 

vil naturlig stole på eksperten som gjorde opplevelsene mulig (2012: 167). Siden vil eksperten 

påvirke forbrukeren gjennom en triangulering mellom forbrukere, eksperten og vinen. Man 

stoler slik ikke på alle eksperter, men på de som har ledet en til gode vinopplevelser. Dette 

finner jeg igjen hos mine informanter ved at de ikke leser hvilke anmeldelser som helst, men 

finner sine favoritter som snakker deres språk. Min informant Morten nevner nettopp dette. 

”Det er greit å nesten ha et personlig forhold til den som skriver så du liksom er på nett i 

forhold til hva vinskribentene skriver”. Jeg vil diskutere dette videre i kapittel 6 og undersøke 

hvordan de av mine informanter som ikke leser anmeldelser i særlig stor grad i stedet stoler på 

anbefalingene fra en vininteressert venn eller lignende.  

2.11  Oppsummering av teoretiske perspektiver 



30 

 

I dette kapitlet har jeg presentert teorier som jeg mener belyser hvordan det har foregått en 

endring i vinkonsum i Norge og hva slags mening som legges i vin. De utvalgte begrepene 

ovenfor skal også kunne vise hvordan det endrede vinforbruket i Norge kan forstås. 

Det økte vinforbruket i Norge kan forstås som et uttrykk for identitet og distinksjon, men jeg 

har vist hvordan man også kan forstå vinforbruket som konsum av lokal identitet og 

autentisitet, og hvordan historie og tradisjoner bidrar til å forme dette i en globalisert verden. 

Mens Bourideu mener forbruket handler om makt og distinksjon, handler det som jeg viste 

over om en vares relative verdi i et kulturelt smaksfelt for Frank (2007). Disse teoriene 

utfordres av Burnham og Skilleås som forstår vinforbruket som estetisk praksis og mener 

kompetansen vinekspertene har er tilgjengelige for alle som er dedikerte nok. 

Jeg tror hvordan man forbruker vin i dagens moderne samfunn må ses i et sammensatt 

perspektiv. Vin uttrykker identitet og skaper grenser til andre typer vindrikkere, noe jeg også 

finner hos mine informanter, og dette vil jeg argmentere for i kapittel 6. Vinforbruket fremstår 

allikevel i stor grad som kos og hygge hvor vinen konsumeres for smaken og nytelsens skyld 

og hvor blant annet måtehold setter grenser for et slikt fofbruk. Dette vil jeg ta for meg i 

kapittel 4. Hvordan konsumet for mine informanter handler om et romantisk syn på stedets 

påvirkning på vinen og hvor konsumet av vin slik også blir konsum av historie og tradisjoner i 

forbindelse med reiser for mine informanter tar jeg videre for meg i kapittel 5. Til sist vil jeg 

se vin som estetisk forbruk opp mot vin som symbolsk forbruk hos mine informanter i kapittel 

6. Slik kan endringen i vinforbruket forstås i lys av ulike teorier, og jeg vil i analysekapitlene 

nyansere bildet av hvilken plass har i moderne kulturforbruk i Norge, og si noe om hva slags 

kulturelle endringer endringen symboliserer.  
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3 Metode 

 

3.1 Innledning 

For å undersøke hvilke kulturelle endringer økningen i vinkonsum representerer og hvilken 

plass vin har i moderne kulturforbruk i dag har jeg valgt å benytte meg av kvalitative 

intervjuer. Jeg vil i dette kapitlet redegjøre for årsakene til dette, samt diskutere de 

forskningsmessige ringvirkningene av et slikt valg. Med bruk av Sarah Tracys åtte kriterier 

for kvalitet i kvalitativ forskning vil jeg gå igjennom forskningsprosessen og diskutere 

intervju som metode, min egen rolle som forsker, rekruttering og utvalg av informanter, samt 

etiske betraktninger og analytiske veivalg. Underveis vil jeg koble de ulike aspektene til deler 

av empirien for å vise hvordan problemstilling og tema har styrt mine metodiske valg. 

3.2 Intervju som metode  

Kvalitativ metode stiller noen krav til forskeren som kan være vanskeligere å få tak på enn 

innenfor kvantitativ metode hvor det finnes relativt klare retningslinjer for god forskning. 

Sarah Tracy ønsker å gi forskere innenfor kvalitativ metode et sett med kriterier for god 

kvalitativ forskning som man kan enes om uavhengig av hva slags paradigmatiske praksiser 

man jobber under (2010: 839). For henne er det ikke det metodologiske perspektivet som skal 

styre den kvalitative forskningsprosessen siden hun mener dette ofte er ubestemt i startfasen 

av et forskningsprosjekt. Det må i stedet finnes kriterier som sikrer god og etisk forsvarlig 

forskning uavhengig av veivalgene man tar underveis i et prosjekt. Tracy setter frem åtte 

kriterier som skal sikre kvalitet i kvalitativ forskning som jeg har benyttet meg av som 

retningslinjer gjennom hele mitt arbeid med norsk vinkultur i dag.  

For å illustrere hvordan jeg har forholdt meg til disse kriteriene i min oppgave, må jeg først 

introdusere hovedmetoden. Problemstillingen min handler om hva økningen i vinkonsum sier 

om vinens plass i moderne kulturforbruk og hva slags kulturelle endringer denne økningen 

symboliserer. Kvantitative data har dokumentert en økning i vinkonsum i Norge 

(Vinmonopolet.no, Edland-Gryt (2011),(2012), Horverak (2006) og Horverak og Bye (2007)), 

men sier svært lite om hva denne økningen representerer av kulturell endring. Kvantitative 
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metoder fanger altså ikke opp hvordan vinkonsum gir folk mening. Av den grunn er 

kvalitative intervjuer, der forskeren er et verktøy for å få fram fortellinger, opplysninger og 

forståelse av et gitt tema hos intervjuobjektet bedre egnet (Widerberg 2011: 16). Et 

representativt eksempel på denne relevansen kom fra en av mine informanter, på spørsmål om 

hva slags vin han handler:  

Det er situasjonsbetniget hva jeg kjøper. Det er sesongbasert, matbasert, det kan gå 

på humøret, og også på været. Er det en grå trist høstdag så setter du deg ned alene med en 

dyp mørk deilig vin fra Italia eller Frankrike eller og bare lar det holde på ute. Stemningen 

man ønsker å ha bestemmer. Morten 

Av kvalitative metoder mener jeg intervjuer er best egnet fordi det gir anledning til å belyse 

ulike sider i denne meningsskapende prosessen, i motsetning til deltakende observasjon eller 

tekststudier som ikke ville gitt tilsvarende data. Samtidig er det også åpent for informantene å 

betone hvilke aspekter av meningsskapingen som er viktigst for dem, uten å måtte velge 

mellom alternativer fastsatt av forskeren. Det er riktignok noen ledetråder i intervjuguiden, 

men med det semistrukturerte intervjuet jeg gjennomførte fikk informantene stor plass. 

Man kan selvsagt ikke oppdage alt ved et fenomen gjennom intervjuer. En måte å prøve ut 

dette på er å utføre et forprosjekt, noe både Kvale og Brinkmann (2010) og Widerberg (2010) 

snakker om viktigheten av. Slik kan man øve seg på å intervjue, finne ut hva slags intervjustil 

man har og også få en idé om hva slags svar man kan få. Forarbeidet avdekker også egne 

forestillinger og erfaringer om emnet slik at dette blir styrende for intervjuet (Widerberg 

2010: 224-225). Denne selvrefleksiviteten er også sentral hos Tracy som jeg viste over for å 

få oversikt over hvilke verdier og tilbøyeligheter man tar med seg i felten. Jeg vil reflektere 

over min rolle som forsker under oppriktighetskriteriet i neste avsnitt.  

For å avdekke hvilke forestillinger og verdier jeg tok med meg inn i intervjuene utførte jeg 

først en liten skriveøvelse hvor jeg skrev ned mine tanker rundt temaet og hva jeg tenkte jeg 

ville finne i løpet av prosjektet. I min omgangskrets har vinforbruket ikke bare økt, men 

endret karakter og både kvaliteten på vinen og samtalene om den har blitt viktigere. Jeg hadde 

tanker om vinens symbolfunksjon og identitetsmarkør også før arbeidet med denne oppgaven 

ved at jeg selv tenker over hva slags vin personer i ulike sosiale lag drikker, ved at det blant 

mine venner og min familie er visse viner som aldri ville kommet på bordet samtidig som at 

det også er viktig ikke å servere vin i et for høyt prissjikte eller bli for snobbete. Mine 

erfaringer er slik preget av at vinforbruk er et komplisert felt hvor man lett kan trå feil, og min 
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utfordring som forsker blir ikke å tillegge drikkemønster og preferanser mer mening enn 

informantene selv formidler.   

På bakgrunn av disse tankene utformet jeg en foreløpig intervjuguide og utførte fire 

prøveintervjuer. Den største fordelen med å utføre prøveintervjuer var for meg å teste ut 

guiden og jeg fant ut at jeg fikk mer interessant informasjon og flere historier der hvor jeg var 

mindre bundet til intervjuspørsmålene. Betydningen av disse trekkene viser seg i min 

undersøkelse av hvordan vinkulturen oppleves og praktiseres, og hva slags mening som 

tillegges vin som kulturelt objekt. Basert på det jeg til nå har diskutert, kan vi nå koble 

problemstilling og metode til Tracys åtte kriterier for kvalitativ forskning.  

3.3 Tracys åtte kriterier for kvalitet i kvalitativ 

forskning. 

Et relevant tema 

Tracys første kriterie for kvalitetsforskning er et relevant tema. Dette går ut på at god 

forskning skal ta for seg temaer som er relevante, i tiden, signifikante og interessante (2010: 

840). Lesere skal sitte igjen med en følelse av at dette var interessant heller enn at resultatene 

på forskningen var selvfølgelige. Temaet mitt, vinforbruk i Norge, kom først og fremst fra 

min egen interesse for vin, og ble mer interessant da jeg fant ut hvor lite forskning som finnes 

på vinforbruk i Norge som ikke handler om misbruk (blakors.no). Det er gjort mye forskning 

på forbruksvaner og skader ved alkoholbruk, men ikke på de sosiale og kulturelle sidene ved 

konsum av vin. Jeg mener dette er noe som er i tiden gjennom et økt fokus og interesse for vin 

i befolkningen. Det er startet godt besøkte vinfestivaler, vinreiser har økt i popularitet 

(virke.no) og bøker om vin og vinreiser som Klaus Hagerup og Bibbi Børresens Svarte haner, 

ville griser (2005) og Lykke i Piemonte (2009) er populære.  

Dette strider ved første øyekast mot tidligere forskning. Horverak og Bye (2007) pekte på syv 

trekk ved den norske måten å drikke på som de mener beskriver drikkekulturen i Norge som 

jeg redegjorde for i det foregående kapittelet. Hos mine informanter, derimot, var inntrykket 

et litt annet, som hos Marie i begynnelsen av 30-årene: 
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Det hadde skjedd så utrolig mye når jeg flytta tilbake igjen og at det har blitt så mye 

mer vanlig med vin da. (…) det har blitt mye mer tilgjengelig. Folk nyter mye mer vin til 

maten sånn at vin til maten ikke betyr alkohol og fyll lenger. 

Relevansen avtegner seg her i hvordan denne studien kan bidra til å nyansere alkoholkulturen 

i Norge. Når det gjelder hvorvidt resultatene av forskningen oppleves som interessante heller 

enn selvfølgelig fant jeg allerede under prøveintervjuene jeg utførte at mens undersøkelser 

viser at alkoholforbruket i Norge ikke går mot å ligne på et kontinentalt forbruk (Horverak og 

Bye 2007), så sitter jeg igjen med et bilde av at det er nettopp det mine informanter mener. 

Rik og kompleks forskning  

Tracys andre kriterie for kvalitet er rik ’rigor’, nemlig at både det teoretiske ved studien, 

dataene man samler inn og konteksten skal være tilfredsstillende, rikelig, hensiktsmessig og 

kompleks (2010: 840). Med dette mener hun at man skal ta hensyn til kompleksiteten i 

fenomenet man skal studere, og at dette skal gjenspeile seg i dataene. Beksrivelsene og 

forklaringene man bruker skal videre være like rike som fenomenet man studerer.  

For å etterkomme dette kriteriet har jeg sett vinforbruket i lys av relevante teorier som på 

ulike måter kan forklare vinfofbruket. Jeg forsøkte også å la min intervjuguide favne bredt 

slik at jeg kunne få ulike svar og la informantene styre hvilke temaer de ønsket å fordype seg 

i. Informantene jeg karakteriserer som eksperter la stor vekt på smaken og opplevelsen av vin, 

samt hvordan de drikker vin, mens de som var mindre interessert la vekt på vin i kombinasjon 

med mat, reiser eller beskrivelser av eget vinforbruk i forhold til andre grupper de definerte. 

Det var for eksempel viktig for Johnny, en av mine vindrikkere, å fortelle at han ikke var som 

”de fine folka” som ville distingvere seg med vinforbruket. ”Det er nok mange wannabe’s 

også, det er litt sånn fint å si at man drikker vin, det er litt fint å si at du hører på klassisk 

musikk.” Dette ble derfor et sentralt tema ved intervjuet av Johnny. At informantene fikk 

vektlegge temaene ganske fritt sikret også at det var nettopp deres meninger som kom frem og 

ikke mine som forsker. 

Intervjuguiden inneholder 55 spørsmål fordelt på syv kategorier. Jeg begynte med 

bakgrunnsspørsmål for å varme opp, før jeg tok for meg forbrukskultur hvor drikkevaner var 

tema. Dette kunne potensielt være et ømfintlig tema og grunnen til at jeg allikevel tok dette 

opp såpass tidlig i intervjuet, var at jeg ikke ønsket at samtalen skulle dreie seg om alkoholens 

negative sider, noe jeg også informerte om. Intensitetsnivået falt igjen under tema nummer tre 
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og fire som omhandlet informasjonssøking om vin og reisevaner samt kontinental 

drikkekultur. Identitet og kultur var neste tema og her lette jeg etter måter å distingvere seg på 

gjennom vin, et tema som kunne trenge oppvarming og dermed ble plassert her. Det sjette 

temaet handlet om vinterminologi og evaluering av vin, og holdt intensitetsnivået oppe mens 

det avsluttende temaet åpnet for historier om spesielle vinopplevelser og utdyping av temaer 

informanten selv ønsket å ta opp.  

Jeg syns denne måten å bygge opp guiden på fungerte bra, og jeg tok hensyn til 

intensitetsnivåene slik Kvale og Brinkmann anbefaler (Kvale og Brinkmann 2010: 141). 

Guiden ga rom for å kommentere egne utsagn slik blant andre Kristoffer gjorde. ”Jeg tror 

kanskje en del av meg er litt mer fordomsfull av meg enn det jeg har gitt inntrykk for nå, at 

jeg kanskje dømmer litt mer folk ut i fra hva de drikker.” Disse selvrefleksive utsagnene var 

verdifulle for analysen min og fikk frem tanker som informantene trengte tid til å innrømme.  

Oppriktighet 

Oppriktighet er kriterie nummer tre. Det handler for det første om selvrefleksivitet i forhold til 

egne verdier og tilbøyeligheter som kan ha påvirket forskningen og for det andre om å 

etterstrebe transparens ved å være ærlig om forskningsprosessen. Det er viktig slik at 

forskerens egne preferanser og meninger, og deres påvirkning på studien, er synlig (Tracy 

2010: 841). Jeg forsøker å oppnå transparens gjennom å beskrive forskningsprosessen så 

inngående som mulig gjennom hele metodekapitlet. Videre belyser jeg hvordan jeg har 

jobbet, min egen posisjon som forsker og er åpen om prosessen med ulike utfordringer og 

endringer underveis.  

Forskerrollen er spesielt viktig i forbindelse med intervjuer siden det er forskeren selv som 

innhenter kunnskap gjennom samtaler (Kvale og Brinkmann 2010: 92). Slik må hvordan man 

opptrer som forsker og hvilke konsekvenser forskerrollen får tas stilling til for å følge kriteriet 

om oppriktighet. Corbin Dwyer og Buckle (2009) utfordrer dikotomien hvor forskeren enten 

er en insider eller en outsider i forhold til populasjonen hun forsker på ved å ta for seg rommet 

imellom som gjør at forskeren kan inneha begge posisjonene samtidig. Det å være medlem av 

en gruppe betyr ikke at man er helt lik gruppen, og på samme måte gjør ikke mangelen på 

medlemskap i en gruppe at man er helt forskjellig fra den. Man kan aldri inneha den ene eller 

den andre rollen fullt ut (2009: 60). Hvilken rolle man har som forsker er slik preget av 

nærhet og avstand til gruppen man studerer og handler om hvordan man er lik og ulik 
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forskningsobjektene. Det er denne refleksiviteten og dette rommet imellom som gjør at man 

kan inneha begge rollene på en gang. Jeg er som interessert i vin og vinkonsument en del av 

den vindrikkende populasjonen og slik en insider. Samtidig innebærer det å forske på en 

populasjon i seg selv en avstand (2009: 60). Jeg har intervjuet flere grupper vindrikkere hvor 

jeg er likere noen grupper enn andre og innehar ulike posisjoner i forhold til disse gruppene. 

Min rolle og på hvilken måte jeg er lik og skiller meg fra de jeg studerer er derfor viktig å 

gjøre rede for, for slik å belyse min mellomposisjon.  

Jeg belyste innledningsvis i dette kapittelet hvordan min vininteresse og synet på vin som en 

viktig del av min identitet, ligger til grunn for temaet vinkultur i Norge. Jeg har tatt vinkurs og 

er interessert i vin, men på ingen måte noen vinekspert. Av idealtypene jeg konstruerte på 

bakgrunn av meningstetthetene i intervjuene, passer jeg best inn i en eksperimenterende type 

vindrikker. Jeg hadde mange av de samme referansene til vin som informantene med slike 

trekk. Allikevel er jeg forskjellig fra denne gruppen, ikke bare fordi idealtypene er en 

konstruksjon, men fordi jeg i kraft av å skrive om emnet har god kjennskap til både statistikk 

og teorier rundt vinforbruk som skiller meg fra mine informanter. Det var viktig for meg å 

ikke fremstå som noen autoritet på vin blant informantene som hadde lik eller mindre grad av 

kunnskap enn meg. Det at jeg er kvinne og ung gjorde meg nok mindre autoritær enn om jeg 

hadde vært eldre og mann, og at jeg er masterstudent og ikke forsker på høyere nivå bidro nok 

også til at det ikke ble så skummelt å samtale med meg. En likeverdig og lite skummel 

samtale var altså noe jeg etterstrebet under intervjuene.  

Mens denne strategien fungerte godt i møte med informanter som hadde et vinkonsum 

lignende mitt eget, fungerte den ikke like godt med de som for meg var autoriteter på vin. Jeg 

ble ikke tilsvarende profesjonell og autoritær i møtet med ekspertene (som samtlige ga meg 

tips om vin og som hadde andre referansepunkt for god og dårlig vin), og det var vanskeligere 

å ha en likeverdig samtale. Et eksempel er min ekspertinformant Kristoffer, som forteller om 

vinen Doppio Passo, en rimelig italiensk standardvin, og hvordan konsumenter av denne 

vinen fremstår som veldig forskjellige fra han. Det var på tidspunktet for intervjuet ikke lenge 

siden jeg selv hadde drukket denne vinen (uten ironi), og kjente meg truffet og avslørt som 

noe annet enn den interesserte konsumenten jeg forstår meg selv og fresmstiller meg selv 

som. Dette kan relateres til hva Widerberg skriver om intervju av ledere og at det i slike møter 

er viktig å tenkte grundig igjennom hvordan man møter makt (2011: 99). Jeg ser i etterkant at 

jeg burde anlagt en mer profesjonell og saklig tone i møtet med ekspertpersonene for at ikke 
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avstanden skulle bli alt for stor. Allikevel førte dette på det verste til at disse informantene 

forklarte enda litt mer omstendelig hvordan de var forskjellige fra ’vanlige’ konsumenter. 

Lo Monaco og Guimelli (2011) undersøker om vin som et sensitivt objekt fører til variasjon i 

hvordan informanter snakker om vin ut i fra om intervjueren er en vinkonsument eller ikke. 

Funnene i deres artikkel viser at spørsmålet om vin er polemisk, man er enten tilhenger eller 

motstander. Informantene skjuler sin uenighet når de møter en gruppe utenfor sin egen for 

ikke å gi et dårlig bilde av sin gruppe (2011: 246). Altså vil ikke en som drikker vin forfekte 

de gode sidene ved vin i like stor grad overfor en intervjuer som ikke drikker vin, og motsatt, 

og mest relevant for meg som forsker, vil de som ikke drikker vin og ser på vin som farlig, 

avhengighetsskapende eller risikofylt ikke uttrykke seg fritt om sitt syn på vin i møte med en 

utenfor sin egen gruppe, men moderere seg. Det som derimot ikke ble påvirket av om 

intervjueren og informanten tilhørte samme gruppe i deres studie, var synet på den kulturelle 

dimensjonen ved sosial representasjon av vin. Det jeg må ta med meg herfra er at min 

tydelige rolle som vinentusiast, men ikke ekspert i forhold til ekspertpersonene, vil påvirke 

hvordan informantene fremstiller seg.  Nå intervjuer jeg bare personer som drikker vin, men 

viktigheten de tillegger vin varierer, og jeg trekker konklusjonene fra denne rapporten dit hen 

at i begge ender av skalaen vil informantene prøve å fremstå på en så god måte som mulig, og 

kanskje virke mer enig med meg enn de egentlig er.  

Bevisstheten rundt mitt eget syn på vin har gjort det lettere å fremstå som mer nøytral under 

intervjuene og unngå å påvirke svarene og analysearbeidet i for stor grad. Slik etterkommer 

jeg Tracys kriterie om oppriktighet.  

Kredibilitet 

Kredibilitet, det fjerde kriteriet for god kvalitativ forskning handler om hvor pålitelige og 

plausible forskningsfunnene er (Tracy 2010: 842). Innenfor kvalitativ forskning handler dette 

i følge Tracy om tykke beskrivelser, krystallisering og triangulering. Med tykke beskrivelser 

menes det at det gis en detaljert nok beskrivelse, viser heller enn forteller, om et fenomen slik 

at andre kan trekke sine egne konklusjoner på bakgrunn av beskrivelsene (Geertz 1973). Jeg 

har forsøkt å la informantene fortelle sin historie og bruke beskrivende sitater slik at det skal 

være mulig å se hvordan jeg har tolket informantenes utsagn. Med kredibilitet gjennom 

triangulering menes at konklusjonene er mer kredible hvis de trekkes fra ulike typer data, 

kilder, teoretiske rammeverk eller ulike forskere, og mens det kan diskuteres om dette vil gi 
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større grad av nøyaktighet til forskningen, vil det uansett være verdifullt å ta med seg (2010: 

843). Krystallisering handler om at informasjon fra flere vinkler verken vil være mer objektiv 

eller gi større grad av sannhet, men det er verdifullt og vil gi et mer komplekst bilde. Videre 

bidrar også multivokalitet og medelmsrefleksjoner til mer kredibilitet i forskningen og Tracy 

mener at man skal søke å finne flere stemmer, ulike meninger og en empatisk måte å møte 

forskningsobjektene på. Det er slik hensiktsmessig å la forskningsobjektene se på tolkningene 

man har gjort slik at slutningene kan kommenteres og bidra til å sette forskningen i et nytt lys.  

Å la informantene kommentere tolkningene ville vært verdifullt for min oppgave, men kun 

fire av informantene var interessert og da kun i å lese den ferdige oppgaven. Informantenes 

refleksjoner rundt mine funn vil derfor ikke inkluderes i denne oppgaven.  Jeg forsøkte 

derimot å finne flere stemmer og ulike meninger i mitt utvalg og jeg vil her greie ut om 

hvordan jeg fant mine informanter og hvilke valg jeg tok i rekrutteringsprosessen.  

Når man skal finne informanter, er det ikke bare hvem som skal intervjues man skal tenke på, 

en må også velge ut miljøer der det en vil undersøke kan undersøkes (Ryen 2010: 79). Siden 

jeg ville intervjue vinkonsumenter måtte jeg derfor finne et miljø hvor jeg kunne få tak i 

disse. Både på restauranter og i barer kan en enkelt finne konsumenter ved å snakke med de 

som drikker vin, men jeg finner både etiske og praktiske grunner til ikke å rekruttere ved slike 

steder. Etisk sett vil man da ta kontakt med personer som i større eller mindre grad er påvirket 

av alkohol og som senere kan angre på å ha samtykket, hva de har samtykket til eller i mer 

ekstreme tilfeller, ikke huske noen ting. Rent praktisk vil det være vanskelig ikke å virke 

forstyrrende på restaurantgjester ved slik rekruttering. Valget om rekrutteringssted falt 

dermed på Vinmonopolet.  

Siden Vinmonopolet er det eneste lovlige utsalgsstedet for vin i Norge gir dette potensielt en 

veldig stor informantgruppe, større enn ved å velge barer eller restauranter. Både netthandel, 

grensehandel og handel ved taxfree står for store deler av alkoholsalget, men trenger ikke 

nødvendigvis å utelukke handling i butikk.   

Neste trinn var å bestemme hvilke vinmonopol jeg skulle rekruttere informantene fra. For å få 

et så representativt utvalg som mulig kunne man rekruttert informanter fra ulike vinmonopol i 

Norge med ulikt handlemønster og vareutvalg. Men siden det er kvalitative intervjuer jeg skal 

utføre med et begrenset antall informanter, ville ikke dette ha vært hensiktsmessig. Det er 

både statistiske og sosiale grunner til at jeg ville få et like stort mangfold på utsalgssteder i 
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Oslo siden befolkningen der er såpass sammensatt (Statistisk sentralbyrå). Et representativt 

utvalg er heller ikke det viktigste ved kvalitative intervjuer. Målet er i stedet å få tilgang til 

tanker relevante for problemstillingen og tilgjengelighet til den enkelte informant slik han 

eller hun ser for seg verden (Ryen 2010: 85). Dette er også sentralt i kravet om kredibilitet hos 

Tracy (2010) ved at man skal søke å finne ulike meninger i utvalget. Valget av vinmonopol i 

Oslo falt til sist på Oslo City, et sentrumspol med stor gjennomstrømning, og vinmonopolet 

på Bislett, et typisk bydelspol. Med disse to vinmonopolene fikk jeg tilgang både til reisende i 

kollektivknutepunktet Oslo City med både pendlere i stor-Oslo og mer eller mindre tilfeldig 

besøkende, og til et roligere bydelspol hvor kundegruppen enten bor eller jobber i nærheten. 

Selv om dette ga informanter med varierende kunnskapsnivå, manglet en gruppe 

vinforbrukere, nemlig vinekspertene, så disse måtte jeg rekruttere gjennom mitt eget nettverk.  

Jeg begynte på bydelspolet i Theresesgate og hadde med et informasjonsskriv med tema for 

intervjuet, informasjon om hva undersøkelsen skulle brukes til og informasjon om meg 

(vedlegg 2). Det var få mennesker i lokalet og de ansatte hadde god tid til å snakke med meg 

om oppgaven, noe som gjorde kundene nysgjerrige på hva jeg holdt på med. Dette var en stor 

fordel, og kundene jeg snakket med var overraskende positive til mitt prosjekt. Det var flere 

som først skylte på tiden og sa nei, men som ombestemte seg og ville være med allikevel. 

Dette fikk også nye kunder til å bli positive, og jeg fikk avtalt sju intervjuer hvorav fire til 

slutt ble intervjuet. 

Rekrutteringen på Oslo City var annerledes enn i Theresesgate fordi de ansatte ikke hadde tid 

til å snakke med meg i særlig stor grad. Det var større gjennomstrømning av folk, og det 

virket som om at kundene brukte kortere tid i butikken enn i Theresesgate. Stemningen var 

dårligere kanskje fordi kundene det er større gjennomstrømning og mindre ansattkontakt her 

enn ved bydelspolet, men jeg fikk allikevel avtalt intervju med syv informanter.   

Når det gjelder antallet informanter skriver Kvale og Brinkmann enkelt: ”Intervju så mange 

personer som det trengs for å finne ut det du trenger å vite (2010: 129).” Så hvor mange er 

det? Jeg satte meg fore å intervjue frem til jeg følte jeg hadde et godt grunnlag til å si noe om 

vinens plass i moderne vinforbruk i Norge og om kulturelle endringer økningen kunne 

symbolisere. Utvalget mitt består dermed i hovedsak av informanter rekruttert fra to 

utsalgssteder i Oslo samt to ekspertpersoner fra mitt utvidede nettverk. Trine, Marie, Johnny, 

Kristoffer og Lars er i begynnelsen av 30-årene eller yngre, Erik og Morten er i 40-årene, 

Leif, Kirsti, Karin, Trond og Tore er i 50-årene mens Unni er den eldste og i pensjonsalder. 
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Ekspertpersonene mine er Kristoffer og Tore. Navnene jeg har valgt på mine informanter er 

tilfeldig. 

Resonans 

Med det femte kriteriet, resonans, sikter Tracy til forskerens evne til å påvirke tilhøreren og gi 

en innsikt, identifikasjon med og empati for et emne som ikke angår tilhøreren direkte (2010: 

844). Tracy skiller mellom to praksiser som gir resonans, for det første estetisk anlegg og 

overførbarhet, og for det andre naturalistisk generaliserbarhet. Det estetiske aspektet går ut på 

at noe som er velskrevet, vakkert, rørende eller lignende rører ved noe i leseren og gir 

resonans, og dette er noe man bør etterstrebe i skrivingen. Det andre går ut på en studies evne 

til å være verdifull i flere kontekster og situasjoner, ikke slik kvantitativ metode etterstreber 

generaliserbarhet, men gjennom prosesser som gjøres hos leseren (2010: 845). Når leseren 

kan relatere forskning hun leser om til opplevelser i eget liv er det resonans gjennom 

overførbarhet. Resonans gjennom naturalistisk generalisering handler ikke om kunnskap slik 

det gjør innen kvantitativ metode, men om følelsen av personlig viten og erfaring som fører til 

forbedret handling. Jeg har som mål at min studie skal bidra til å gi ny kunnskap om 

vinkulturen i Norge og at dette kan overføres til andre kulturobjekter og annen forbruksultur, 

og slik ha en påvirkningskraft utover selve studien. Videre ønsker jeg at studien skal appellere 

også til de som drikker vin på en annen måte enn mine informanter, eller som er avholdende 

til vin, og allikevel gi interessant informasjon.  

Signifikans 

Et sjette kriterie er at den kvalitative forskingen gir et signifikant bidrag både teoretisk, 

praktisk, moralsk, metodologisk og heuristisk (2010: 840, 846). Teoretisk signifikant 

forskning kan gå fra å benytte eksisterende teorier på et nytt område til å videreføre eller 

problematiserer teorier og gi nye forståelser. Praktisk signifikans går ut på hvorvidt 

forskningen er nyttig og bidrar til endring. Det å benytte metode på en ny, kreativ eller 

innsiktsfull måte gir metodologisk signifikant forskning. Forskning som vekker 

nysgjerrigheten hos leseren og får dem til å forske videre på temaet gir heuristisk signifikant 

forskning (2010: 846). God kvalitativ forskning skal altså gi et signifikant bidrag både 

teoretisk, metodologisk, praktisk og heuristisk, noe jeg har forsøkt å oppnå i mitt studie og jeg 
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håper jeg vekker interesse for temaet og bidrar til å inspirere til videre forskning på vins nye 

plass i kulturen. 

Wendy Griswold (1987) mener at kultursosiologi ikke kan ha samme validitetskriterier, 

kriterier for generaliserbarhet og replikasjon som andre former for forskning, men at vi 

trenger egne validitetskriterier for kultursosiologi. Problemet er at kultursosiologisk forskning 

tidligere ikke har tatt hensyn til forskning og vært lite sensitive til kultur (1987:2). Der det er 

to alternative forklaringer på et fenomen, skal en følge tre standarder. Parsimony, der to 

hypoteser kan støttes av funnene, skal en velge den enkleste, plenitude, hvor hypotesen som 

forklarer flest av karakteristikkene til det kulturelle objektet skal foretrekkes og amplitude, 

hvis to hypoteser støttes av funnene i like stor grad og møter kriteriene for de to andre 

standardene, skal den hypotesen som belyser de kulturelle objektene bredest foretrekkes 

(1987: 27). Jeg vil ta hensyn til dette i min analyse for bedre å kunne forklare fenomenet 

vindrikking i dag og da se hvilke kulturelle endringer som finnes i økningen i vinforbruket. I 

tillegg mener hun at både agentens og forskerens forhold til det kulturelle objektet må tas med 

i betraktning innen kultursosiologi, noe jeg også har forsøkt under Tracys krav om 

oppriktighet.  

Etiske krav 

Etikk er Tracys syvende punkt, og kvalitativ forskning av høy kvalitet må være etisk, både 

innenfor de andre kriteriene for god forskning, men også som et mål i seg selv (2010: 847). 

Tracy skiller mellom fire former for etiske krav, nemlig prosessuell etikk, situasjonell etikk, 

relasjonell etikk og begeistrende etikk (Tracy 2010: 847).  

Prosessuell etikk handler om etikk bestemt som universelt nødvendig, som konfidensialitet, 

informert samtykke og anonymitet (2010:847). Dette innebærer også å oppbevare feltnotater, 

lydopptak og transkriberte intervjuer utilgjengelig for andre. Jeg fulgte dette kriteriet for god 

forskning ved å melde prosjektet til NSD, og slik sikre at de formelle etiske retningslinjene 

ble fulgt. Videre oppbevarte jeg i tråd med de nasjonale forskningsetiske komiteenes 

retningslinjer Etikkom 2009) opplysninger som kunne identifiseres med informantene og 

feltnotatene forsvarlig hvor kun jeg hadde tilgang til det. Opplysningene ble slettet etter det 

hadde tjent sitt formål. Jeg anonymiserte også informantene slik at de ikke skal kunne kjennes 

igjen. Når man utfører kvalitative intervjuer er det viktig med informert samtykke slik at 

informantene kan danne seg en forståelse av temaet og følgene av å delta. Dette sikret jeg 
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både ved å informere om prosjektet i et informasjonsskriv og ved å gi informasjon muntlig 

om konfidensialitet og muligheten for når som helst å trekke deltakelsen i forkant av 

intervjuet.  

Situasjonell etikk er den andre formen for etikk Tracy mener må tas hensyn til, og dreier seg 

om at enhver situasjon er forskjellig. Forskeren må reflektere over, kritisere og sette 

spørsmålstegn ved sine etiske valg (2010: 847). Man må altså se etikken i kontekst, ikke bare 

følge de etiske prosessuelle reglene, men kunne handle etisk i uforutsette situasjoner. Jeg 

prøvde underveis i intervjuene å balansere mellom å skape en god stemning for å få 

informantene til å gi av seg selv og å fremstå profesjonelt slik at ikke informantene glemte at 

det de sa skulle brukes i en masteroppgave. Jeg prøvde å legge opp til en hyggelig samtale 

heller enn et avhør ved å spandere kaffe der vi møttes på kafé og ved å unngå å sitte direkte 

ovenfor informanten. Siden jeg noterte underveis i intervjuet gjorde plasseringen at det var 

enkelt for informantene å titte på notatene underveis og slik ha oversikt over hva jeg holdt på 

med. Noteringen gjorde på den andre siden at informantene kontinuerlig ble mint på at 

samtalen var et intervju og ikke en vanlig kafésamtale. Slik fikk jeg en god balanse mellom en 

hyggelig samtale og et forskningsintervju.  

Relasjonell etikk handler om forskerens bevissthet rundt ens person, handlinger og påvirkning 

på andre. Dette handler om forskerrollen som jeg nevnte tidligere, og om relasjonen til 

informantene. Informantene må få mulighet til å påvirke og lese funnene, og forskeren må på 

sin side holde sine løfter, og guide informanten på best mulig måte. Jeg vil sende oppgaven til 

informantene som var interessert etter at den er ferdig, og vil gjerne snakke om resultatene 

hvis dette er ønskelig.  Som forsker har jeg også et ansvar for å følge forskningsetiske normer, 

som krav til redelighet, upartiskhet og åpenhet for egen feilbarhet (Etikkom 2009). 

I tillegg til informert samtykke og konfidensialitet skriver Kvale og Brinkmann om 

viktigheten av å vurdere hvilke mulige konsekvenser en studie kan ha for intervjupersonene 

(2010: 81, 91). Den åpenhet og intimitet som preger et kvalitativt intervju kan forføre 

informanten til å gi mer opplysninger enn hun ønsker, og det er da viktig å fokusere på at 

studien skal skade deltakeren minst mulig. Dette er også Tracys poeng når hun skriver om 

begeistrende etikk, og hun påpeker at man må presentere arbeidet slik at det forekommer 

færrest mulig uintenderte konsekvenser (Tracy 2010: 847). Siden min studie setter fokus 

alkoholvaner, et potensielt sensitivt tema, kan de forledes til å dele mer enn de ønsker om sine 

vaner eller bli bevisst på at vinforbruket deres ikke er slik de tror. Jeg la opp til at samtalen 
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ikke skulle dreie seg om misbruk for å forhindre dette og informerte om at de når som helst 

kunne trekke seg eller velge å ikke svare for å bevare informantenes integritet. En konsekvens 

ved min studie et skritt vekk fra informantene selv er at den kan bidra til ny kunnskap om 

vinkultur i Norge og slik for eksempel påvirke politiske holdninger til vin. På en slik måte kan 

man også si at oppgaven min kan gjøre noe mer enn å gi mer vitenskapelig kunnskap om et 

tema, men også påvirke og forbedre samfunnet, noe Kvale og Brinkmann ser på som et etisk 

krav til temaet man skal forske på (Kvale og Brinkmann 2010: 80).  

Jeg har forsøkt å ta hensyn til Tracys etiske rettningslinjer for god kvalitativ forskning i mitt 

studie. Det er allikevel forskerens integritet, nemlig kunnskap, erfaring, ærlighet og 

rettferdighet som er den avgjørende faktor for om man utfører et etisk forsvarlig studie ifølge 

Kvale og Brinkmann (2010: 92). Om jeg som forsker innehar disse dydene er vanskelig å 

redegjøre for her, men jeg har vært åpen om hvilke etiske valg jeg har tatt underveis i 

oppgaven og slik belyst etiske aspekter ved min undersøkelse og hvilke valg jeg har tatt for å 

bevare informantenes integritet.  

Meningsfull koherens 

Det siste og åttende elementet i Tracys konseptualisering av kvalitetskriterier for kvalitativ 

forskning kaller hun meningsfull koherens. Meningsfulle og koherente studier skal (a) oppnå 

sine uttalte formål; (b) gjøre det studiene påstår å skulle gjøre; (c) benytte metoder og 

representasjonspraksiser som står i overensstemmelse med teorier og paradigmer; (d) og 

koble gjeldende litteratur med forskningssentrum, metoder og funn (Tracy 2010: 848). Man 

skal altså undersøke det man har påstått å skulle undersøke, holde seg til tema, bruke metode 

og framgangsmåte som står i stil til målet med studien og ha en meningsfull sammenheng 

mellom litteraturvalg, forskningsspørsmål, funn og tolkninger. Dette fremstår som gode 

retningslinjer i alle stadier av forskningsprosessen, og jeg har forsøkt å følge dette rådet. 

3.4 Analytiske betraktninger 

For å følge Tracys råd om oppriktighet vil jeg greie ut om hvordan jeg behandlet mine 

intervjudata og hvilke analytiske teknikker jeg benyttet meg av. Den analytiske fasen er en 

kontinuerlig prosess og det er vanskelig å skille innhenting av dataene fra analysen (Folkestad 

2008: 6). Jeg vil derfor være åpen om analyseprosessen.  
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Hvordan man forholder seg til intervjudataene beror på hvilket perspektiv man opererer under 

og vil gi ulike måter å hente inn og analysere dataene på, så jeg vil begynne med å si noe om 

dette. For Kvale og Brinkmann er selve målet med intervjuer å hente inn beskrivelser om den 

intervjuedes livsverden for å kunne tolke betydningen av et fenomen (2010: 23). Dette synet 

faller inn under et sosialkonstruktivistisk perspektiv hvor individenes egen forståelse av 

verden står i sentrum. Meningsdannelsene kommer ikke utenfra, men forhandles frem og 

produseres i samhandling med andre og gjennom kulturelle og historiske normer (Creswell 

2007: 20-21). Innenfor dette perspektivet blir forskerens rolle sentral nettopp fordi 

kunnskapen produseres i fellesskap og bagasjen intervjueren har samt interaksjonen mellom 

intervjuer og informant må redegjøres for.  

Det er videre viktig under en analyse ikke bare å ta hensyn til sin egen rolle som forsker, men 

også relasjonen mellom intervjuer og informant. Kvaliteten på dataene vil variere på 

bakgrunn av denne relasjonen og av intervjusituasjonen, hvor intervjuet utføres, formalitet og 

eventuell nervøsitet både hos intervjuer og informant (Folkestad 2008: 6). Siden kvalitativ 

forskning gjennom intervjuer handler om samtaler og samhandling, kan man ikke unngå at 

forskeren selv påvirker samtalen, og forskeren kan identifisere seg så sterkt med informantene 

at man mister det fortolkende aspektet (Kvale og Brinkmann 2010: 92). Det er ikke bare 

forskeren som påvirker samtalen, også samtalene påvirker forskeren og gjør at en ren 

outsiderrolle er umulig. Man påvirkes av opplevelsene informantene deler, og deres ord følger 

en videre i analysen (Corbin Dwyer og Buckle 2009: 61). Men forskeren kan også bli påvirket 

ovenfra, fra forskningsinstitusjonen, og i begge tilfellene kan dette føre til at forskeren legger 

vekt på noen resultater og ignorerer andre. Et annet problem som Kvale og Brinkmann peker 

på er når forskeren ikke holder profesjonell distanse men går inn i en vennskapsrolle for å 

overtale informantene til å snakke om følelser de egentlig ikke ønsket å dele. Man trer da 

utenfor vitenskapelige etiske retningslinjer og over i psykoanalytiske, noe som ikke er greit i 

vitenskapelig samfunnsforskning (Kvale og Brinkmann 2010: 93). 

Jeg utførte hoveddelen av intervjuene på ulike caféer hvor blikk fra andre gjester eller frykt 

for å bli overhørt kan ha påvirket svarene. Fire intervjuer utførte jeg hjemme hos 

informantene hvor de kunne snakke friere, men hvor vi i noen tilfeller ble avbrutt av 

familiemedlemmer og kaffetraktere slik at det ble små brudd i samtalene. Ett av intervjuene 

ble utført på informantens kontor hvor tiden ble begrenset og maktfordelingen tydelig skjev i 

informantens favør. Under intervjuet hadde jeg intervjuguiden foran meg og båndopptakeren 
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på bordet. Jeg noterte underveis i intervjuguiden både for ikke å hele tiden ha øyekontakt og 

også for å konstruere pauser hvor informanten kunne benytte pausen i ordstrømmen til å 

utdype et poeng eller lignende. Jeg prøvde der det var mulig ikke å sitte rett ovenfor 

informanten. Dette gjorde jeg for at intervjuet skulle virke mindre formelt og mer som en 

samtale, og informantene kunne også titte på hva jeg noterte underveis. Jeg tror dette bidro til 

å gjøre informantene mindre nervøse og førte til at samtalene gikk lett. Etter intervjuets slutt 

skrev jeg ned tanker og trekk ved den sosiale konteksten, opplevelsen av intervjuet og det 

ikke-verbale som foregikk.  

Hensikten med kvalitativ analyse er å systematisere et ellers uoversiktlig og til dels 

motstridende materiale. Det finnes mange analyseverktøy man kan bruke for å gjøre dette, 

enten i form av narrativer, vendepunkter, metaforer eller ”koder” som for eksempel idealtyper 

(Folkestad 2008: 7). Jeg benyttet idealtyper. I denne forbindelsen er det relevant fordi det i 

første rekke ikke er snakk om livshistorier, eller diskursiv representativitet, men en refleksiv 

tolkning av folks forhold til vin i lys av økt konsum. Å konstruere idealtyper kan være en fin 

måte å kategorisere disse forholdene på for slik å få en god oversikt over mangfoldet i det 

økte konsumet. Ulempen er at det tar vekk noen distinksjoner som ellers kunne vært 

relevante. Folkestad skriver om fordeler ved å benytte både induktive og deduktive 

tilnærmingsmåter når man analyserer kvalitative data og foreslår å kombinere 

naturalistisk/positivistiske eller fenomenologiske teknikker med bruken av idealtyper (2008).   

Siden jeg benyttet meg av semistrukturerte livsverdenintervjuer var det fruktbart å følge i den 

fenomenologiske tradisjonen også når jeg skulle analysere intervjuene. Fem trinn beskriver 

denne måten å analysere på som Kvale og Brinkmann kaller meningsfortetting utviklet av 

Giorgi (1975) som jeg benyttet i min analyse (2010: 212). Det første steget var å lese 

igjennom hele intervjuet for å få en følelse av helheten. Deretter fant jeg de naturlige 

meningsenhetene slik informanten uttrykte det. Det tredje trinnet gikk ut på å gjengi temaet i 

meningsenhetene så klart og enkelt som mulig. I det fjerde trinnet undersøkte jeg 

meningsenheten i lys av undersøkelsens spesifikke formål og i det femte og siste trinnet 

forsøkte jeg å binde de viktigste emnene i intervjuet sammen i deskriptive utsagn (2010:212). 

Jeg gjorde ikke dette med samtlige av utsagnene fra intervjuene, men tok for meg de 

utsagnene jeg mente var relevante for min oppgave og fant slik viktige temaer hos hver av 

informantene slik de ser sitt vinkonsum.  
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Folkestad forfekter videre bruken av idealtyper i kombinasjon med den fenomenologiske 

meningstettheten. Idealtypene skal være forventede typer basert på teoretiske konsepter og 

tidlige funn som man kan se dataene opp imot og skal verken være for generelle eller for 

spesifikke (2008: 16). Man finner altså nøkkelkarakteristikker både deduktivt og induktivt. 

Widerberg definerer det slik: ”Idealtyper er konstruksjoner satt sammen av elementer fra en 

rekke personer og situasjoner hvor en løfter frem noen typiske trekk man ser som essensen 

(2011: 124).” Jeg konstruerte idealtyper basert på mine informanters måte å forholde seg til 

vin på, deres grad av vinkunnskap og interesse og kompletterte bildet med å lene meg på 

teoretiske konsepter gjennom Bourdieus kapitalteori (1995). På denne måten konstruerte jeg 

fire idealtyper, den folkelige vindrikkeren, den tradisjonelle vindrikkeren, den moderne 

vindrikkeren og den ekspertorienterte vindrikkeren som jeg vil presentere her.    

3.5 Fire idealtyper 

Med basis i forskjellene i meningstetthetene konstruerte jeg fire idealtyper med ulik grad av 

vininteresse og ulikt syn på kulturelt konsum av vin. De fire idealtypene kaller jeg den 

folkelige vindrikkeren, den tradisjonelle vindrikkeren, den eksperimentelle vindrikkeren og 

den ekspertorienterte vindrikkeren.  

Den folkelige vindrikkeren  

Den folkelige vindrikkeren har ikke noe lidenskapelig forhold til vin og tillegger ikke 

vinforbruket mye prestisje. Hun smaker sjelden vin hun ikke liker og ser slik ikke poenget 

med å bruke mye penger på vin. Avisenes vinanmeldelser appellerer ikke til henne og 

vinterminologien ser hun på som kunstig og ganske komisk. Hun stoler mest på seg selv, sin 

egen smak og det hun har drukket før. Hun deler gjerne en flaske vin til maten med kjæresten 

eller foran peisen på hytta fordi vin gir rom for kos og den gode samtalen. Til fest drikker hun 

heller noe annet. Hun mener at de som drikker dyr vin er snobbete og lite lik henne selv. Hun 

vil gjerne lære mer om vin og ønsker å kunne velge vin til mat, men ser ikke for seg at hun vil 

bruke noe mer penger på vin. Vinkosnum, spesielt av hvitvin, er i stor grad en jenteting eller 

noe de gjør som par, mens rødvin i større grad kan nytes av begge. Hun mener at vinkonsumet 

i Norge nærmer seg et kontinentalt forbruk, men at det fremdeles er mye fyll i helgene. Hun 

kan godt drikke vin flere ganger i uka selv, og drikker både italiensk, spansk og australsk vin, 

det viktigste er at den er god og at prisen er bra.  
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Den tradisjonelle vindrikkeren  

Den tradisjonelle vindrikkeren eksperimenterer lite i vinens verden. Hun har en venn som 

anbefaler henne vin som hun stoler på og hun leser vinanmeldelser i aftenposten når hun 

kommer over dem. Hun drikker helst italiensk rødvin og fransk hvitvin og har akkurat sluttet 

å drikke slik vond søt tysk hvitvin som hun drakk før. Hun har smakt vin fra både Australia 

og USA men smaken appellerer ikke til henne. Hun har reist til Italia og drukket lokal vin og 

ser gjerne at nordmenn begynner å drikke vin slik som på kontinentet. Forbruket der er 

sunnere i hennes øyne med vin i forbindelse med mat og i moderate mengder og hun skulle 

ønske at hun kunne like mye om vin som franskmenn. Hennes eget forbruk ligner dette og 

hun drikker vin til middagen, men ikke for mange glass, og tar ellers gjerne et glass hvitvin i 

solveggen om sommeren og et glass rødvin foran peisen på vinteren, sånn for kosens skyld. 

Hun er opptatt av ikke å bli overstadig beruset, men den lille promillen i blodet er bare godt 

for hjertet. Hun drikker sjelden noe annet enn vin, og mat og vin i kombinasjon er et hyppig 

samtaleemne. Hun mener man bør kunne nok om vin til å kunne ha gode mat- og 

vinopplevelser, og synes det er merkelig hvis noen ikke er interessert i vin i det hele tatt. Når 

hun snakker om og evaluerer vin legger hun vekt på hvilket land vinen kommer fra, men 

fokuserer på smaken.  

Den eksperimentelle vindrikkeren  

Den moderne vindrikkeren er utforskende og eksperimenterende i vindrikkingen sin. Hun 

prøver å oppdage nye områder og viner som hun kan anbefale til vennene sine og følger med 

på vinanmeldelser i avisen. Hun synes fransk vin gir lite valuta for pengene, men setter pris på 

historien og tradisjonen som følger med. Når hun skal drikke vin velger hun heller noe mer 

spennende som vin fra den nye verden eller utradisjonelle områder hun oppdager gjennom 

reisene sine. Hun har et fast vinmonopol hvor hun har funnet sine favorittekspeditører som 

guider henne gjennom nye områder og druetyper, og hun følger faste anmeldere, gjerne fra 

andre kilder enn alle andre. Hun benytter seg av ulike nettsider, vinforum eller vinblader for 

informasjon og har som mål å ikke kjøpe samme vin flere ganger. Hun drikker både i helgene 

og ukedagene, mengde og tidspunkt spiller ikke så stor rolle. Hun mener den norske 

drikkekulturen er litt traust og ensformig, og hennes eget forbruk minner mer om det 

kontinentale forbruket med vin til mat, gjerne hver dag. Det er viktig for henne å ha kunnskap 

om vin, og hun ser på slik kunnskap som nyttig både i sosiale situasjoner og for å få gode 

vinopplevelser. Hun velger vin basert på region og drue og forsøker å sammenligne viner 
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dyrket i ulike klimaer. Hun har tatt vinkurs og er ganske komfortabel med vinterminologien 

som hun forsøker å benytte når hun snakker om vin. Prismessig kjøper hun mindre og mindre 

vin i det laveste segmentet, ”for hva er vel 30-40 kroner fra eller til?”.  

Den ekspertorienterte vindrikkeren 

Den ekspertorienterte vindrikkeren drikker vin for vinens skyld og samler på vin. Hun har et 

estetisk forhold til vin og kan ikke unngå å evaluere vin hun drikker. Hun leser ikke 

vinanmeldelsene i avisene, men snakker med andre kjennere og bruker lukkede forum eller 

anerkjente anmeldere hun kjenner preferansene til. Hun har sine favorittområder hun sjelden 

trer utenfor hvis det ikke er helt spesielle tilfeller som vekker interesse. Vin fra den nye 

verden ser hun hovedsakelig på som mindre elegante og sammensatte enn vin fra den gamle 

verden og er mindre interessante både å drikke og å samle på i hennes øyne. Størstedelen av 

vinen hun kjøper kjøper hun med et lagringsperspektiv og hun kan bruke store summer på vin. 

Vin hun kjøper for å drikke er vin hun må like og prisnivået har ikke så mye å si. Hun prøver 

å drikke vin i begge ender av skalaen for å kunne ha et referansepunkt, men kjøper sjelden vin 

under 200 kroner. Det er ikke mange som har det kunnskapsnivået og den interessen for vin 

som hun selv har, så hun forventer ikke at andre skal tillegge vin like mye verdi. Hun ønsker 

allikevel at flere skal kunne sette pris på dette slik hun gjør, så hun serverer gjerne god vin til 

gjestene sine og benytter sjansen til å snakke om vin med folk som vil høre. Hun har aldri tatt 

vinkurs, men brukt tid på å lese, smake og snakke om vin.  

Ingen av mine informanter passer helt inn i disse idealtypene, men kan ha snev av flere av 

dem samtidig. For eksempel er en av mine informanter opptatt av at vin fra både den nye og 

den gamle verden er like interessant, og han drikker lokal vin også når han reiser til den nye 

verden, men i Norge drikker han nesten utelukkende Italiensk vin og kan ikke kalles en 

eksperimentell forbruker mens han befinner seg i Norge.  

3.6 Konklusjon 

Jeg har i dette kapitlet forsøkt å redegjøre for metodene jeg har valgt for best å undersøke 

vinens plass i moderne kulturforbruk i dag. Jeg har fulgt Sarah Tracys kriterier for god 

kvalitativ forskning og redegjort for prosessen slik Tracys oppriktighetskriterie forutsetter. Til 
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sist har jeg vist hvordan jeg har gått fram i analysearbeidet ved å følge Folkestads råd om å 

kombinere to ulike analyseteknikker. 
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4 Vin som hygge 

4.1 Innledning 

Endringene i den norske drikkekulturen handler om en overgang fra brennevin som 

foretrukket drikke hvor beruselse ved helg og høytid sto i sentrum, til vin konsumert ikke bare 

i helgene, men også i ukedagene og til måltider og av andre årsaker. Statistiske studier har vist 

at selv om nordmenn drikker mer vin, så har vi ikke nærmet oss en kontinental drikkekultur 

(Horverak 2006, Horevrak og Bye 2007). Jeg mener det norske forbruket heller ikke kan 

stilles opp som kontrast til det kontinentale, og verken statistiske studier eller dikotomien 

skandinavisk mot kontinental drikkekultur gir et fullkomment bilde på vinkulturen i dag. 

Hvilke endringer som har funnet sted og hvilke kulturelle endringer dette symboliserer vil jeg 

ta for meg gjennom de følgende analysekapitlene. Jeg vil svare på dette ved å undersøke 

hvordan mine informanter forbruker vin, hvordan de forstår sitt vinforbruk og hva slags 

mening de tillegger forbruket. Informantene forteller om ulike måter vin er viktig og har blitt 

viktigere i deres hverdag og gir gjennom intervjuene et bilde av hvordan dette kan forstås.  

Forbruket har som jeg redegjorde for i teorikapittelet tradisjonelt blitt forklart som symbol på 

ens plass i en sosial verden, mens vinforbruket i stor grad har vært preget av et fokus på 

misbruk heller enn meningsskaping. Jeg vil i disse tre analysekapitlene vise hvordan mine 

informanter bidrar til å se vinforbruket i dag som mer nyansert og fragmentert. Det handler 

ikke bare om distinksjon, men også om vin som et uttrykk for kos og hygge, om romantisk og 

nostalgisk syn på vinens tilknytning til stedet hvor den er dyrket, og om vin som estetiske 

opplevelser hvor vinforbruket får verdi i seg selv. Jeg deler analysen i tre deler hvor jeg i dette 

kapittelet ser på hvordan vin forbrukes hjemme, med familie og nære venner og hvor 

vinforbruket er preget av nytelse og hygge. Her defineres ikke grensene for forbruket av en 

legitim kultur, men av måtehold, konsum i fellesskap og til rett tid og sted. I Kapitel fem tar 

jeg for meg hvordan reiser har ført til økt forbruk av vin gjennom vinens tilknytning til 

jorden, tradisjonen og menneskene og hvordan mine informanter vektlegger dette når de 

snakker om sin forståelse av vinforbruket sitt. Jeg på hvordan vinens identitet og konsumet av 

slik vin blir som å konsumere tradisjonene, historien og det autentiske stedet. I kapittel seks 

tar jeg for meg vin som ekspertarena og tar enda et skritt ut og ser på vinforbruk som en 

klasseformende mekanisme gjennom Bourdieu og Frank. For flere av mine informanter 
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handler vinforbruket om signaler man sender til andre og er et område hvor det kan være 

farlig å velge feil. Det er ulikt hvor graverende denne feilen oppleves, men det peker uansett 

på at det finnes rett og gal måte å forholde seg til vin på. Til sist i dette kapitlet, tar jeg for 

meg vin som estetisk objekt, som kan forklare hvordan man kan sette seg fore å opparbeide 

seg kunnskap om vin også av andre årsaker enn å skulle tegne opp grenser mot andre. Denne 

tredeleingen er basert på meningsenhetene som trådte frem under arbeidet med intervjuene. 

Gjennom denne tredelingen nyanserer jeg bildet av vinens plass i moderne kulturforbruk, og 

disse endringene i vinforbruket sier noe om hvilke kulturelle endringer som har funnet sted. I 

et avsluttende kapittel vil jeg systematisere mine funn, relatere de til problemstillingen min og 

forsøke å konkludere med hva vinforbruket symboliserer av kulturelle endringer og hvilken 

plass vin har i moderne kulturforbruk i dagens Norge. 

Underveis vil jeg trekke inn hvordan informantene mine forholdt seg til temaene og gruppere 

dem inn på bakgrunn av vininteresse for å illustrere ulike måter å forholde seg til vin som 

hygge, vin som kontinentale drømmer og vin som ekspertarena. Slik vil jeg få et godt og 

nyansert bilde på vinens plass i moderne kulturforbruk i Norge og hvilke kulturelle endringer 

det økte vinkonsumet symboliserer. Resten av kapitlet skal dreie seg om hva slags kulturelt 

mangfold vindrikkerne representerer, og hva forbruket symboliserer av kulturell praksis og 

identitet. 

4.2 Kos og hygge 

Vinforbruk trenger ikke bare handle om symbolsk forbruk, man kan også drikke rett og slett 

fordi det føles bra og fordi man liker smaken (Charters 2006: 132). Hos mine informanter 

fremstår dette som av en av årsakene for deres forbruk. Det er ikke slik at kun én av 

idealtypene jeg har skissert forholder seg til vin på denne måten, dette er et gjentagende 

aspekt ved vinforbruket hos samtlige informanter. Når de sitter hjemme på kvelden en kald 

vinterdag og tar seg et godt glass rødvin, handler dette verken om vinenes symbol på ens plass 

i et kulturelt felt, om vin som et posisjonelt gode hvor andres forbruk setter grenser for ens 

eget eller nødvendigvis om forsøk på estetisk evaluering av vin. Av og til handler det bare om 

å kose seg. (Selv om anskaffelsen av vinen kan ha handlet om én, eller alle tre av disse). Dette 

aspektet ved vinforbruket vil jeg ta for meg i dette kapittelet.  
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Jeg vil altså først undersøke hva vin som hygge innebærer i moderne kulturforbruk i Norge. 

Videre vil jeg ta for meg mengden alkohol som konsumeres i et slikt perspektiv, i hvilke 

situasjoner og med hvem for å undersøke grensene for hvordan et slikt konsum kan dreie seg 

om nettopp hygge og når det går over til å handle om misbruk for mine informanter. Slik vil 

jeg også diskutere implikasjonene av hyggeaspektet i forhold til dikotomien mellom 

kontinental og skandinavisk drikkekultur for mine informanter. Slik viser jeg hvordan mine 

informanter nyanserer bildet av en moderne norsk drikkekultur og går i dybden på hvordan de 

kan forstå sitt vinkonsum i et slikt perspektiv.   

4.3 Hygge i et lite glass 

For flere av mine informanter står kosen og hyggen ved det å ta seg et glass vin i fokus. De 

forteller om vin som en stemningsskaper som transformerer enhver kjedelig situasjon til å bli 

spesiell. Barth besriver vin slik ”It exalts every kind of atmosphere, in cold weather associates 

with every warming myth and in dog days with all the images of cool shade and refreshment 

(2012: 82).”Dette hyggesøkende konsumet hvor vin transformerer en ellers kjedelig og vanlig 

stemning til å bli koselig og hyggelig finner jeg hos alle mine informanter, men det varierer 

hvor sentral og bestemmende hyggen er ved mine informanters vinforbruk.    

Vi drikker jo mer vin, det kan jo være en uke hvor vi drikker et glass hver dag også, 

særlig på sommeren kanskje, når det begynner å bli varmt ute. Da kan vi rikke et glass 

rosévin om kvelden eller et glass kald hvitvin.(…)på vinteren er det litt mindre. Kald hvitvin 

når en kommer hjem fra jobb og sånn eller når en spiser middag eller noe, det er deilig 

(Karin) 

Forbruk er ikke kun mening skriver Brusdal og Frønes, det henspiller også på nytelse (2010: 

328). Som sitatet fra Kain over viser, handler vinforbruket også om å kose seg og nyte 

smaken av et glass vin. Prosjekter i denne forbindelse med et slikt forbrukssyn handlet om å 

hygge seg og det sosiale ved å drikke vin i fellesskap med andre, om å heve smaken på maten, 

slappe av sammen og rett og slett fordi smaken av vin var god i seg selv. Thatch fant som jeg 

viste i kapittel to forskjeller på kvinner om menn motivasjon for vinkonsum. Det var viktigst 

for kvinner å slappe av med vin og være sosiale med venner over et glass vin, men 

forskjellene var ikke store, og det ble for begge kjønn drukket vin for å slappe av, forbedre 

smaken på maten og fordi de likte smaken. Hos mine informanter finner jeg ingen forskjeller 

mellom kvinner og menn i mitt utvalg som er så tydelige at de kan hinte om kjønnsforskjeller 

i Norge og for å undersøke dette, er kvantitative studier bedre. Det jeg finner er at de samme 



53 

 

motivasjonene for vinkonsum også fremstår som sentrale for mine konsumenter. De drikker 

vin fordi de liker smaken, for å være sosiale og kombinerer vin med mat. Stemningen ved å ta 

seg et glass vin er i tillegg viktig for mine informanter. Johnny illustrerer hvordan det er 

viktigere for han at vinen er romtemperert, slik han liker den, hjemme, men mindre viktig på 

hytta hvor han koser seg med vinen uansett.  

Hvis jeg lager vin hjemme, så forventer jeg jo at vinen skal ha romtemperatur, men det 

er jo fordi jeg liker å ta en bit kjøtt inni munn, og så en slurk vin etterpå, det er godt. Og da er 

jeg jo ikke på noen hytte, da har jeg jo ikke gått på ski inn til hytta, da er jeg jo hjemme og jeg 

legger jo ikke en flaks vin i kjøleskapet hjemme. (…)Jeg kan drikke rødvin jeg, hvis jeg 

stapper rødvinsflasker oppi sekken og skal gå på ski inn til hytta, så blir de kalde på veien. Og 

det viktigste da er å få pyr på peisen og ta seg et glass rødvin, og om den flaska er iskald da, 

det gjør meg ikke en dritt. 

Å drikke vin for kosens skyld innebar for mine informanter et fravær av beruselse som mål 

for konsumet. Hvordan dette skilte seg fra omgangen med andre typer alkohol vil jeg ta for 

meg under. Det å kose seg innebar måtehold, og i den grad de ble beruset dreide dette seg om 

å bli småbrisen på en slik måte at de koste seg ekstra mye, snakket om følelser som de ikke 

ellers ville snakket om eller drakk slik at stemningen ble forbedret. Dette er ikke det samme 

som å si at ingen av mine informanter drakk seg beruset på vin, for det fikk jeg flere historier 

på, men de la vekt på at målet med å drikke vin ikke var å drikke seg full. Heller det motsatte, 

å unngå å bli for beruset, med ulike strategier for å forhindre dette.  

Jeg syns vin er veldig godt, så det er mer derfor hvis jeg skal ta et glass vin så er det 

fordi det er godt. Sånn som at man spiser sjokolade så kan jeg ta et glass vin altså. Så 

det er ikke fordi det har en effekt eller noe sånn (Kirsti)  

Karin i begynnelsen av 60-årene hadde en strategi for å hygge seg med vin i sosiale settinger 

uten å drikke for mye. Hun plasserte vinen en annen plass en på bordet, f.eks kjøkkenbenken, 

slik at den ikke var like tilgjengelig og gjestene måtte anstrenge seg litt ekstra for å ta et glass 

til med vin. Hun passet også på å ha alkoholfrie alternativer tilgjengelig og serverte ikke 

sterkere alkohol enn vin helt bevisst for å holde seg innenfor grensene for koselig samvær og 

god stemning. Kirsti fortalte om et fokus på barnas alkoholkonsum. ”I forhold til mine barn så 

har jeg prøvd å være litt, vise dem at man kan nyte alkohol uten å bli beruset, at man kan nyte 

det til mat og ha glede av det sånn.” I den grad informantene mine snakket om fyll i forhold til 

vinforbruket sitt, var fokuset altså på strategier for å unngå dette. En kan slik si at det ikke var 

mengden vin og beruselsen som var viktig for mine informanter, men heller å kose seg og å få 
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en god opplevelse. ”Jeg vil jo ikke bli full når jeg drikker, det liker jeg ikke. Men jeg kan like 

den lille prosenten som er godt for alle mennesker, den der 0,5 prosentern (Karin)”. Det ble 

lagt vekt på at en høy promille ikke var ønskelig, men den lille promillen man får av ett eller 

to glass vin ble sett på som sunt for både kropp og sjel og hadde ikke noe med misbruk å gjøre 

for mine informanter.  

Mediene gir som jeg viste i kapittel to samme bilde av vin som et sunt og positivt innslag i 

hverdagen (blakors.no). Et kjapt googlesøk på vin gir artikler som omhandler alt fra de gode 

egenskapene ved vin, hvordan man skal drikke, til viner man bare må drikke til ulike 

matretter og situasjoner. For eksempel forteller en artikkel fra Kvinner og klær at vin styrker 

skjellettet, minsker sjansen for visse typer kreft, bedrer sexlivet, er godt for hjertet og gjør deg 

slank. Det er til og med godt for ørene dine, står det i ingressen (kk.no). Det nevnes også økt 

forekomst av brystkreft, men trenden i artikkelen er positiv. Også Arne Brimis kartongvin, 

som så fint heter Hytte, grill og turvin, viser i seg selv at hvor vinen konsumeres og i hvilke 

situasjoner er med på å bestemme om fobruket dreier seg om hygge eller noe annet. Det er for 

eksempel ikke tilfeldig at denne vinen, konstruert for et norsk hyggeforbruk, er en pappvin.  

Denne holdningen til vin ble som forbundet med mindre beruselse ble som jeg viste i kapittel 

1, aktivt bygget opp av staten og Vinmonopolet siden 50-tallet for å begrense alkoholinntaket. 

Ved å vri forbruket over fra drikker med høy alkoholprosent til vin ville de ikke bare få 

mindre fyll, men skulle heve folket opp til en bedre og sunnere drikkekultur og vinbøker ble 

skrevet for alle samfunnsklasser, ikke bare for borgerskapet (Hamran 2001: 50).  Det ble 

fokusert på vin som en hverdagslig drikk, enkel og usnobbete og vinen som før var forbeholdt 

de privilegerte ble nå tilgjengelig for alle gjennom disse billige alternativene og skulle løfte 

folket opp til høykulturen hvor det var mindre beruselse.  

Vinforbruket beskrives som en del av det gode liv med hygge og kos i sosiale settinger for 

samtlige informanter. Om det så var en god rødvin på hytta etter en lang skitur eller en 

romantisk middag med en lokal vin i Italia som var å ha det bra, så var vinforbruket forbundet 

med gode opplevelser og gode samtaler i felleskap med andre. Jeg mener ikke at dette fokuset 

på hygge er sentralt i alle situasjoner hvor vin konsumeres for alle mine informanter. Men å 

drikke vin for nytelsen og hyggens skyld er noe jeg i større eller mindre grad finner igjen hos 

samtlige informanter. For noen av mine informanter er det å hygge seg og konstruere en god 

stemning det viktigste ved vinkonsumet deres, mens det for andre kun er når vinen ikke skal 
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smakes på systematisk eller når vinen ikke er god nok til å benytte andre prosjekter at 

hyggeaspektet ved vinforbruket kan være forklarende.  

4.4 Vin og øl blir krøll 

Nei jeg tror kanskje det er mer den andre nytelsen enn den fyllenytelsen som har blitt 

viktigere. At du kan ta deg noe som er godt, men før så var ofte rusen like viktig (Trond) 

Mine informanter gir uttrykk for at et sunt vinforbruk er en del av det å ha det bra. De 

kontrasterer det sosiale, sunne og positive vinforbruket med et konsum preget av store 

mengder drinker eller øl og påfølgende overstadig beruselse. Dette skillet mellom vin som en 

stemningsskapende drikk og andre typer alkohol som stemningsødeleggende ønsker jeg å ta 

for meg her.  

Som jeg greiet ut om i kapittel to, viser Horverak og Bye (2007) at den norske drikkekulturen 

helt fra tilbake til vikingtiden med ville fester til i dag med russefeiringen som eksempel har 

vært preget av beruselse som et hovedmål ved alkoholkonsumet, noe som kan forklare det 

dominerende synet på alkohol som misbruk i rusforskningen i Norge. Blant mine informanter 

handler vinkonsumet i svært liten grad om beruselse, men som jeg viste i avsnittet over, heller 

om å hygge seg og skape god stemning. Synet på vinkomsum som sunt og godt og preget av 

måtehold står slik i kontrast til Horverak og Byes fremstilling av en norsk drikkekultur hvor 

beruselse er noe som gir status og forholdet til vin kan slik minne mer om den kontinentale 

måten å forholde seg til vin på slik jeg viste i kapittel to.  

For Lars har endringen i alkoholforbruket og overgangen fra øl som foretrukket drikke til vin 

også å gjøre med en endring i hva som er viktig når man møter venner. Det å hygge seg og 

prate er for han blitt viktigere enn å drikke seg full, og da endrer også hvilken type alkohol 

vennegjengen foretrekker seg. ”Jeg drikker vel mer vin enn jeg gjorde før da jeg var yngre. 

Da var det vel mest øl og sprit og drinker det gikk på. Men nå, ettersom man blir eldre, har det 

blitt et glass vin til maten heller enn å gå ut med venner og bli full etter x antall drinker. Lars” 

For han er det altså ikke like spennende å gå ut og drikke seg full lenger, og siden 

vinforbruket ikke trenger å handle om fyll, tar vinforbruket over som denne informantens 

foretrukne drikke over alkoholtyper med andre bruksområder.  

Fraværet av beruselse som mål i forbindelse med vin står i kontrast til sprit og øl hvor rusen 

for flere av mine informanter er selvfølgelig og i stor grad ønskelig. For eksempel forteller 
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Johnny og Trine i 30-årene og Lars i slutten av 20-årene om et annet fokus enn hygge og kos 

når de konsumerer andre former for alkohol enn vin. Det handler da om fest og beruselse. 

Andre informanter, som Kristoffer i 30-årene og Eirik og Kirsti i 40-50-årene drikker nesten 

utelukkende vin og forteller at de sjelden eller aldri drikker seg beruset. Der de drikker andre 

former for alkohol, drikkes dette slik de drikker vin, med måtehold og uten beruselse.  

Også Johnny kan drikke seg full på vin, men det er for ham en vesensforskjell mellom slik 

han drikker vin og slik han drikker andre former for alkohol. 

Det er forskjell på ølfyll, vinfyll og spritfyll. Ølfyll, det er litt mer sånn rølp, med 

kompiser og konsert og hoiing og skriking og sånn. Og så vin (…) da blir jeg mer sentimental 

og nedpå jorda, og veldig klok, og ja, og skal være så viktig. Og spritfylla, det er mer sånn 

når vi drar på ferie til utlandet og bestiller drinker og ja, det kan være rølp i spritfylla også, 

men jeg drikker ikke så mye sprit lenger, jeg liker ikke å bli sånn type full lenger. Kaste opp 

og gå og legge meg, det er det det ender med (Johnny)  

Johnny forteller altså at han kan drikke seg full på vin, men at den formen for beruselse er 

forskjellig fra beruselsen forbundet med øl og sprit. Det handler ikke om å bli full på samme 

måte som for sprit eller øl kan være, siden han mener at selve vinrusen, effekten av vinen gjør 

at han ikke tar av, men holder beina på bakken. Jeg får også en historie av Mari i 20-årene 

som gjerne tar med seg vin på fest og forteller at da kan godt hele flasken gå med. Hun 

forteller senere at hun ofte blander ut vinen og at hun ikke er så glad i å drikke seg full, så selv 

om hun drikker vin også i slike situasjoner kan hun sies å ha et fokus på måtehold allikevel. 

Jeg tror mine funn av mangel på beruselsesprosjekt i forbindelse med vinkonsum ikke betyr at 

nordmenn i dag aldri drikker seg fulle på vin. Jeg tror det heller har å gjøre med at vin har 

blitt legitimisert som en hverdagsdrikk man kan hygge seg med i moderate former uten å bli 

uglesett, og at det er dette mine informanter er et uttrykk for. Dette utfordrer det tradisjonelle 

synet på en norsk drikkekultur. Horverak finner også i sin undersøkelse av en norsk 

drikkekultur at det drikkes mindre i situasjoner hvor vin foretrekkes (2006: 7). Han påpeker at 

dette kan ha med situasjonen å gjøre heller enn med hvilken type alkohol som foretrekkes, 

eller at de som foretrekker å drikke seg beruset sjeldenere, tilfeldigvis foretrekker vin. Jeg får 

ikke kontrollert for dette, og det kan godt tenkes at informantene mine i så liten grad forteller 

om beruselsesprosjekter i forbindelse med vin på grunn av mitt tydelige fokus på kultur heller 

enn misbruk. Mine informanter forteller allikevel at de velger vin i situasjoner hvor det skal 

drikkes med måtehold og at andre typer alkohol foretrekkes der beruselse eventuelt er 

prosjektet. I tillegg er vin drikken de hovedsakelig foretrekker og konsumerer oftest og det 



57 

 

følger i så fall fra argumentet over at de hovedsakelig drikker alkohol av andre årsaker enn 

beruselse. Med det økte vinkonsumet i samfunnet tyder dette på en endring i hvordan man kan 

karakterisere en norsk drikkekultur.   

4.5 Mat og vin 

En del av det å hygge seg med vin er for mine informanter å drikke vin til mat. Og selv om 

det ikke drikkes vin til hvert måltid, snakker flertallet av mine informanter om vinens 

naturlige plass til måltidet. Garvey påpeker i sin studie av unge voksne i Skien (2005) at det 

sjelden er muligheter for å møtes for å sosialisere seg utenom vorspielet i helgen. Det jeg 

finner er at de unge voksne i mitt utvalg ikke synes dette er vanskelig, men møtes for å lage 

mat og drikke vin sammen. Flere, både unge og voksne, har en matklubb hvor det også brukes 

tid på å finne vin som passer til maten. Spesielt hvis det skal lages noe ekstra godt er vin 

nesten obligatorisk til middagen og det virker som at gode middager lages ganske ofte.   

Hvordan mine informanter kombinerer mat og vin er altså todelt. Her kan vinen man velger 

markere en spesiell anledning, eller den kan markere at selskapet er spesielt. I slike tilfeller 

finner jeg at vinforbruket går videre enn bare å dreie seg om kos og hygge, men om grenser 

for hvilke viner som er legitime å servere og ikke, og dette vil jeg ta for meg i kapittel 6. 

Hverdagskonsumet, med hverdagsvin til maten, har på sin side få likhetstrekk med dette. 

Både Karin og Trond forteller at de har vin stående til begge formålene. De har fin vin som 

gjerne er kjøpt på reise som de sparer til spesielle anledninger, og de har vin som de kan 

drikke til maten en vanlig hverdag. Karin har for eksempel en kartongvin stående i skapet på 

kjøkkenet til nettopp dette formålet. Historier om hvor mye mer tid som brukes på å skaffe 

vin til spesielle anledninger og til middagsselskaper enn for å skaffe hverdagsvin, viser også 

hvordan dette er et skille hos mange av mine informanter.  

Trine forteller at hun bruker mer tid på å skaffe seg informasjon om vinen hun drikker hvis 

vinen kjøpes inn til en spesiell anledning. Det handler ikke bare om å finne en vin til 

anledningen for informantene mine, det handler også om omvendt, å finne en anledning til 

vinen. Både Kirsti og Trond forteller at de har kjøpt litt ekstra fin vin de kunne tenkt seg å 

åpne ved en passende anledning, men så har ikke anledningen bydd seg og vinen gått fra dem 

og blitt dårlig. I tillegg blir vinen finere jo lenger en venter, noe som krever en enda mer 

spesiell anledning. ”Ja, det er noe med det, det blir vanskeligere og vanskeligere å ta hull på 
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det. Trond”. Det som i utgangspunktet var vin kjøpt for å kose seg blir i dette tilfellet, i det 

den ligger lagret og blir en bedre vin, såpass fin i informantens øyne at det ikke lenger 

kvalifiserer til kun en kose-vin. Nå må plutselig en spesiell anledning til for å drikke vinen, og 

jo lenger den ligger, jo mer spesiell må anedningen bli. Dette er interessant og viser at det 

ikke kun er intensjonene hos informantene som bestemmer når vinen kvalifiserer til et 

konsum for kosens skyld og når andre prosjekter må tas med i betraktning. Også vinen har 

evne til å transformere situasjonen til å bli mer høytidelig. Karin blir bedt på besøk til en 

venninne som ikke er vininteressert og blir servert vin hvor dette temaet igjen kommer opp. 

”Jeg bare jeg kan ikke ta det her, jeg kan ikke drikke dette her på en vanlig hverdag. Hun bare 

jo da det var helt greit.” 

For de jeg har valgt å kalle vineksperter skilte ikke vinene de drakk til ulike anledninger seg 

fra hverandre i særlig stor grad. Nytelsen av vin krever estetiske kvaliteter uavhengig av pris 

og situasjon. Disse kriteriene vil jeg ta for meg senere. For resten av informantene mine er det 

som vist over et klart skille mellom hverdagsvin og vin for spesielle anledninger. 

Dette fokuset på vin til mat står i kontrast til Horverak og Byes kjennetegn på den norske 

drikkekulturen hvor vin blant annet konsumeres ved spesielle anledninger og ikke til mat i 

særlig stor grad (2007: 35). Mine informanter forteller om et vinforbruk ved spesielle 

anledninger, men de drikker også vin til mat i hverdagen. Vinene de velger er for de fleste 

informantene ulike for de ulike situasjoene, men det drikkes like fullt vin også for å kose seg i 

hverdagen. Men selv om de uttaler at de like gjerne drikker vin i uken som i helgene er det 

nettopp i helgene de oftest drikker vin, noe som tyder på at det er selve ideen om at de like 

gjerne kunne åpnet en vin til maten en ukedag som i en helg som er viktig for dem å få frem.  

Nei altså jeg kan godt drikke vin til en god middag i uka, da kan jeg godt åpne en vin. 

Jeg har ikke noe sånn mønster på det, det er veldig tilfeldig når jeg drikker vin. Jeg kan ta en 

helg uten og så drikke i uka. Så selvfølgelig blir det mest i helgen, det tror jeg blir for alle. 

Spiser bedre mat, man lager mat på kvelden, man skal ikke på jobb dagen etter. Jeg tror sett 

tilbake på drikkemønsteret før igjen, så tror jeg det å drikke i uka det gjorde man bare ikke 

før, i hvert fall ikke i min kultur eller i min hjembygd. Hadde noen kommet på besøk i uka og 

jeg hadde sittet og drukket vin, så hadde de trodd at jeg hadde hatt et alkoholproblem. Men 

sånn er det ikke nå lenger i det hele tatt. Nye normer og jeg er nok veldig der da (Marie)  

Idéen om at vin kan nytes også i uken er fremtredende for alle mine informanter, og med 

unntak av Lars, som prøver å begrense vindrikkingen i uka, så forteller alle informantene meg 

at de gjerne åpner en flaske vin til maten på en hverdag som en helg, selv om ingen oppga at 
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de drakk vin hver dag uken som gikk. Hverdagsvinen markerte et skille mellom jobb og fritid 

og symboliserte kos og hygge, og nettopp dette kan være årsak til at mine informanter 

forteller at de godt kan ta seg et glass vin midt i uka.  

4.6 Man kan ikke hygge seg med hva som helst 

Ett av spørsmålene i min intervjuguide handlet om når de ulike personene begynte å drikke 

vin. Det interessante var at flere av informantene ikke hadde et entydig svar på dette. Som 

Kirsti uttrykte det: ”Når jeg begynte å drikke vin, det var nok, altså tenker du da uansett type 

vin? For vi begynte jo med det her søte skvipet”. Hun skiller mellom det søte skvipet som hun 

drakk for å bli beruset i ung alder og da hun oppdaget vin som noe annet, som kultur. Også 

Lars forteller om en endring i vinforbruket fra vinen som et middel til å oppnå en alkoholrus 

til mer sekundært til alkoholrusen. Felles for de to er at vinforbruket endret seg fra å dreie seg 

om beruselse til nytelse da de fikk mer kunnskap om produktet. Det er altså to mulige svar på 

spørsmålet om når man begynner å drikke vin som kom frem her, nettopp når man første gang 

drakk vin som en underkategori av alkoholholdige drikker og når man oppdaget vin som noe 

annet, som noe mer enn et middel til å bli beruset.  

”Nei. jeg hadde, det var i julen for to år siden, så satt vi rundt middagsbordet hos 

broren min, ungene var i seng og alt var fryd og gammen og vi skulle kose oss med vin da. 

Jeg tror vi startet med en bra Champagne og kosa oss veldig, så skulle det komme rødvin og 

ost på bordet, og så på pur faen tok broren min fram, hva var det for noe, da, en enliter 

rødvin han hadde fått i gave. Og det er jo sjelden at man får det i en pappkartong, én liter fra 

Vinmonopolet, og at det er noe klassevin, da. Jeg husker ikke hva det var for noe, men det var 

en amerikansk vin. Ler. Og han bare tvang meg til å ok, dette er den første vinen, denne skal 

vi drikke opp og tjoho. Så hadde jeg vært i kjelleren flere ganger og plukka da, og han er 

flink, han har masse vin liggende, og jeg har vært og sett at han har både den og den og.. så 

av og til må man bare krype til korset og gjøre det som blir sagt (Morten) 

Vin som vanligvis ikke benyttes til kos, men til beruselse for denne informanten ble presentert 

i en situasjon hvor han hadde forventet noe annet. Dette viser at det innenfor et vinforbruk 

hvor kos og hygge er motivasjonen, er grenser for hvilke viner som kan nytes og ikke. De må 

verken være for fine, som jeg viste over, men heller ikke for dårlige siden de da faller i 

kategorien for beruselsesmiddel. Dette kan også handle om hvilke viner som er legitime 

innenfor et syn på vin som ditinksjon, og noe jeg vil diskutere i neste kapittel. Men her dreier 

det seg altså i større grad om grenser mellom hygge og beruselse som prosjekt.  
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Flere av mine informanter forteller om det samme og de har alle grenser for hva som kan 

drikkes for å kose seg og ikke. Det er også forskjell på hvilke viner som drikkes blant venner 

og hvilke man sparer til middag med kjæresten for mange av mine informanter. De fineste 

vinene drikkes ikke når man har besøk, men når kun partneren og en selv er tilstede. Da er 

vinene gjerne dyrere, eller betyr noe spesielt. ”Men 250-300 har jeg kjøpt noen ganger som du 

liksom står der og vet du skal ha noe spesielt. Men da ber vi ikke folk hjem altså. Trond”. 

Unntaket er igjen Tore som mener at man skal velge vin ut i fra selskapet, og ikke omvendt. 

Han mener videre at man skal gi vin i gave til verdien som en verdsetter mottakeren, ikke ut i 

fra hvor kjent mottakeren er i vinens verden, noe han er ganske alene om blant mine 

informanter. Det kommer hos dem frem at de edle dråpene ikke skal kastes bort på folk som 

ikke er interessert. Til gjengjeld trekker de gjerne opp en flaske som er litt ekstra fin hvis de 

får besøk av noen som har interesse for vin. Jeg mener dette i større grad handler om vinens 

symbolverdi, og tar opp igjen denne tråden i kapittel 6. 

4.7 Sosialt konsum 

Den ensomme drankeren er symbolet på en person med alkoholproblemer i en skandinavisk 

drikkekultur (Garvey 2005, Sigfridsson 2005). I en kontinental drikkekultur vil ikke dette 

fremstå som et avvik på samme måte, og en person i en slik kultur kan drikke vin til maten 

enten han er alene eller med andre mennesker slik jeg viste i teorikapittelet. Hos mine 

informanter er det få som drikker alene, og de som gjør det tar i så fall en enkel vin fordi de 

mener at vin er noe en skal kose seg med, og det gjør en best i fellesskap med andre. Hvordan 

evaluering av vin kan gjøres utenom sosiale lag, tar jeg for meg i kapittel 6. 

Prosjekter i forbindelse med vinkonsumet jeg fant handlet om å være sosial med familie, 

venner og kollegaer. Vin ble ofte delt med gode venner og flere nevnte parmiddager da jeg 

spurte om hvordan og med hvem de drakk vin. Vin fremsto som noe det var viktig å dele og 

en av mine informanter belyser dette ved at det for henne føltes unaturlig å drikke alkohol i 

barndomshjemmet når resten av familien var avholdende. ”De kjøper inn, men så står det der 

da. Så det er en litt sånn artig observasjon, for mannen min er kjempeglad i vin og vi drikker, 

nyter vin hjemme. Men når vi kommer hjem som han sier så det blir nesten feil, en feil 

kontekst å drikke i (Marie)”. Flere andre fortalte også at de lot være å drikke vin alene nettopp 

fordi vin skal man hygge seg med i fellesskap, ikke alene. Dette tydet i så fall på at man 
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kunne ha problemer med alkohol og et slikt konsum ville falle utenfor grensene for et 

hyggelig vinkonsum. Unntaket var Johnny som godt kunne kose seg alene med en flaske vin 

hvis partnere ikke var hjemme. Men han fortalte at det da var viktig at han ikke tok noen av 

de gode vinene, for de skulle de helst drikke sammen.   

Vinen ble altså nytt best i fellesskap og det å drikke fremsto som en sosial handling. Dette 

innebar også at det kunne ekskludere. En av vinkonsumentene mine forteller at de som 

drikker vin på arbeidsplassen ofte går ut sammen og har blitt en liten gjeng. ”Ja, det er veldig 

en sosial greie, og da blir det oss som går ut og liker og drikke vin som går ut sammen. 

Marie”. Dette kan man se på som et press om å drikke i sosiale settinger, og er noe flere av 

mine informanter er bevisst på. Kirsti forteller om forskjellene mellom hvordan morens 

avhold ble mottatt i forhold til en som velger å ikke ta seg et glass vin i sosialt lag i dag. ”Jeg 

tror nok sånn som mamma så tror jeg ikke det var noen som stilte spørsmål til hvorfor hun 

ikke drakk om det var vin. Men i dag hvis vi har venninnelag så er det litt sånn jøss, skal ikke 

du ha vin? Kjører du, eller er du gravid? (Kirsti)”.  

Mange blir møtt med skepsis hvis de takker nei til vin og av gyldige grunner nevnes 

bilkjøring og graviditet, men det stopper der. Det å bare ikke ønske å drikke er ikke et 

alternativ, noe som henger sammen med alkoholens symbolverdi. Alkoholen som blir bydd 

frem fremstår som et symbol på hele festen og den som holder festen og ifølge Sigfridsson 

(2005), og selv om dette blir å ta det litt langt å si at å takke nei til vin blir som å takke nei til 

samværet, virker det på mine informanter som at å avstå fra vin handler om å avstå fra å kose 

seg. Det å kose seg er videre en så sentral del av norsk kultur, både i forbindelse med 

hytteturer og hjemme, at dette kan forklare hvorfor det fremstår som så problematisk å takke 

nei til vin. Det koselige vinforbruket dreier seg ikke om beruselse, og manglende ønske om å 

delta i dette virker på denne måten som mangel på ønske om å kose seg i det hele tatt.  

4.8 Konklusjon  

En økning i vinkonsumet symboliserer en endring fra et alkoholkonsum for beruselsens skyld, 

slik Horverak og Bye (2007) så på som kjennetegn ved en norsk drikkekultur, og til en 

drikkekultur hvor det å kose seg med vin er blitt sentralt. En måte å forbruke vin på handler 

slik som å kose og hygge seg og vinen må nytes med måtehold og i fellesskap med andre, 

gjerne sammen med kjæresten, hjemme mellom husets fire vegger for at det skal kvalifisere 
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som et koselig forbruk. Vinforbruket har i et slik perspektiv også en evne til å transformere 

hverdagen til å bli litt mer koselig slik jeg har vist i dette kapittelet. Man koser seg på terassen 

i vårsola med hvitvin og foran peisen på høsten med rødvin, det hever middagen og gjør 

samtalene bedre.  

Hvis jeg sammenligner mine informanters måter å drikke vin på med Horverak og Byes 

kjenetegn på den norske drikkekulturen finner jeg at de skiller seg fra deres funn på noen 

områder. Mine informanter drikker ikke vin med beruselse som mål, men heller for å kose seg 

og være sosiale og vin er den foretrukne drikker for nesten alle mine informanter. Det at mine 

informanter i liten grad ser vinens kvalitet som utslagsgivende for gode vinopplevelser, men 

heller situasjonen rundt, illustrerer videre dette poenget. Videre forteller mine informanter om 

mat og vin i kombinajon. Samtlige oppgir at situasjonen hvor de oftest drikker er i forbindelse 

med mat og da helst vin, og dette vitner om en endring i hvilke situasjoner nordmenn drikker 

alkohol. 

Forbruket kan på denne måten se ut til å dreie seg mot et kontinentalt forbruk hvor måtehold 

og vin i forbindelse med måltider er sentralt. Horverak og Bye viste allikevel at det er 

fremdeles er helg og høytid hvor det drikkes mest og oftest (2007). Selv om forbruket ifølge 

dem tenderer mot alkoholkonsum også i matsituasjoner, så drikker ikke nordmenn vin til 

maten hver dag. Heller ikke mine informanter drikker vin hver dag selv om de forteller om et 

økt vinforbruk i ukedagene og til mat. Det drikkes nok også hos dem oftest og mest i helgene, 

men det hindrer dem ikke i å se sitt vinkonsum som et kontinentalt vinkonsum, og dette vil 

jeg ta for meg i det følgende kapittelet.  
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5 Drømmen om det kontinentale 

Europa 

5.1 Innledning 

Både økt kunnskap om vin og økt reisevirksomhet til vinproduserende land har påvirket 

hvordan man vurderer vin. Det handler slik ikke bare om prisen på vinen og om smak og kos 

slik jeg diskuterte viktigheten av for mine informanter i kapittelet over, men også om vinens 

egenskaper. Både terroir og vinens rolle i lokalsamfunnet bidrar til hvordan mine informanter 

vurderer vin, og dette vil jeg ta for meg i dette kapittelet.  

Informantene mine fortalte om reiser til Europa hvor nærheten til vinproduksjonen, 

tradisjonen og historien preget hvordan de så på både vinen og reisen. Denne måten å se 

vinforbruket på er sentral hos spesielt den tradisjonelle idealtypen, som kun drikker vin fra 

den gamle verden og har et romantisk forhold til slik vin. Dette synet på vin fra den gamle 

verden finner jeg hos flere av mine informanter i varierende grad, noe som står i kontrast til 

synet på vin fra den nye verden som masseprodusert og mindre interessant. Blant 

informantene mine finner jeg videre tanker om at de selv spesielt, og nordmenn generelt har 

begynt å drikke vin slik de gjør på kontinentet. Jeg vil først gjøre rede for hvordan mine 

informanter mener at deres vinforbruk ligner på et kontinentalt forbruk og hvordan dette kan 

ses som et uttrykk for et romantisert forhold til kontinental kultur. I avsnitt 5.3 tar jeg for meg 

reisenes påvirkning på det romantiske synet på vin fra kontinentet gjennom historier om 

vinreiser og gode vinopplevelser. Jeg ser på hvordan reisene bidrar, ikke bare til synet på den 

kontinentale vinkulturenv og vinen, men i utstrekning av det, også konsumenten av vinen. 

Videre er det forskjell på hvem som ser vin fra de tradisjonelle vinlandene som de beste 

vinene, eller de legitime vinene, og hvem som drikker vin også fra den nye verden, og dette 

vil jeg ta for meg i avsnitt 5.4. Til sist trekker jeg konklusjoner om hva dette sier om 

endringene i vinforbruket. 

5.2 Jeg synes vi har blitt mer kontinentale 

Mine informanter forteller at deres vinforbruk er et uttrykk for en kontinental drikkekultur 

heller enn en tradisjonell norsk drikkekultur. Jeg har vist hva som kjennetegner en kontinental 
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drikkekultur og redegjorde i kapittelet over for hvordan det moderne vinforbruket har endret 

seg fra dette. Allikevel drikkes det fremdeles oftest og mest i helg og høytid, så det norske 

forbruket har ikke blitt så kontinentalt som mine informanter skal ha det til. Jeg vil her 

redegjøre for hvordan mine informanter mener at deres eget forbruk og forbruket i Norge 

generelt har endret seg til å bli likere et kontinentalt forbruk, og videre undersøke hva dette 

ønsket om å være en del av en kontinental drikkekultur kan innebære.  

Jeg definerer som skrevet i kapittel 2, den kontinentale drikkekulturen ved at det i en slik 

kultur drikkes mest vin, vin til måltider og hjemme med familien. I tillegg er ikke beruselse et 

mål ved konsumet slik norsk drikkekultur forbindes med. Vinkonsumet ses på som et vanlig 

innslag til dagens hovedmåltid på kontinentet, og innebærer også at det verken konsumeres 

store mengder, eller at man oppfører seg annerledes underalkoholpåvirkningen en man gjør til 

vanlig (Horverak og Bye 2007). Denne kulturen er i endring (Certomá 2011, Demossier 2005, 

2010), men forestillingen om en kontinental drikkekultur preget av disse kjennetegnene er 

fremdeles herskende blant mine informanter.  

Tanker om en kontinental drikkekultur 

Da jeg spurte mine informanter om hva de synes om den kontinentale drikkekulturen fikk jeg 

nesten utelukkende positive karakteristikker av denne kulturen. Den norske drikkekulturen 

blir på sin side omtalt negativt og informantene mine gir nesten utelukkende uttrykk for at vi 

bør etterstrebe å forandre den norske måten å drikke på til å bli mer som den kontinentale. De 

av informantene mine som snakket om ulemper ved en kontinental drikkekultur trakk frem 

hyppighet som et problem, spesielt for personer som allerede slet med alkohol, og at det for 

eksempel ikke var ønskelig at nordmenn begynte å drikke alkohol til lunsj.  

Jeg oppfatter i hvert fall den som, altså jeg har vært mye i Italia igjennom oppveksten 

og oppfatter den som mye mer avslappet. Nei at de har en mer avslappet omgang med 

alkoholholdig drikke. Men samtidig så viser man et helt annen måtehold da og jeg syns det er 

en mye mer forstandig måte å drikke på. Man kan godt drikke oftere men sjelden eller aldri i 

så store kvanta at det påvirker hvordan man oppfører seg (Kristoffer)  

Ifølge Kristoffer står måteholdet og det avslappede forholdet til alkohol i sentrum av en 

kontinental drikkekultur, i rake motsetning til den norske, hvor alkoholen skiller hverdag fra 

fest og hvor konsumet gjør at man forandrer oppførsel og mister forstanden (Horverak og Bye 
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2007). Mens den kontinentale drikkekulturen er preget av positive konnotasjoner beskrives 

den norske på sin side som kulturløs, uansvarlig og usunn. 

Mine informanters syn på den kontinentale drikkekulturens forskjellighet fra den norske kan 

deles i fire. For det første forteller mine informanter at vin og mat i kombinasjon kjennetegner 

en kontinental drikkekultur og at dette er noe også nordmenn bør inspireres av. Både Erik og 

Kirsti illustrerer dette når de blir bedt om å beskrive den kontinentale drikkekulturen. ”Altså, 

den kontinentale drikkekulturen synes jeg i utgangspunktet er bedre enn den norske da, som 

er mer flatfyllbasert. Jeg syns det er helt greit å ta seg et glass vin til maten midt i uka. Erik”. 

”Det her med vin til mat og nei, vi har jo blitt mer og mer sånn, og der har jeg jo sansen for i 

og med at jeg selv også har blitt sånn. Kirsti”. Mat og vin har for begge blitt en naturlig 

kombinasjon, og noe de mener er sunt og ønskverdig. Sitatene viser også hvordan de setter 

dette i kontrast til den norske måten å drikke på, og samtidig viser at de selv ikke drikker på 

en slik måte. Dette finner jeg igjen hos alle mine informanter, hvor de forteller at vin og mat i 

kombinasjon er ønskelig og en sunnere måte å drikke alkohol på enn den tradisjonelle norske 

måten å drikke seg full på kvelden og natten.  

For det andre karakteriseres kunnskapsnivået om vin på kontinentet som høyere enn blant 

nordmenn. Flere av informantene mine snakker om den gjennomsnittlige Sør-Europeiske 

vindrikkeren som veldig interessert i vin og med et høyt kunnskapsnivå. Som Erik forteller: 

”Ja, altså det er helt naturlig å tenke at de gjør det. Jeg har aldri lest statistikk og sånn på det, 

men jeg regner jo med at en gjennomsnittlig spanjol, italiener og franskmann kan mer om vin 

enn hva en nordmann kan.” Unntakene fra dette synet er personer som har bodd en tid på 

kontinentet og oppdaget at kunnskapsnivået ikke er så høyt. Dette nevnte jeg også i kapittel 

to. Oppfatningen om et høyt kunnskapsnivå på kontinentet henger sammen med dette 

romantiserte synet på en kontinental drikkekultur.  

Den tredje måten mine informanter skiller en norsk drikkekultur fra en kontinental handler 

om målet med konsumet. Mens målet med konsumet blir fremstilt som beruselse av mine 

informanter når de snakker om en norsk drikkekultur, er målet opplevelser og sosialt samvær 

på kontinentet. Lars illustrerer dette: ”Ja, fokuset er ikke på nå er vi ute og drikker, (men) nå 

er vi ute og opplever, og så koser vi oss med det (vinen) ved siden av”. Han mener slik at et 

fokus på opplevelser og kos burde preget den norske måten å drikke på slik han mener det 

gjør på kontinentet. For å relatere dette til hvordan den kontinentale drikkekulturen beskrives, 

så er ikke kos og fokus på opplevelser et fokus i en kontinental drikkekultur. Vin er heller en 
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naturlig del av måltidet, noe hverdagslig (Demossier 2010). Slik kan også dette være uttrykk 

for et romantisert syn.  

For det fjerde snakker mine informanter om det normaliserte forholdet til alkohol på 

kontinentet som ikke fører til beruselse, og i forlengelse av dette, om ukulturen i Norge i 

kontrast til de lange vintradisjonene i Europa. 

Det var så rart, og selv om de virkelig kunne nyte noen glass hver dag i uka liksom, og 

det var elt fint, helt akseptabelt, alle tar det så rolig og ja, det er ikke bare å hive nedpå sånn 

som her (…) Det er det som er så vanskelig her i Norge, vi er en ganske ung kultur enda da, 

så det blir veldig sånn. Mens det der har de gjort i, jeg vet ikke hvor mange år jeg, drikke vin 

(Marie)  

Disse fire måtene informantene mine mener den kontinentale drikkekulturen er overlegen den 

norske viser i tillegg hvordan de romantiserer den kontinentale kulturen og tillegger den 

verdier den norske kulturen angivelig ikke verdsetter, som kultur og tradisjon for mat og 

drikke. Deres eget forbruk preges allikevel av å skille seg fra det kulturløse forbruket og de 

forteller selv at de har adoptert en mer kontinental måte å forholde seg til mat og vin på. De 

tegner altså et bilde av en kontinental drikkekultur preget av en mer naturlig omgang med 

alkohol hvor målet ikke er å bli beruset, men å la vinen bi en integrert del av måltidet og av de 

kulturelle verdiene i opplevelsen, uavhengig om det er tirsdagsmiddag eller bryllup.  

Dette setter de opp i kontrast til en norsk drikkekultur preget av fyll og uopplyst konsum. 

Mine informanter tar altså avstand fra den tradisjonelle norske drikkekulturen og mener deres 

eget forbruk er preget av en mer naturlig omgang med alkohol og hovedsakelig vin ved at de 

drikker vin til mat, i mindre mengder og ikke hovedsakelig for å bli beruset. Slik ser de sitt 

forbruk mer i overensstemmelse med den kontinentale drikkekulturen. Hvordan dette er i 

praksis, kan som sagt diskuteres.  

5.3 Drømmen om det kontinentale Europa 

Jeg viste over hvordan mine informanter romantiserer en kontinental drikkekultur og tillegger 

innehaverne av en slik kultur høy kunnskap om vin. De mener de kontinentale forbrukerne 

har et sunt og balansert forhold til vin hvor det verken drikkes for mye eller for lite og hvor 

det finnes en nærhet til produsent, jord og produksjon. Jeg vil her undersøke hva som kan 

gjøre at mine informanter setter opp det kontinentale forbruket som et ideal ved å ta tak i 
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historiene mine informanter gir fra reiser til vinproduserende land og viktigheten av disse 

reisene og tilhørende lokale produkter for deres selvforståelse og identitet.  

Flere av mine informanter forteller om reiser til Europa, til vinområder hvor de drikker lokalt 

produsert vin og tråkker i åsene til historiske vingårder. De forteller om produksjonen av vin, 

om lange rader med støvete flasker og om de ukompliserte menneskene de møter. De forteller 

om middager med levende lys og utsikt over vinmarkene hvor vinen de drikker ble dyrket, og 

om ønsket om å gjenskape stemningen hjemme ved å drikke vin fra samme områder. Denne 

romantiske fremstillingen eksemplifiserer Morten med sin beskrivelse av et besøk i Piemonte.  

Nei det var helt fantastisk, det er jo klisjeen om at man blir tatt i mot med åpne armer 

og de er så generøse og alt det der. Men det stemmer, det er helt utrolig. Du blir helt varm i 

hjerterota av å tenke på det. Det er jo helt fantastisk. (…)Alt i fra at noen høstet når fruktene 

på kirsebærtrerne på motsatt side av dalen var modne, til helt maskinelt med alt det nyeste av 

ståltanker og produksjonsutstyr. Men allikevel i bunnen der så lå det mennesker og familie, 

familieverdier, og samles rundt et måltid selvfølgelig med deres vin. Så du får et helt annet 

inntrykk enn å sitte her i kalde nord. Morten 

Dette synet på den kontinentale vinproduksjonen finner jeg hos flere av mine informanter, og 

springer i stor grad ut fra reiser mine informanter har gjort til vinproduserende regioner på 

kontinentet. Jeg finner to aspekter ved Mortens måte å se den kontinentale vinkulturen på. Det 

handler for det første om et romantisert forhold til produksjonen av vin. En produksjon hvor 

tradisjon og historie er ivaretatt ved at druene høstes, som Morten sier, ikke når målinger eller 

moderne metoder forteller at druene er modne, men når kirsebærtrærne i dalen var klare for 

høsting. Dette kan forstås som et uttrykk for en nostalgisk lengten etter en kultur forskjellig 

fra det moderne, hvor man gjennom vinforbruket konsumerer historie , autentisitet og 

tradisjon (Demossier 2005, Pickring & Keightle 2006). Det andre aspektet handler om 

kulturen som romantisk uavhengig av om produksjonsmåtene er tradisjonelle eller ikke. Det 

handler om familieverdier, som Morten sier, og et romantisk syn på den kontinentale kulturen.  

Jeg vil først ta for meg det romantiske synet på vinproduksjon og kontinental kultur som 

informantene mine blir påvirket av og tar del i på de mange reisene til kontinentet. Videre vil 

jeg diskutere hvordan vin uten tilknytning til terroir også kan få et slik romantisk rykte. Til 

sist tar jeg for meg hvordan den nye verden står i kontrast til dette.  

Romantiske reiser 
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Jeg diskuterte i kapittel 2.4 hvordan det differensierte vinforbruket på kontinentet har bidratt 

til en sterkere kobling mellom forbruk og identitet når det gjelder vin, og hvordan det 

romantiserte synet på vinens autentisitet, historie og tradisjon er en viktig del av opplevelsen 

av den selv om det ikke nødvendigvis er så autentisk som man liker å tro (Certomá 2011, 

Demossier 2010).  Jeg mener dette synet på vinkonsumet som et uttrykk for identitet i en 

differensiert vinverden kan også gjelde for konsumenter i Norge. 

Disse perspektivene ble dannet på reise, under besøk på vingårder og etter konsum av lokal 

vin, og er noe jeg vil diskutere her. Reisene til vinproduserende land på kontinentet har gitt 

mine informanter økt kunnskap om vin og vinproduksjon og bedre kjennskap til kontinental 

vinkultur, noe som har endret hvordan de vurderer vin. Jeg vil forsøke å forklare dette med 

viktigheten av terroir, hvor smak, sted og kvalitet henger sammen (Demossier 2005). Jeg 

skrev i kapittel to at konsumenten ved å drikke vin også konsumerer tradisjon, tid, sted og 

autentisitet som sammen definerer en felles identitet (Demossier 2005: 130). Hvilken vin man 

drikker, hvem man drikker med og situasjonen man drikker vinen i er alle viktige for 

meningsskapingen ifølge henne.  

Det er for samtlige av mine informanter viktig å drikke lokal vin når de er på reise og de ser 

på dette lokale konsumet som å ta del i et lands kultur. Leif i 40-årene illustrerer dette.  

Spesielt hvis du er i et område som du vet har god vin så vil du jo kunne gå inn på 

butikkene og se etter lokal vin, eller hvis du er på restaurant, å be om å få lokal vin. Det føler 

jeg også er litt av vitsen da. Og når du drar derfra så kjøper du kanskje med noe vin fra det 

distriktet og sånn. Det gjør det litt mer stas når du kommer hjem og drikker vinen liksom.  

Han forteller videre at hans forkjærlighet for italienske og spanske viner kommer fra 

kjennskap til landene og kulturen gjennom reiser og at han en tid var bosatt på kontinentet. 

Jeg tillater meg å sitere videre ”Så da går jeg vel ofte etter de italienske, og de jeg kjenner, 

altså druetype og område og sånn. Og så ofte fra områder jeg har vært, sånn som Sicilia og 

Toscana, og da kjøper en kanskje viner en har vært og prøvd der og fra samme område”. 

Kjennskapen til ulike regioner i de vinproduserende landene han har besøkt, gjør for Leif at 

han ikke bare drikker mer vin fra akkurat den regionen, men det åpner øynene hans for vin fra 

hele landet. Dette kan man se i forhold til terroir, at man ved konsumet av en spesiell vin fra 

et spesielt område tar del i historien og tradisjonen, altså tar del i vinkulturen. Konsumet av 

slik vin hjemme i Norge vekker videre minner om stedet, folkene og smaken, det vekker 
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ifølge Demossier en følelse av å høre til et innbilt fellesskap og slik en følelse av identitet 

(2005: 150). 

Unni ble også påvirket av drikkemønsteret på reiser i Frankrike og Portugal og begynte å 

drikke ikke bare samme vin som ble drukket der, men også på samme måte. Johnny begynte å 

eksperimentere med mat og vin på reise. Han forteller at forbruket tidligere kun besto av øl og 

brennevin, men at han ønsket å følge den lokale kulturen da han besøkte Italia og Spania, og 

fikk slik sansen for vin. Kirsti forteller om en reise til Toscana som ble valgt nettopp på grunn 

av vinen, noe som for øvrig er et eksempel på det økte fokuset på mat og vinreiser som årsak 

til nordmenns valg av reisemål slik jeg argumenterte for i kapittel to.  Turen gjorde at hun fikk 

økt interesse for Italia også etter endt reise og for henne åpnet turen øynene hennes spesielt 

for italiensk hvitvin som hun tidligere ikke hadde drukket mye av. Det er interessant at turen 

til Italia inspirerte til et økt konsum av italiensk vin i etterkant, mens turer hun hadde til USA 

og Bulgaria, hvor hun også prøvde lokal vin, ikke inspirerte til økt forbruk.  

Relasjonen til stedet er slik viktig for mine informanter, men ikke relasjonen til hvilket som 

helst sted. Det er reisene til de klassiske vinområdene som for flertallet av mine informanter 

fører til økt forbruk av vinen også ved tilbakekomsten til Norge. Dette kan altså ses i 

sammenheng med det romantiske synet på kontinental drikkekultur. Historiene over er alle 

uttrykk for hvordan reisene førte til økt forbruk gjennom en nærhet til produksjon og sted. 

Som jeg viste i kapittel 2.4 møtte den gamle vinverden, med Frankrike i spissen, 

konkurransen fra nye vinproduserende land med å endre innholdet i terroirbegrepet til å gjelde 

mer enn smak av jord i vinen (Hamran 2001). Det dreide seg om historie og kultur i tillegg, en 

egen identitet i vinen, og et romantisk syn på en idealisert fortid (Trubek 2008, Demossier 

2010). Det er dette mine informanter forteller om på sine reiser og som mange av dem føler at 

mangler i vin fra den nye verden.  

Opplevelsen av å drikke lokal vin, være på vingårder og se hvor vinen blir dyrket, møte 

produsentene og lukte på jorda handler om å oppdage vinens identitet som romantisk og 

autentisk. Gjennom disse besøkene transformeres vinen til å bli noe mer enn et alkoholholdig 

drikke. Det handler om tradisjon, om historie og en nostalgisk nærhet til det autentiske. 

Konsumet av vin med terroir, blir slik ikke bare å drikke vinen, men også å konsumere stedet 

og tradisjonene. Vinens identiet blir konsumert og en del også av konsumentens identiet, og 

slik vil også mine informanter få en følelse av å være en del av kulturen til stedet vinen 

kommer fra. Derfor mener jeg at disse reisene endrer forbruket hos mine informanter. De 
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opplever konsumet som å ta del i kulturen med lange tradisjoner, og vil gjennom å konsumere 

samme type vin i Norge, gjenskape følelsen. Dette gjelder for mange av mine informanter, 

men ikke alle har dette romantiske synet på kontinental kultur, det er heller ikke alle som er 

bevisst hvorfor terroir relateres til noen viner og ikke andre, og dette vil jeg ta for meg videre. 

Et utvidet syn på terroir  

Ekspertene i mitt utvalg har reflekterte meninger rundt sin preferanse for vin fra den gamle 

verden. Som Kristoffer uttrykker det ”Vinens opprinnelse er jo en veldig viktig del av dens 

identitet. Og vin handler ikke bare om hvordan den smaker, det handler mye om hvor den 

kommer fra.” Videre rettferdiggjør han sine foretrukne vinområder. ”Det er jo sikkert tillærte 

preferanser dette her, på de klassiske vinområdene(…)Jeg er helt sikkert preget av det, men 

det er nå en gang det jeg setter mest pris på da, uavhengig av hva det kommer av.” Denne 

gruppen vindrikkere har høy kunnskap om vin og hvordan den fremstilles, og ingen 

problemer med å definere hvilke viner og områder som er ”gode nok”.  

Flertallet av mine informanter forteller på den andre siden at de ikke har mye kunnskap om 

vin, og prisnivået de ligger på når de handler vin viser også at det ikke nødvendigvis dreier 

seg om vin av høy kvalitet eller terroirviner. Jeg mener slik at det romantiske synet på vin 

ikke bare gjelder høykvalitetsviner for flere av mine informanter, men utvides til å gjelde 

vinene som av vineksperter faller utenfor definisjonen ved at de er vin i og fra samme kultur.   

Mortens sitat som jeg presenterte over viste også dette, at selv der han visste at det ble 

benyttet moderne og uromantiske produksjonsmåter, så han på drikkekulturen og 

produsentenes forhold til vinen som spesiell. Det handler om mennesker og familieverdier, 

som Morten sier, om et helt annet forhold til produktet enn både representanter for en norsk 

drikkekultur og produsenter i den nye verden har ifølge han. Flere av mine informanter 

forteller om dette synet på vin fra den nye verden. De forteller at besøkene i vinproduserende 

regioner, vinsmakinger på vingårder og gjenoppdagelse av vin fra området når de kommer 

hjem, gjør at de åpner øynene for ikke bare vinen fra vingården de besøkte, men fra hele 

regionen og hele landet. Også standardvin fra området blir til en viss grad sett på som 

romantisk bare i kraft av å være fra området. Terroirbegrepet er i utgangspunktet forbeholdt 

fin vin, slik at vin som for eksempel bestilles fra store butikkjeder, eller som blandes for å 

oppnå likhet fra årgang til årgang, ikke kan defineres som en terroirvin (Burnham og Skilleås 

2012: 204). Det romantiske synet på vin også utenfor denne definisjonen kan slik forstås som 
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at terroirbegrepet utvides til å inkludere ikke bare vin produert på en spesiell måte hos mine 

informanter, men all vin i en slik vinkultur.  Dette kan slik forklare hvordan de ser på vin fra 

den gamle verden som spekket med historie og tradisjon i kontrast til den nye verden. Vinen 

fra den gamle verden har noe mer enn god smak for dem, og dette mer kan forklares med 

utvidet terroirbegrep. 

Jeg har nå vist hvordan det romantiske synet på kontinental vinproduksjon overføres fra 

høykvalitetsvin som vinentusiastene i mitt utvalg kan sies å ha et romantisk forhold til, til å 

gjelde vin som produseres på moderne måter og også kan være masseprodusert i kraft av å 

være fra et område som forbindes med terroirviner, historie og tradisjoner. Jeg mener for det 

første ikke at all vin som produseres med moderne hjelpemidler faller utenfor terroirvin, og 

som Certomà (2011) viste, så har store vinhus og regioner som Toscana blitt påvirket av 

globaliseringen og modernisert, uten at de mister sin tilknytning til lokal identitet og sitt 

romantiske rykte. Med andre ord kan vinene fremdeles gjøres til gjenstand for estetisk 

evaluering selv om de endres og påvirkes av det moderne.  

Hvordan det romantiske synet på vin fra kontinentet i stor grad gjelder vin fra området 

uavhengig av om produksjonsmetodene er moderne eller tradisjonelle og også til en viss grad 

uavhengig av om det er standardviner eller kvalitetsviner det er snakk om for mine 

informanter har jeg vist over. Det som er interessant er at mens hele den gamle verden blir 

forbundet med et slikt terroirbegrep, gjelder dette ikke for vin fra den gamle verden, selv ikke 

høykvalitetsvin laget etter tradisjonelle franske regler. Dette vil jeg ta for meg under. 

5.4 En dråpe kultur  

Lyden av en flaske vin som åpnes og helles over i et glass, ikke sant, det er jo fort noe 

man assosierer med positive ting da. Og litt romantisk og, og det høres jo litt mer romantisk 

ut at det er på en gatekafé i Paris da, i en liten landsby i Italia eller noe sånn. I forhold til det 

massive USA som jeg tror på alle måter blir sett på den måten, da. Det er sjelden USA blir 

sett på som romantisk. (Morten) 

Den positive måten mine informanter skildrer vin fra den gamle verden står i kontrast til synet 

på vin fra den nye verden, og spesielt amerikansk vin, som et flertall av mine informanter har 

et negativt inntrykk av. Mens konsumentene jeg kaller vineksperter forteller om lite 

interessante viner og manglende estetiske kvaliteter ved ikke bare amerikansk vin, men mye 
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av vinen fra den nye verden, fokuserer andre grupper på kommersialiteten til slike viner som 

lite romantisk.  

Mangelen på tradisjon og vinkultur fremstår som en av årsakene til hvorfor den amerikanske 

vinen og i stor grad også resten av den nye vinverdenen blir sett såpass ned på blant mine 

informanter. Det romantiske og nostalgiske mangler i den nye verden og produksjonen er mer 

kald og mekanisk.  

En vellaget og god portvin som lages på den tradisjonelle opprinnelige måten det er 

stor kunst, og det er det jo også med disse søtvinene, det er jo så sinnsvakt komplisert å lage 

det. Altså bare det å kunne håndtere botritissoppen i disse franske søte vinene, spesielt 

Sauternes, er jo utrolig vanskelig. Og Eiswein i Tyskland er jo en enormt komplisert 

produksjon. Sitte og vente til den første frostnatten og så må du plukke druene akkurat i det 

øyeblikket de er i fryseprosessen. Mens amerikanerne, de hiver det på et fryselager og så 

kjøler de det ned og så raser de inn og henter det akkurat i det de er nok frosset og presser 

saften. Det verste er jo at det er godt. Det smaker jo godt i Amerika også, men de jukser i 

faget så det holder (Tore) 

Tore gir innblikk i hvordan han ser på den gamle verdens tradisjonsbundne framstillingsmåte 

i forhold til den nye verden med frihet rundt vinprosessen. Han forteller at han egentlig mener 

at sluttproduktet er det viktigste, men at hvordan vin tradisjonelt lages er utrolig fascinerende. 

Det gjør både verdien av de tradisjonelle flaskene, og det å drikke dem, litt ekstra spesielt for 

han, siden han vet hvor mye energi som er lagt ned i hver enkelt flaske. Dette er et eksempel 

på det romantiske synet på terroir som jeg beskrev i forrige avsnitt. Flasken får ikke samme 

verdien når prosessen er mekanisert og druene kastet på et fryselager. ”man kjøper jo masse 

assosiasjoner og konnotasjoner med disse flaskene. Det blir jo noe helt spesielt, det er jo en 

historie man kjøper i tillegg til bare vinen, ikke sant (Kristoffer)”. For disse informantene er 

det kjennskapen til historien, tradisjonen og fremstillingsmåten som gjør at vin fra den gamle 

verden fremstår som mer spesiell og som stor kunst. Allikevel er holdningen til vin fra den 

gamle verden som bedre enn den nye verden gjeldene også hos mange av mine informanter 

som ikke har inngående kjennskap til dette.   

Det hjelper i liten grad om vinene fra den nye verden lages på en tradisjonell måte eller ikke, 

for holdningen er den samme, nemlig at det er en vin fjernere fra historie og kultur, og slik lite 

romantiske. Det handler slik ikke nødvendigvis om akkurat hvordan vinen er fremstilt, men 

om hvilke konnotasjoner søreuropeisk vin har for flertallet av mine informanter slik jeg viste 

over. Dette står altså i kontrast til den nye verden som fremstilles med vinproduksjon hvor 

store kommersielle aktører produserer store kvanta i upersonlige ståltanker. ”USA drikker jeg 
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veldig lite fra, for jeg tenker at de har helt allright vin i Europa, så hvorfor behøver jeg å kjøpe 

noe amerikansk vin? (Karin).” Hun forteller videre at hun aldri har fått en vin fra den nye 

verden som falt helt i smak for henne. Dette er gjeldende for flere av mine informanter, og de 

drikker ikke vin fra den nye verden i særlig stor grad. Ser man til salgstallene hos 

Vinmonopolet finner man at denne skepsisen til den nye verden kan være gjeldende for store 

deler av befolkningen i det at italiensk lett og lys rødvin er det som drikkes desidert mest i 

Norge (Vinmonopolet.no). 

Holdningen til kontinental vin som overlegen amerikansk vin og vin fra den nye verden har 

vært gjeldende helt siden den nye verden begynte å utfordre på smak for alvor med nye 

produksjonsmåter og teknikker. Denne bakgrunnen er nødvendig for å forstå oppstanden 

rundt en berømt vinsmaking i 1976 hvor Amerikanske viner tok topplasseringene over de 

franske som det på forhånd var opplagt at skulle vinne (Hamran 2001: 103-103). Jeg tar dette 

som et bevis på at vin fra den nye verden kan ha like høy kvalitet som vin fra den gamle 

verden, så forkjellene i synet på smaken kan til dels forklares med det romantiserende synet 

på søreuropeisk vin ved at det blinder dem for kvalitetsforskjellene i amerikansk vin og vin 

fra resten av den nye verden. Det handler for informantene mine altså om tradisjonen og 

prosessen, om hvilke konnotasjoner som følger med når man drikker fransk, spansk, Italiensk 

eller tysk vin, like mye som smaken og kvaliteten på vinen. Det er en del av opplevelsen å 

tenke at druene er plukket for hånd av lokale bønder, presset av jomfruføtter, gjæret uten 

tilsetningsstoffer og lagret på eldgamle fat før de tappes på flaske av jordnære bønder med et 

lidenskapelig forhold til produktet og med minimalt av kommersielle interesser. Det handler 

om vinens identitet og konsum av en slik romantisk identiet. 

Det er ikke slik at dette romantiske synet på vin fra den gamle verden er gjeldene for alle 

mine informanter. En gruppe faller utenfor dette, og foretrekker spennende vin uavnhengig av 

hvor de produseres. For å bruke idealtypekonstruksjonen min er dette de eksperimentelle 

vindrikkerne, og de syns vin fra kontinentet er kjedelig, heller enn romantisk. For dem er 

produksjonsmåtene viktig, og de forsøker å finne vin som kan representere stedet de er 

produsert, men forbeholder ikke denne koblingen mellom sted og identitet til å gjelde vin fra 

den gamle verden.  

5.5 Oppsummering  
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Reiser til vinproduserende land gir tilgang på autentiske opplevelser for mine informanter. 

Gjennom vinkonsumet får tilgang til kulturen med historie og tradisjoner og også en nærhet til 

menneskene som produserer og drikker vinen og jorden vindruene dyrkes på. Dette står for 

hoveddelen av mine informanter i kontrast til vinkonsumet på reiser til den nye verden. Her 

beskrives som jeg illustrerte over vinproduksjon i stor skala, med komersielle interesser og 

historie og tradisjonsløst forhold til produktet. USA fremstår som selve symbolet på slik 

historieløs vin, vin uten identitet, og et forbruk av slik vin gir for en stor gruppe av mine 

informanter ikke den autentiske opplevelsen som konsum av vin fra den gamle verden. Dette 

på tross av at det objektivt sett finnes kvalitetsvin også i USA, og på tross av at mye av vinen 

denne gruppen informanter drikker har mindre kobling til tradisjon og identitet enn mine 

informanter ønsker å innrømme. Jeg viste at de i stedet, ved mangel på kunnskap om terroir, 

forteller historier om mennesker med jord på nevene, om familiemiddager med lokalprodusert 

vin og hvordan konsum av slik vin hjemme gir dem en liten bit av det autentiske stedet 

hjemme i stuen i Norge.  

Slik kan reiser forklare hvordan vinforbruket endres og hvordan man blir påvirket av det 

romantiske synet på kontinental vinproduksjon, og hvordan konsum av slik vin også handler 

om konsum av kulturen og tradisjonene. Det positive synet på den kontinentale vinkulturen og 

grensene som trekkes til den tradisjonelle norske vinkulturen kan slik forstås som et uttrykk 

for dette romantiske synet på kontinental kultur og hvordan man ved vinkonsum på reisene 

konsumerer identiteten ikke bare til vinen, men til hele kulturen og slik blir en del av den. 

Grensene som trekkes til den ”kulturløse” nye verden innenfor vin kan også forklares i dette 

perspektivet, men en annen måte å forstå disse grensene på, handler om vinens 

symbolfunksjon hvor grenser for hvilke viner som er del av en legitim kultur og hvordan 

vinforbruket slik kan vise ens relative status eller posisjon i et kulturelt smaksfelt. Denne 

måten å forstå endringen i vinforbruket på, vil jeg ta for meg i neste kapittel. 
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6 Vin som ekspertarena 

6.1 Innlending 

Alle ekspertene i mitt utvalg forteller at folk som serverer dem vin unnskylder seg, tuller bort 

temaet og er flaue over det de serverer. Dette tyder på at vin er mer enn bare smak og behag, 

mer enn noe man koser seg med i sosialt lag. Kunnskap om vin er en sentral og viktig del av 

opplevelsen av den, og en må ha et visst kunnskapsnivå for ikke å falle utenfor en såpass 

viktig kulturell gruppe.  

I dette kapittelet vil jeg ta for meg vin som ekspertarena. Jeg vil se på hvordan vin hos noen 

av mine informanter kan forstås som et uttrykk for distinksjon og et symbol på ens relative 

plass i et kulturelt smaksfelt. Mens idealtypen jeg kaller den folkelige vindrikkeren i liten 

grad ser på vin som en måte å trekke grenser til andre, ser både den tradisjonelle og den 

eksperimentelle vindrikkeren vin som et uttrykk for hvem man er og som symbol på om andre 

er lik dem selv eller ikke. Den ekspertorienterte vindrikkerens vinforbruk kan forklares 

gjennom synet på vin som estetisk praksis hvor vinen utover dens symbolske verdi, har verdi i 

seg selv.  

Jeg vil først redegjøre for hvordan mine informanter skaffer seg informasjon om vin for å vise 

i hvilken grad det er viktig å ha kunnskap om vin for mine informanter og hvorfor. Jeg vil 

videre se dette ønsket om kunnskap i lys av Bourdieu, Frank og Burnham og Skilleås. Videre 

tar jeg for meg hvordan vin som estetisk praksis kan nyansere bildet på vinens plass i 

moderne kulturforbruk ved å gi ekspertmotivet en alternativ forklaring enn symbolfunksjonen 

gjennom å se på hvorfor man lytter til vineksperter og slik bidra til å forklare 

vinjournalistenes popularitet og påvirkning på det økende vinforbruket i dag.  

6.2 Å skaffe seg kunnskap om vin  

 Den ene kan kanskje ligge i tjue år, den andre i fem, men begge er toppviner innenfor 

sin kategori da, men forskjellige bruksområder. Og da skjønner jeg at folk blir frustrert når 

det krever litt ekstra kompetanse. Da er det en fordel med vinmonopolet hvor du har folk som 

smaker når nye årganger kommer inn og så gjelder det bare å finne sin egen favoritt på polet, 

atså ikke vin, men person (ler), og ok, han eller hun kan jeg spørre (Morten) 
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Ønsket om å lære vin er sentralt hos alle mine informanter, både for å kunne være en del av 

den sosiale samtalen for eksempel på arbeidsplassen, men også for å øke egen nytelse ved for 

eksempel å heve et godt måltid mat med å kombinere den med riktig type vin. Dette ønsket 

om å utvide sin vinkunnskap, om å smake mye vin og lære om vinen er altså en av 

forutsetningene for å kunne bedrive estetisk verdsetting av vin ifølge Burnham og Skilleås 

(2012). Og som sitatet over viser, så er vin komplisert, og man kan trenge hjelp til å navigere i 

vinens verden. Interessen for vin finnes hos alle mine informanter, men i ulik grad, og hvilke 

skritt de har gått og går for å utvide kunnskapen sin er ulike. Noen baserer lærdommen sin på 

å lese om vin mens andre suger til seg kunnskap hovedsakelig gjennom samtaler med andre 

og det er dette jeg vil se nærmere på her. 

Lite informasjonssøkende forbrukere  

Jeg vil ikke si at jeg går og søker etter det. Det er jo kanskje det at jeg leser vinspalter 

i VG eller tilfeldigvis er innom Aperitif og sjekker litt og så er det kanskje en vin som er 

anbefalt som ikke er så altfor dyr som jeg vil prøve å finne neste gang. Eller at det er snakk 

om en kamerat som har sagt at den vinen må du prøve, den kjøpte vi der og da, og den var 

veldig god liksom. Men det er veldig sjelden jeg søker informasjon om spesielle viner, det er 

veldig ofte veldig tilfeldig hva jeg kjøper altså. Den har jeg kjøpt før så den kjøper jeg, den 

typen har vi likt før (Leif)  

Ikke alle mine informanter søker aktivt etter informasjon om vin. For noen av dem er 

prosessen med å få informasjon om og velge vin veldig tilfeldig. De stopper opp ved 

vinanmeldelser i avisen og leser dem, men søker sjelden etter informasjon. Det at de ikke 

søker informasjon like hyppig som noen av mine andre respondenter betyr ikke at de ikke er 

interessert i å lære mer om vin. Flere forteller at de leser informasjon når de kommer over det 

i avisen, besøker gjerne en vingård hvis det er i nærheten og på veien, og de spør ansatte på 

Vinmonopolet eller søker på internett hvis de ønsker en spesiell vin eller mat- og 

vinkombinasjon. De ansatte på Vinmonopolet oppgis som en kilde til informasjon av flere, 

det samme gjør brosjyrene med tips til kombinering av mat og vin. Mange av dem bruker 

også vinbladene som Vinmonopolet utgir for å få informasjon og får med seg nyheter og 

populære viner på denne måten. ”Jeg leser jo en del vinartikler i avisen og i blader og sånn. Så 

pleier jeg å lese i heftene fra polet som de gir ut og så er det ofte råd og tips fra venner om 

vin, men jeg leser ikke mye, jeg er nok ikke så veldig vitenskapelig på det der. Det er sånn at 

hvis jeg ser anbefaling på vin i avisen så stopper jeg opp, jeg blar ikke videre da. Kirsti”. 
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Denne gruppen oppgir ulike kilder til informasjon, men hovedkilden er venner og bekjente 

hvor de som gruppe snakker om vin og gir hverandre tips. 

Interesserte forbrukere og informasjon 

Jeg var vel rundt 20 da jeg først satt meg ned og gkk på polet og sa at jeg skulle ha en 

god flaske vin og satt meg ned og drakk den. Og tenkte at hm, var det her godt, ja det var 

godt. Og luktet meg litt fram til sånne ting også da. Og en periode så gikk jeg og samlet alt 

som var av gamle vinmagasinene på Vinmonopolet(…). Litt spesielt da kanskje, men det har 

fenget meg lenge. Og det er lenge siden jeg har vært i en vinmark da, men jeg har jo vært på 

produksjonssteder, jeg har vært i vinrankene og hadde en ukes vinferie da jeg var invitert av 

en vinimportør, da, som hadde noe opplegg, og det var så langt tilbake som i 2001 da var vi i 

Piemonte (Morten) 

Mens det altså for noen var ganske tilfeldig når de kom borti informasjon om vin, var det en 

gruppe blant mine informanter som lette mye mer aktivt etter informasjon om vin og brukte 

mye tid og energi på å skaffe seg mer kunnskap. Her stod de på lister hvor det ble sendt ut 

nyhetsbrev om vin, de brukte tid på å lese vinanmeldelser og artikler og hadde tatt kurs i vin 

for å lære seg mer. De søkte også oftere om informasjon om vinen de drakk utover det de fikk 

vite om vinen for eksempel på polet.  

Jeg søker ikke, eller jo, når jeg smaker en god vin har jeg selvfølgelig lyst til å vite litt 

mer om den og om vin generelt (…) Og så leser jeg litt på internett om vin da, gjerne i 

utenlandske tidsskrifter. Bare blader, aviser og sånn, gjerne engelske aviser og sånn så leser 

jeg gjerne vin reviews og sånn. Jeg leser faktisk ikke så mye av dem i Norge, det er jo 

anmeldelser og sånn der også da. Det får jeg høre om allikevel. Det sprer seg som ild da på 

jobben for eksempel, hvis noen har kjøpt en god vinflaske fra en anmeldelse, så får en høre 

om det gjerne mye sånn (Marie)  

Denne informanten er del av et fellesskap hvor de snakker om vin slik gruppen over også 

gjør, men istedenfor å nøye seg med at hun får vite om vinene som blir populære i Norge, 

ønsker hun også å følge med andre steder og søker aktivt etter informasjon på internett og i 

utenlandske magasiner.  Hun har deltatt på vinkurs for å utvide kunnskapene sine og kan slik 

sees på som en som er aktivt søkende etter vininformasjon. For disse informantene er det å 

søke etter nye viner, lese vinanmeldelser og smake vin en del av hverdagen, og de leter 

konstant etter nye spennende viner.  

Nei jeg tror jeg leser stort sett de der sånn aftenpostens vinanmelder, den leser jeg nok 

hver uke. Så går jeg litt på nettsider, jeg holder meg litt på mat, og så står det ofte hva de 

anbefaler til de og de rettene. Og hvis det da er en som har greie på vin som anbefaler noe til 
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de rettene som passer til og som er innenfor en fornuftig pris, så har jeg prøvd det noen 

ganger, og det har ofte vært match. (…) Ja jeg tror det er nesten ukentlig at jeg er inne og 

studerer noen retter jeg har tenkt å lage og har lyst på og så holder vi oss ofte til vintypen da 

(Trond) 

Jeg mener denne gruppen har dedikasjon til å lære om vin og smake vin slik en trenger for å 

kunne vurdere vin estetisk. De er interessert i å skaffe seg iformasjon om vin, leser 

anmeldelser og reiser til vinområder for å smake vin. De søker allikevel om informasjon på en 

litt annen måte enn ekspertpersonene mine, selv om de kan være interessert i like stor grad 

som disse, noe jeg finner veldig interessant. 

Vineksperter og informasjonssøking 

Ekspertpersonene mine skiller seg fra resten av mine informanter både i hvor ofte de oppsøker 

informasjon om vin og hvordan. De skiller seg også fra hverandre i hvordan de har kontakt 

med vinfellesskapet de søker informasjon fra. De kan lese vinanmeldelser, men ikke 

anmeldelser i aviser som Aftenposten annet enn som en kuriositet, og belager seg heller på 

nettforum eller nettverket sitt for informasjon. Kristoffer, den yngste av ekspertene mine 

benytter seg i stor grad av sosiale medier som vinblogger, Facebook og lukkede vinklubber på 

nett for å diskutere vin. ”Nei jeg er jo en del på et sånn vinforum på Facebook. Så kan man gå 

inn og snakke om vin og dele skrytebilder og smaksnotater og tips og diverse. (…) Det er 

mest for å få informasjonen fra et sted og å være med i diskusjonene ikke sant (Kristoffer)” 

Den eldre av de to benytter seg mer av det fysiske nettverket sitt som inkluderer vinsamlere, 

vinjournalister, importører og andre bransjefolk og får informasjon om vin derfra. ”Nei jeg er 

veldig heldig akkurat der da. For jeg får veldig mye informasjon fra de kontaktene jeg har. Så 

hvis det kommer noe godt til landet så får jeg ofte høre om det (Tore).” Disse informantene 

søker aktivt etter informasjon og fyller slik forutsetningene for å bedrive estetisk verdsetting 

av vin (Burnham og Skilleås 2012). 

Måten de benytter disse nettverkene henholdsvis fysisk og virtuelt, er ganske like, og handler 

om å dele smaksnotater og erfaringer i tillegg til å få informasjon om nye produsenter, 

overraskende årganger og spennende vin de vanskelig hadde funnet isolert fra disse 

vinfellesskapene. Kristoffer sier det slik ”Nei det er bare for å lære eller i hvert fall for å 

oppdage nye viner, nye områder jeg ikke kjenner så godt”. De har kontinuerlig kontakt og 

bruker mye tid på disse nettverkene. I tillegg reiser de begge for å besøke vingårder og 

områder de har interesse for og har fått mye kunnskap på den måten. Ekspertpersonene skiller 
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seg fra de andre i mitt utvalg ved at de oppsøker vininformasjon oftere enn den første gruppen 

av informanter jeg skrev om og de skiller seg fra de andre som aktivt søker informasjon ved at 

de ikke har deltatt på vinkurs eller tatt utdanninger innen vin, men er selvlært, noe spesielt 

Kristoffer påpeker som et skille mellom hvordan han selv forholder seg til vin på og hvordan 

andre vinentusiaster skaffer seg kunnskap.  

Man kan med andre ord ikke plassere alle som har spesielt god kjennskap til vin i samme 

gruppe.  

Det er nok sånn at veldig mange av de som kan mye om vin da, har en veldig 

annerledes bakgrunn enn meg, det er nok mange som kommer fra restaurantbransjen for 

eksempel og sånne ting da, som tar sånne vinkelnerutdanninger og sånne ting som er et helt 

annet sosialt sjikt enn det jeg vanligvis omgås (Kristoffer)  

Jeg har gjennom utgreiingen av hvordan mine informanter evaluerer vin og gjennom de ulike 

måtene de skaffer seg informasjon om vin vist mangfoldet i vinforbruket. Mens vinekspertene 

i mitt utvalg ikke kan unnlate å evaluere vin estetisk, med tilhørende språk og praksis, 

fremstår et slikt forhold til vin fremmed for flere av mine informanter. De ser i liten grad på 

vin som et estetisk objekt hvor dommene om vinen er normative. For dem handler evaluering 

av vin om subjektive preferanser. Det er først når man ser på hvordan de skaffer seg kunnskap 

om vin at personer som har mer kunnskap enn dem selv brukes som en slags fasit på hvilken 

vin som kommer innenfor grensene for hva som kan drikkes og ikke. Dette kan ses med 

bourdieuske briller hvor personene mine informanter tyr til for vininformasjon sitter på viktig 

legitim kulturkunnskap som de kan gi tilgang til, men det kan også forstås gjennom Frank ved 

at når vinkunnskapen blir høyere hos personer det er naturlig å sammenligne seg med, blir det 

nødvendig å skaffe seg kunnskap for ikke å havne utenfor denne kulturelle gruppen.  

6.3 Vin og sosial distinksjon 

Jeg vil her se ønsket om å skaffe seg kunnskap om vin i lys av Bourdieus teori om kulturell 

kapital samt Franks teori om posisjonelle goder. Underveis vil jeg også se på hvordan ikke 

bare kunnskap om vin distingverer, men hvordan også hvilke viner man velger å drikke er 

sentralt i et syn på vinforbruk som ekspertarena.  

Det var som jeg viste over ulikt for informantene mine hvor viktig vinkunnskap var, og hvilke 

veier de gikk for å skaffe seg slik kunnskap. Mens de lite interesserte informantene i liten 
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grad oppsøkte kunnskap om vin bedrev ekspertene i motsatt ende av skalaen med 

informasjonssøking på daglig basis gjennom samtaler og diskusjoner i et vinmiljø.  

Kunnskap om vin kan i forstås som et uttrykk for distinksjon hvor vinkunnskap er et symbol 

på ens plass i et kulturelt smaksfelt slik jeg viste i kapittel to (Bourdieu 1996). Et poeng ved 

dette var det for mine informanter fantes et minstekrav for vinkunnskap. Det var viktig for 

informantene mine å ha god nok kjennskap til vin til å kunne føre en samtale om vin i 

jobbsituasjon og rundt bordet med venner. Man måtte følge litt med. Dette nivået var ulikt for 

de ulike informantene, men samtlige hadde et prissegment de holdt seg innenfor og absolutt 

ikke gikk under, og nevnte vin som de ikke (lenger) ville funnet på å kjøpe. Det var slik viktig 

for mine informanter å kunne nok om vin til å være en del av, og skjønne hva som snakkes 

om i sosiale situasjoner. Vinkunnskap kan slik forstås symbolsk som noe som bidrar til å 

trekke grenser mot de som ikke innehar slik kunnskap (Lamont 2001, Bourdieu 1996). Jeg 

finner to måter vin kan forstås som distingverende for mine informanter. Både ved at hvilke 

viner man drikker kan ses hierarkisk og ved at kunnskapen man har, hvordan man drikker og 

snakker om vinen plasserer en innenfor eller utenfor det gode selskap.  

Jeg vil ikke ha en sånn stil hvor jeg liksom mener mye om det da, for folk drikker jo det 

de synes er godt, helt greit altså syns jeg. Da behøver jeg ikke si æsj høyt i hvert fall, men jeg 

kan si æsj inni meg. For det gjør jeg altså, men jeg sier det ikke høyt (Karin) 

Det trekkes symbolske grenser gjennom hvilke viner mine informanter konsumerer og hvilke 

viner de bevisst ikke drikker (Lamont 2001). Der hvor informantene mine snakker om 

forbrukere som ikke drikker vin fremstilles de som uvitende. Noen synes til og med synd på 

dem fordi de enda ikke har lært seg å sette pris på og nyte vin. ”Det overrasker meg egentlig 

litt, at de ikke drikker mer vin og så tenker jeg på at drinker smaker kanskje bedre fordi det er 

søtt (Karin)”. Her karakteriseres hangen til drinker som mangel på utviklede smaksløker og 

heller en barnslig og ukultivert hang til det søte. Slik trekkes grenser mellom de som drikker 

og ikke drikker vin. Dette er slik en alternativ forklaring til hvordan det i kapittel ble sett på 

manglende evne til å kose seg. Mortens syn på vinen Gato Negro viser her hvordan slike 

grenser trekkes. 

Så lenge det ikke kommer i mitt glass, altså jeg vil jo selvfølgelig sørge for at jeg selv 

har noe å drikke på. Så hvis de vil drikke sin vin, så må de gjerne gjøre det. Så lenge de vil 

drikke den vinen så vær så god. Men det er jo smaksløker, det er jo personlig, og vin krever jo 

viss tilvenning også da med det høye syrenivået og garvestoffer og sånne ting som i 
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utgangspunktet er fremmedelementer i munnen. Så den første vinslurken vil jo aldri være god 

(Morten) 

Her ser man også hvordan mangel på en distingvert drikkekultur sammenlignes med en 

umoden og barnslig smak. For Morten handler det ikke bare om å bli eksponert for vin for å 

venne seg til smaken, men også om at det å drikke vin krever innsats. For å drikke vin slik 

han gjør det må man ha interesse for detaljene, for hvilke egenskaper en vin kan ha og 

hvordan man skal gå frem for å finne dem. Han trekker opp grenser til vin han ikke drikker 

slik samtlige informanter gjør, noe jeg vil komme tilbake til, men det handler for han ikke 

hovedsakelig om hvilke viner man drikker, men hvordan man drikker dem.  

Dette synet på vin som distingverende kan forstås i lys av Bourdieus (1996) kapitalteori hvor 

de herskende klasser er de som bestemmer den legitime kulturen og hvordan forbruket skal 

foregå slik jeg greiet ut om i kapittel to. For Bourdieu finnes det mellom innehaverne av den 

legitime estetiske smaken og arbeiderklassens smak de som ønsker å ha god smak og som 

utvikler strategier for å nærme seg det naturlige forholdet til objektet den herskende kulturelle 

gruppen har.  

Men finnes en slik legitim vinkultur i Norge og blant mine informanter? Jeg vil undersøke 

dette før jeg ser vin som et posisjonelt gode.  

Legitim kultur og distinksjon 

Skarpenes fant i sine intervjuer lite i Norge som tydet på en legitim kultur brukt til å 

distingvere seg i forhold til andre som ikke kunne ta del i denne kulturen (2007). Under mine 

intervjuer spurte jeg om rangeringer av ulike viner og om de forventet et visst kunnskapsnivå 

hos andre. Det interessante var at jeg fikk flere historier om rangeringer av vin, hvilke som 

var bra og dårlige, hvilke områder de mente det var greit å drikke vin fra og hvilke som falt 

utenfor det som var legitimt. Der Skarpenes fant ut at det var moralsk forkastelig å rangere for 

eksempel litteratur, hadde ikke mine informanter problemer med å sette grenser for hvilke 

viner de synes var bra og dårlige.  

Dette kan forstås ved at vin i tillegg til å brukes som identitetsmarkør også drikkes og har et 

subjektivt aspekt ved seg. Enten liker man vinen, eller så gjør man det ikke. Men det er ikke 

så enkelt. For flere av mine informanter handler det ikke kun om personlige preferanser og 

smak, men om å velge rett vin til rett situasjon, om å ha kunnskap om vin og om å vite 
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hvordan vinen skulle drikkes. I tillegg er vurdering av kvalitetsvin, i kraft av å være et estetisk 

objekt, normativ og diskuterbar (Burnham og Skilleås 2012). Det handler da ikke kun om 

subjektive preferanser som det jo ikke er noen grunn til å diskutere. Det at mine informanter 

trekker såpass tydelige grenser mellom god og dårlig vin handler slik om mer enn subjektive 

preferanser. Det at en vin ikke er drikkbar kan selvfølgelig også ha med vinfeil å gjøre, men 

det å ikke drikke en vin med feil handler mer om å kunne oppdage feilen og det er da 

kunnskapen og praksisen som gjør at man oppdager feilen som distingverer. Det å skulle 

smake på vinen og godkjenne den for resten av selskapet kan være utfordrende av flere 

grunner, for ikke å snakke om hvor flaut det er å godkjenne en vin som helt klart er korket, 

noe Klaus Hagerup beskriver godt i Svarte haner og ville griser – En mat- og vinreise i 

Chianti (2005). 

Denne anstendigheten som Skarpenes snakker om ved nordmenns omgang med kulturelle 

smaksdommer finner også jeg hos mine informanter. Men de forteller også at de tenker over 

hva andre drikker og at det de drikker ofte er utenfor grensene for hva som kan drikkes slik de 

selv ser det. Jeg opplever slik ikke at det for mine informanter er viktig å unnlate å skille seg 

ut når det kommer til vin. Kristoffer, en av mine vinentusiaster forteller innledningsvis at han 

ikke dømmer personer på bakgrunn av hva de drikker, men trekker senere i intervjuet tilbake 

utsagnet og forteller at han egentlig tenker over hva folk drikker ganske ofte og at et uopplyst 

konsum av vin av dårlig kvalitet ifølge han et tegn på at konsumentene er veldig forskjellige 

fra han.  

Gjennom intervjuene mine fant jeg at den legitime vinkulturen kunne sies å handle om et 

konsum av viner fra den gamle verden hvor vinens identitet gjennom tilknytningen til terroir 

er viktig. En gruppe av mine informanter som ikke så på vin fra den gamle verden var de mer 

eksperimentelle vindrikkerne. For dem var andre kriterier viktig, og heller hvordan de 

forholdt seg til vinene, gjennom de rette praksisene for smaking og evaluering av vin, det som 

distingverte. Slik kan deres forbruk forstås som omnivort forbruk hvor måten man forholder 

seg til objektene heller enn hvilke objekter man forbruker er det som ditingverer (Peterson & 

Kern 1996).  

Vin som posisjonelt gode 

Man kan også forstå dette ved å se vin som et posisjonelt gode slik jeg viste i teorikapittelet 

(2007). Vinen man drikker viser ens relative status i et kulturelt smaksfelt, og slik har ikke 
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kun grensene for hva som er innenfor en legitim vinkultur relevans for vinforbruket, men 

hvordan det drikkes vin hos personer nær deg i den sosiale sfæren. Dette kan bida til å 

forklare hvorfor de minst interesserte vindrikkerne ikke er veldig interessert i å skaffe seg 

kunnskap om vin, og ikke ser på hvilke vinmerker, vinstiler og vinland som er innenfor en 

legitim vinkultur, men heller ser sitt forbruk i forhold til personene med lik posisjon i det 

kulturelle feltet. Jeg mener dette synet på vinforbruk gir et godt bilde på hvorfor disse 

informantene i liten grad forholder seg til vinanmeldelser og til vineksperter som de for øvrig 

ser på som snobber, men allikevel forteller om viktigheten av å skaffe seg mer kunnskap om 

vin. Disse informantene tar kontakt med venner som har bedre kunnskap om vin enn dem 

selv, men hvis kunnskap ikke er såpass mye høyere at den blir uforståelig eller uhåndgripelig. 

De ser slik viktigheten av vinkunnskap relativt til personene i nær posisjon i det sosiale feltet 

som dem selv.  

På samme måte blir det viktigere å velge rett vin, viktigere å ha kunnskap om vin blant de 

som er nærmere vinekspertene i det sosiale feltet. For disse interesserte informantene brukes 

det mye tid på informasjonssøking, og det hersker også en viss frykt for å velge feil. I flere 

tilfeller handler vinforbruket om mer enn kos og hygge, og hvordan symboler vinforbruket 

sender til andre om ens relative posisjon er dermed en måte å forstå denne endringen i 

vinforbruket i Norge på.  

Franks teori om posisjonelle goder kan i tillegg gi et alternativ til å forklare hvorfor de 

eksperimentelle vindrikkerne ikke velger å drikke vinene kun fra den gamle verden slik de 

tradisonelle vindrikkerne gjør. Dette kan forstås gjennom at vinens rolle som et posisjonelt 

gode både kan ses som symbol i forhold til hvilke viner man drikker og hvor de kommer fra, i 

tillegg til at kunnskap om vin og hvordan man bruker kunskapen også symboliserer ens 

posisjon. For de eksperimentelle vindrikkerne symboliserer kunnskapen man må ha for å 

velge rett vin, ikke bare i den gamle verden, men også i den nye verden mer kunnskap enn det 

legitime viner gjør. Slik vil maksimeringen av vinkunnskap kunne forstås som nødvendig for 

å hevde sin posisjon i et felt hvor man ikke har tilgang til de kanoniske vinene.  

6.4 Estetisk forbruk av vin 

Vin kan ifølge Burnham og Skilleås ses på som et objekt for en estetisk opplevelse, en 

opplevelse som kan oppnås av alle uavhengig av sosial klasse bare man går inn for det (2012). 
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Kunnskapen er som skrevet i teorikapitlet tilgjengelig for alle. Det eneste man trenger er en 

interesse for vin, dedikasjon og mulighet til å smake vin. Med det som utgangspunkt fremstår 

vinekspertene som innehavere av en kunnskap som er tilgjengelig også for den vanlige 

vindrikkeren. Men fremstår ekspertene og vinanmelderne som personer med vinkunnskap alle 

kan nå, og fremstår vinkunnskapen som ønskelig kunnskap for alle mine informanter?  

Jeg vil her argumentere for hvordan noen av mine informanter, nemlig de jeg kaller 

vineksperter, forholder seg til vin på en estetisk måte. Videre vil jeg vise hvordan 

vinkunnskapen for noen av mine informanter har estetisk verdi, mens det estetiske aspektet 

ved vinkultur ikke tillegges slik verdi for andre forbrukere. Slik nyanserer jeg bildet av en 

norsk vinkultur.  

Evaluering av vin 

Evaluering av vin innebærer for Burnham og Skilleås (2012) et sett estetiske praksiser som 

følges for å kunne bedømme vinen best mulig og for å kunne sammenligne den med andre 

viner. Disse praksisene består som skrevet tidligere av hvordan man smaker vin, og inkluderer 

også et vinspråk man er enig om betydningen av, noe jeg tok for meg i avnsittet over. Blant 

informantene mine hadde alle mulighet til å smake vin ved at samtlige var over 18 år og 

hadde god nok økonomi til å kjøpe vin. Vininteressen var som jeg har vist, til stede hos alle 

mine informanter i ulik grad, så to av kriteriene for estetisk evaluering av vin er allerede 

oppfylt. Det som skilte de ulike typene vindrikkere fra hverandre var hvor stor vininteressen 

var, hvordan de evaluerte vin og hvilke skritt de tok for å opparbeide seg mer kunnskap om 

vin. Jeg ønsker først å undersøke hvordan mine informanter evaluerer vin før jeg undersøker 

hvordan de skaffer seg ny informasjon om vin. 

”Jeg snakker om vin når jeg drikker vin. Lars” For informantene mine er det i situasjoner hvor 

en sitter med vinglasset foran seg sammen med partneren eller gode venner at vin oftest blir et 

samtaleemne. Det er da de snakker om hvordan vinen var og bedømmer den som god eller 

dårlig i fellesskap med personene de drikker vinen med. Men det er ikke kun i en 

drikkesituasjon vin dukker opp som samtaleemne og den diskuteres heller ikke nødvendigvis 

hver gang den konsumeres. Vin diskuteres på jobb, på fest, i selskaper, på ferie, på hytta, og 

med kollegaer, venner, familie og partnere. Den evalueres hvis den er spesielt god, hvis den er 

kjøpt inn til noe spesielt, hvis det er i en vinsmakersetting med andre interesserte venner på et 

vinkurs eller lignende. Det varierer hvor ofte informantene mine evaluerer vinen de drikker og 
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hva de legger vekt på under evalueringen, om det er fargen, lukten, smaken eller følelsen, 

eller alle disse.  

Estetisk evaluering skiller seg fra subjektive meninger, slik jeg viste i teorikapitlet, ved at de 

er preget av normative konklusjoner som kan kommuniseres uavhengig av sosial status og 

sosiale grenser. Hvor vidt mine informanters evaluering av vin av dem blir sett på som 

subjektive er slik en måte å undersøke om deres evaluering dreier seg om en estetisk 

evaluering eller ikke. I tillegg kan hvordan de ser på eksperters dommer om vin også sees som 

uttrykk for om et estetisk forhold til vin kan forklare det økte vinforbruket for gruppen.  

Jeg har gjennom hele analysen vist hvordan mine informanter har integrert vin i sin hverdag 

og drikker vin hovedsakelig sammen med partneren. Vinen er da et samtaleemne, men for 

flertallet av mine forbrukere, er temaene som diskuteres vinen og vinen var god og hvor vidt 

den passer til maten. Det er sjelden mine informanter går i dybden på vinens egenskaper i 

form av terroir med områdespesifikke egenskaper, men de relaterer gjerne vinen til reiser slik 

jeg viste i forrige kapittel. Diskusjon rundt estetiske kvaliteter i vinen, derimot, er helt 

fraværende. ”Jeg tror ikke vi diskuterer så fryktelig mye sånn nei, vi sitter ikke å doserer så 

mye om den vinen som er så fantastisk og hører så mye om det heller. Men jeg tror vi kan gi 

hverandre tips for eksempel hvis det er noe som er godt.” Trond beskriver slik en veldig 

typisk måte å snakke om vin på for mine informanter.   

Unntaket er vinekspertene i mitt utvalg som ser evaluering av vin som en nødvendig og 

naturlig i møtet med vin. Evalueringen skjer for disse for og i et vinfellesskap hvor en kan 

mene at en vin er estetisk vellykket uten at man trenger å være tilhenger av vinstilen 

personlig. Kristoffer beskriver forholdet til evaluering av vin slik. ”Det sitter helt i 

ryggmargen det altså, det å analysere vinen. Er det Bourdieu som skriver om habituelle 

disposisjoner, og det er jo helt elementert, det er helt sånn kroppsliggjort, jeg klarer ikke la 

vær.” Denne evalueringen foregår uavhengig av om vinen er av høy eller lav kvalitet.  

Disse vinkonsumentene har i tillegg vininteresserte kontakter og er en del av forum hvor vin 

diskuteres på jevnlig bais. Evalueringen foregår slik ikke isolert fra andre, men i et fellesskap 

både i form av vinklubber, interesserte venner og nettforum. Hos denne gruppen kan 

evalueringen slik sies å være en estetisk evaluering. De snakker om hvorvidt en vin er god 

eller ikke, men også om vinen er vellykket og interessant på bakgrunn av hva man kan 
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forvente, og bedømmer vinen, ikke bare for sin egen del, men med bakgrunn i et 

vinfellesskap. 

Dette forholdet til vin er i liten grad gjeldende for resten av mine informanter. Det er kun de 

som har deltatt på vinkurs eller besøkt vingårder hvor de har deltatt på organiserte 

vinsmakinger som har bedrevet evaluering av vin på en slik måte. Mellom de som sjelden 

eller aldri evaluerer vin mer enn å si at den var god eller ikke og ekspertpersonene som ikke 

kan la være å evaluere vinen, finner du informantene som gjerne kan sette seg ned og evaluere 

vin, men som ikke bruker tid på dette i hverdagen. Hvis de drikker en vanlig flaske vin til 

maten snakker de gjerne om vinen, men ikke utover om den var god eller ikke. I slike tilfeller 

forstås forbruket mer som i hyggeperspektivet jeg beskrev i kapittel fire. Marie forklarer i 

hvilke situasjoner hun bruker tid på evaluering av vin. ”Hjemme så gjør vi det. Ikke noe 

særlig når vi er ute. Når jeg bare får husets vin for eksempel så er det ikke sånn at jeg står å, 

ja”. De snakker ofte om vin, men evaluerer først vinen og bruker tilhørende vinterminologi 

når de drikker en spesiell vin, skal prøve noe nytt eller skal drikke en vin som er lik i stilen på 

vin de har drukket mye av tidligere og slik er lett å sammenligne med andre. De evaluerer 

spennende vin og ikke vanlig hverdagsvin med andre ord. For dem er det altså forskjell på 

hvordan de snakker om vin når de bare tar et glass vin til maten og når de forsøker å finne en 

vin som passer spesielt til maten de skal spise eller har kjøpt en spesielt spennende vin de vil 

smake. Det er også sjelden evalueringen av vinen kan kalles estetisk evaluering ved at det 

som oftest dreier seg om hvorvidt vinen var god subjektivt sett, og ikke for et vinfellesskap, 

og preferansene diskuteres sjelden eller aldri.  

Det er ikke slik at alle mine informanter evaluerer vin på et tidspunkt. Et par av mine 

informanter snakker kun om vinen som god eller ikke, og mener vinspråket og praksisene 

rundt smaking av vin bare er snobberi. De mener slik at vin kun er subjektivt og at normative 

utsagn om vin ikke er mulig. Dette kommer også tydelig frem for flere av mine informanter 

som selv om de leser vinanmeldelser og oppsøker informasjon om vin, mener at vin i bunn og 

grunn handler om smakspreferanser og at normative utsagn om vin ikke er mulig. Det er altså 

ikke slik at alle vinkonsumenter har et forhold til vin som estetisk objekt slik Burnham og 

Skilleås definerer det. Jeg har vist hvordan mine informanter ofte deler erfaringer og 

preferanser for vin og at det kun er en liten gruppe som evaluerer vin estetisk. Fokuset hos 

mine informanter var slik ikke på å evaluere vin, men å maksimere nytelsen og delta i den 

sosiale interaksjonen ved å snakke om vin.  
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Videre vil jeg ta for meg hvordan informantene mine skaffer seg informasjon om vin for å 

vise hvordan de snakker med noen som har mer kunnskap om vin enn dem selv, og som lærer 

dem om vin. 

6.5 Vineskperter og hvorfor man lytter til dem 

Det er et ønske blant samtlige av mine informanter å opparbeide seg mer kunnskap, men 

årsakene er ulike. Hvor iherdige de er og måten de opparbeider seg mer kunnskap på er også 

ulike, noe jeg har vist over, ved at noen foretrekker å lese vinanmeldelser, noen foretrekker å 

lære gjennom sine nettverk, mens andre reiser til vinområder de er interessert i. Jeg vil her 

forsøke å gi en forklaring på hvorfor mine informanter lytter til vineksperter og venner som 

kan mer enn dem selv.  

Burnham og Skilleås mener man lytter til eksperter fordi de har tilgang til kunnskap som man 

vanskelig får tak i på egen hånd (2012). Siden denne formen for opplevelser er tilgjengelig for 

alle som er dedikert og har mulighet til å smake vin, fremstår ikke ekspertene som personer 

med tilgang på uoppnåelig kunnskap som distingverer, men som guider til meningsfylte 

estetiske vinopplevelser.    

Vinanmeldere.  

Det skrives side opp og side ned i avisene om vin, og de fleste har nå faste vinspalter hvor 

anmeldere anbefaler viner til avisens lesere. Anmelderne sitter på kunnskap om vin som 

leserne vanskelig kan få tak i på egen hånd og guider dem gjennom jungelen av vin til gode 

kjøp som gir gode vinopplevelser. Vinanmeldere kan være en god kilde til informasjon, men 

det er også kvalitetsforskjeller på vinanmeldere. Jeg vil her ikke gå inn i hvilke anmeldere og 

hvilke magasiner og aviser som for ulike informanter sitter på espertkunnskap og ikke. For 

ulike nivåer av vinkunnskap fins ulike forum med anmeldere som fremsår som eksperter for 

gruppen de skriver til. Som en av informantene mine jeg kaller vinekspert sier, så leser han 

ikke Geir Salvesens vinanmeldelser for eksempel, og denne anmelderen sitter ikke på 

estetiske opplevelser som ikke min informant selv kan skaffe. Han benytter seg av andre 

eksperter som guider han til estetiske opplevelser og som henvender seg til konsumenter som 

han selv. For andre informanter fremstår Salvesen som en vinekspert og den perfekte guiden 

til gode vinopplevelser. Jeg vil her ikke gå i detalj på hvilke personer og forum som er 
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legitime distribuører av estetiske opplevelser og ikke for de ulike informantene mine, men se 

på hvordan ulike typer vindrikkere forholder seg til anmeldelser.  

Vinanmeldelser er en stor kilde til informasjon for informantene mine, men det varierer i hvor 

stor grad de stoler på anmelderne. Jeg kan dele informantene mine i to grupper, de som leser 

anmeldelser og stoler på anmelderens smak og de som er kritiske til det de leser. For Morten 

er anmeldelser en viktig kilde til informasjon, men han er bevisst på personen bak 

anmeldelsen og hvordan anmelderens skriver på bakgrunn av eget kunnskapsnivå og egne 

preferanser. ”Det er greit å nesten ha et personlig forhold til den som skriver så du liksom er 

på nett i forhold til hva vinskribentene skriver. Morten” For denne informanten er anmelderen 

en viktig kilde til informasjon, men det kan ikke være hvilken som helst anmelder. Han stoler 

på spesielt én anmelder som han fulgte da han begynte å bli interessert i vin, og som har gitt 

han gode vinopplevelser over tid. Han stoler slik på eksperten som har gitt ham mer 

meningsfulle opplevelser slik Burnham, og Skilleås mener vinentusiaster forholder seg til 

vineksperter (2012: 167). Forholdet er nå mer som en dialog mellom anmelderen, vinen og 

han selv og en forholder seg videre til denne personen som kommuniserer godt og snakker 

ens språk heller enn anmeldere man ikke kjenner smaken og språket til.  

Det samme gjelder for Trine som mener man må kjenne til anmelderen fordi det er mange av 

vinene i avisen som får ufortjent høye karakterer. ”Jeg syns ofte det er veldig høye karakterer 

som ikke alltid er velfortjent. Alt får seksere omtrent”. Også Trond har hatt dårlige erfaringer 

med anmeldelser i avisen og stoler ikke nødvendigvis på at han vil like det som beskrives 

positivt i avisene. ”Du har fulgt rådene til noen som såkalt kan det, og så er det skivebom”. 

Marie gir uttrykk for det samme og velger heller å stole på vennenes anbefalinger som hun 

kjenner smaken til enn anmedelser. ”jeg har kjøpt vin etterpå så har jeg blitt skuffa, så jeg tror 

det er litt vanskelig, en må gjerne smake det selv. Men derfor, når jeg hører folk som har 

smakt istedenfor, så stoler jeg mer på de da, det er venner da som jeg kjenner. Marie”.  For 

disse har ikke vinanmeldere guidet dem til mer meningsfylte opplevelser. De stoler ikke på 

anmeldelsene som sikre kort til bedre vinopplevelser, men snakker heller med venner de 

kjenner smaken til. De har også gjerne en venn som kan mer enn dem selv som fungerer som 

en slags mentor slik jeg viste i over.  

Resten av mine informanter så vinanmeldere som en veldig god kilde til informasjon. De 

kjøpte gjerne vin på bakgrunn av hva som ble skrevet i avisene og kan slik sies å ha blitt 

påvirket av økningen i antall vinomtaler i avisene.  På spørsmålet om hvordan Lars ville tatt 
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imot en vin som var anbefalt i avisen svarte han ”Ja, jeg vil si topp, da, da gleder vi oss til 

den.” Slik er det ikke alle som har et skeptisk forhold til anmelderes smak, men benytter dem 

aktivt for å få nye vinopplevelser. Både Karin, Kirsti og Leif forteller at de leser 

vinanmeldelser og får noe ut av det ”Ja, egentlig. Veldig ofte føler jeg at det stemmer de 

gangene jeg har prøvd det, har jeg kjøpt flaskene så har de som oftest vært bra, de som er 

beskrevet som bra ut i fra de kriteriene som jeg har da. Jeg føler at det er relevant å lese dem 

da (Leif)”. Vinanmelderne fremstår for denne gruppen som personer som guider dem til bedre 

opplevelser.  

For å få tilgang til estetiske opplevelser leser vinekspertene mine vinanmeldelser og 

diskuterer vin med det man kan kalle anmeldere i deres forum. Slik sklir ekspertpersonene rett 

inn i Burnham og Skilleås teori om eksperter som guider til opplevelser heller enn personer 

med tilgang på uoppnåelig kunnskap. Men hva med de andre i mitt utvalg som jeg ikke 

allerede karakteriserer som eksperter, og som enda ikke har fått tilgang til estetiske 

opplevelser? De av informantene mine som er interessert i vin uten å være vinentusiaster 

stoler i stor grad på vinanmeldere som guider til bedre vinopplevelser. Samtidig viste jeg over 

at disse vinkonsumentene også er de som er mest skeptiske til vin som noe mer enn subjektive 

opplevelser, så det handler om hvorvidt de er enige i smaken eller ikke. På denne måten kan 

deres forhold til vinanmeldere heller forklares ved at lesing av disse anmeldelsene er 

nødvendig for å oppdage ny vin og være en del av samtalen på for eksempel arbeidsplassen, 

eller potensielt gjøre at de oppdager nye viner som passer til favorittmiddagen eller lignende, 

som skaper hygge. Vinentusiastene ser i større grad vin som uttrykk for mer enn subjektive 

opplevelser. De stoler ikke på hvilke vinanmeldelser som helst, men finner sine eksperter som 

hjelper dem til bedre opplevelser. For Morten var det Arne Ronold, for Trine var det en 

spesiell person på lokalpolet og for Marie var det en venninne.  

6.6 Oppsummering 

 

Vin har blitt et vanlig innslag i nordmenns hverdag og det smakes, diskuterers og anbefales 

vin både blant venner og på arbeidsplassen. Det er en stor interesse for vin blant mine 

informanter og det drikkes ofte og med ulike motivasjoner. Det som skiller de ulike typene 

vindrikkere fra hverandre er hvilke viner de ser på som legitime,hvordan de snakker om vin, 
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hvordan de drikker og smaker på vin, kunnskapen de har om vin og hvordan de skaffer seg ny 

kunnskap om vin.  

I forhold til estetisk evaluering av vin er den kun en liten gruppe blant mine informanter som 

faller innenfor en slik kategori, nemlig vinekspertene. For dem handler vin i liten grad om 

hvilke signaler de sender til andre og hvilke grenser de trekker ved vindrikkingen, og i større 

grad om å oppnå gode estetisk opplevelser med vin.  

Blant vindrikkerne mine som er minst interessert i vin finnes det også et ønske om kunnskap 

om vin, men ikke på samme måte som hos de andre konsumentene. Disses vinforbruk kan 

forstås i lys av vin som et psisjonelt gode hvor vinens relative verdi er viktig i et kulturelt 

smaksfelt. Slik prøver ikke disse informantene å oppnå vinkunnskap som vineksperter har, 

men snakker med venner som for dem sitter på viktig vinkunnskap for deres sosiale posisjon.  

De interesserte vinforbrukerne i mitt utvalg leser anmeldelser og stoler på vinanmelderne som 

eksperter som kan øke deres opplevelse av vin. De er interessert i vin og synes god vin er 

viktig. Forbruket kan forstås som et ønske om å tilhøre en legitim vinkultur hvor de med sitt 

eget vinforbruk aktivt skaper grenser og tar avstand fra andre vindrikkere. Det er denne 

gruppen konsumenter jeg opplever at snakker mest om hvilke signaler en interesse for vin 

sender.  

Mellom de interesserte og ekspertene finner jeg en gruppe vindrikkere som ikke kan sies å 

inneha kompetansene nødvendig for å bedrive estetisk evaluering av vin, men som er 

interessert i gode vinopplevelser og som gjerne har tatt kurs for å skaffe seg mer kunnskap om 

vin. De ser viktigheten av vinkunnskap både relativt til sine venner på en slik måte at det er 

nødvendig med et visst kunnskapsnivå for å være med i den sosiale samhandlingen, men også 

gjennom at de vil forsøke å oppnå estetiske vinopplevelser.  
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7 konklusjon 

Jeg har i denne oppgaven forsøkt å svare på hva økningen i vinforbruket sier om vinens plass 

i moderne vinforbruk i Norge, og hva slags kulturelle endringer denne økningen symboliserer.  

Det jeg har funnet er at det trengs et nytt blikk på vinforbruk i Norge, og vinforbruket er mer 

nyansert enn misbrukerperspektivet som har dominert i norsk alkoholforskning har gitt. Mens 

den skandinaviske drikkekulturen kjennetegnes med et mål om beruselse, vin hovedsakelig i 

forbindelse med helg og høytid, øl som det foretrukne drikket, alkohol utenom måltidet og 

kjønnsforskjeller, finner jeg lite av dette forbruket hos mine informanter. Den kontinentale 

drikkekulturen gir heller ikke et komplett bilde på hvordan mine informanter forbruker vin.  

Mine informanter forteller om måtehold, vin hovedsakelig til mat og som en måte å 

sosialisere med andre. Det kan også ses på som gjenstand for identitetsskaping og brukes til å 

kommunisere hvilken kulturell posisjon man han i et kulturelt smaksfelt. Jeg finner ulike 

typer vindrikkere som jeg presenterte gjennom idealtyper som viser at det kan forbindes ulike 

strategier for vindrikking i dagens samfunn og som gir en mer nyansert forståelse av kultrelt 

vinforbruk i dag.  

Gjennom mine intervjuer av vinkonsumenter i Norge fant jeg tre perspektiver, som inneholdt 

tre ulike måter å forstå drikkekulturen i Norge på, nemlig vin som kos og hygge slik man 

drikker vin hjemme, vin som uttrykk for en kontinental drøm, slik man blir påvirket av reiser 

til vinproduserende land, og til sist vin som ekspertarena hvor vinens symbolfunksjon står 

sentralt og hvor kunnskap om vin både kan signalisere en måte å distingvere seg på og 

kjennskap til vin som estetisk praksis. Disse tre kompetansene kom altså til syne gjennom 

konstruksjonen av mine fire idealtyper. For å illustrere mine funn innenfor hver av disse 

temaene  vil jeg først presentere hva disse tre måtene å forstå vinforbruket på sier om hvilke 

kulturelle endringer jeg har funnet at har forekommet i en norsk drikkekultur. Videre vil jeg 

for å se nærmere på hva de sier om vinens plass i moderne kulturforbruk i Norge. 

Den første måten å drikke på handler om vin som kos og hygge. Jeg viste i kapittel fire 

hvordan denne måten å drikke på viser en endring i måten å se vinforbruket i Norge på som 

noe annerledes enn misbruk. Innenfor dette perspektivet er vinforbruket  verken en måte å 

trekke grenser til andre forbrukere eller en kamp om en plass innenfor en kulturell gruppe. 

Vinen ble her sett på som noe som hadde verdi i seg selv og som transformerte hvedagen til å 
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bli litt koseligere og hyggeligere. Vinforbruket handlet slik om smaken av vin, om sosiale 

relasjoner og et sunt vinforbruk preget av måtehold. Jeg fant dette aspektet hos samtlige 

informanter, selv om det ikke var til stede i samtlige situasjoner. Både utenfor de nære 

relasjonene og utenfor husets fire vegger fremsto vin i større grad som symbol på kunnskap, 

og interesser. Dette synet på vin bidrar allikevel til å nyansere bildet av en norsk drikkekultur 

og sier noe om en drikkekultur i endring. 

Det andre temaet handlet om hvordan reising til vinproduserende land bidrar til å forklare noe 

av endringen i vinkulturen i Norge. Dette dreier seg om at møtet med den kontinentale 

drikkekulturen hvor et romantisk og nostalgisk syn på vin og vinkultur påvirker den 

besøkende. I Frankrike er vinens identitet viktig og konsum av slik autentisk terroirvin knyttet 

til stedet, tradisjonen og historien er noe av det som gjør franskmenn til franskmenn. Dette har 

også et integrerende aspekt ved at gjennom konsum av vinenn konsumerer en også vinens 

identitet og får en tilknytning til stedet. Slik blir man like gjennom konsum av terroirvin, og 

også mine informanter tar del i dette. Gjennom konsumet av slik vin konsumerer de 

tradisjoner og historie, og de ser det kontinentale vinforbruket på en romantisert måte hvor det 

moderne og mekaniske, og til en viss grad også dårlig vin, skjules bak det romantiske og 

autentiske synet på vinproduksjon, produsenter og forbrukere. Dette synet på vin har bidratt 

til å endre den norske drikkekulturen ved at det setter kontinental vin i en særstilling, og 

trekker grenser til vin fra den nye verden slik at den fremstår som mer komersiell og lite 

romantisk i forhold til en kontinental kultur. Flere av mine drakk kun kontinental vin, noe 

som er et uttrykk for dette. Slik vinforbruk på reiser påvirker videre informantene til å 

kosnumere slik vin også hjemme og forklarer populariteten til vin fra den gamle verden i 

Norge. 

Det siste temaet handler om vin som ekspertarena. Vin har i dette perspektivet en 

symbolfunksjon, og er et tegn på ens relative sosiale plass i et kulturelt smaksfelt. På denne 

måten kan ønsket om vinkunnskap forstås ved at kunnskapen symboliserer kjennskap til en 

legitim kutlur i Bourdieus øyne. Gjennom Franks forståelse, ved at siden vinkunnskap er blitt 

viktigere i samfunnet, er man nødt til å bruke tid på å skaffe seg slik kunnskap selv for ikke å 

risikere å ha mindre relativ kunnskap en de rundt en som investerer i slik kunnskap. Jeg 

mener begge disse perspektivene kan forklare søken etter mer vinkunnskap og forholdet til 

vin hos ulike informanter. Der informantene ikke er spesielt interessert i vin, kan søken etter 

vinkunnskap hos venner med relativt sett litt høyere kunnskap enn en selv forklares ved at de 



93 

 

ikke søker å være en del av den legitime vinkulturen, men at de heller ikke vil falle utenfor 

gruppen av vinkonsumenter som skaffer seg mer kunnskap. Slik kan synet på posisjonelle 

goder forklare våpenkappløpet av vinkunnskap, hvor alle informantene mine er interessert i å 

skaffe seg mer kunnskap om vin, og hvor det går mer prestisje i å skaffe en god vin til et 

selskap eller lignende slik jeg viste i kapittel 6.  

Synet på vin som et estetisk objekt gir også verdifulle perspektiver ved et moderne vinforbruk 

i Norge, ved at slike estetiske opplevelser er ønskelige for vinforbrukere. Jeg fant ikke at dette 

var relevant for alle mine informanter, og mange av dem forholt seg ikke til ekspertpersoner i 

den grad eksperter defineres som eksperter innen estetisk evaluering av vin. Men det gir et 

bilde av hvordan vinforbruket kan forstås blant gruppen av vinkonsumenter som enten selv 

innehar kompetansene for estetisk evaluering av vin, og blant gruppen som ser verdien i slike 

opplevelser. Dette bidrar slik til å nyansere bildet av vinforbruk i Norge. 

Jeg kan altså konkludere med at dette kompetansemangfoldet gir grunn til å konkludere med 

at vindrikkerkulturen i Norge er kvalitativt annerledes enn både den typiske skandinaviske og 

den romantiserte kontinentale drikkekultren viser. Både kos og hygge, nytelse av vin og 

kunnskap er mye viktigere for opplevelsen enn beruselse. 

Jeg har altså gjennom denne oppgaven funnet at det ikke bare drikkes vin på andre måter enn 

før, de lærer også om det via flere kanaler enn tidligere og med andre motiver. Jeg har over 

sett på hvordan mine informanter evaluerer vin, hvordan de bruker vinterminologien og på 

hvilken måte de skaffer seg kunnskap om vin. Gjennom disse måtene å forstå vinforbuket fant 

jeg at det for ulike typer vinkonsumenter var ulike måter å forholde seg til det kompekse 

objektet som er vin og viser at vinen har ulik plass i forbruket til de ulike infomantene. 

Det var for informantene mine interessant å lære om vin selv hvor mye energi de la i å skaffe 

seg mer kunnskap varierte. Noen leste anmeldelser, noen tok kurs og andre leste vinblad, men 

felles for alle var at en av de viktigste informasjonskildene var samtalene med andre 

vininteresserte. De skaffet seg ofte kunnskap i felleskap med andre og snakket med flere som 

hadde lik grad av kunnskap som dem selv i hverdagen. Det interessante jeg fant var at i tillegg 

til dette oppdaget jeg at nesten alle mine informanter fortalte om en spesiell person som hjalp 

dem med å navigere i vinens verden og som fungerte som en slags mentor eller portåpner til 

vinens verden.  
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En slik vinmentor er interessant også i forhold til markedsføring av vin og sier noe om 

hvordan flertallet av mine informanter skaffer seg ny kunnskap om vin. Det hadde vært 

interessant å undersøke denne personens rolle videre.  
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Vedlegg 1 

 

Intervjuguide 

 

1) Bakgrunn 

Hvor bor du? 

Hvor gammel er du?  

Hva slags utdanningsbakgrunn har du?  

Hva slags utdanning har dine foreldre? 

Kan du fortelle litt om hva slags type alkohol du foretrekker å drikke og i hvilke 

sammenhenger? 

 

2) Hvordan det drikkes vin 

Hvordan tror du at vinkulturen har endret seg i Norge og hva tenker du om den norske 

drikkekulturen? 

 

Vi nordmenn drikker mer vin enn før, men tror du hva slags vin man drikker og 

kunnskapsnivået har endret seg mye? 

  

Hvordan har ditt eget drikkemønster endret seg over tid og hvorfor tror du det har endret seg 

slik? (Finnes det f.eks viner du ikke kjøper lenger? Drikker du oftere/sjeldnere, mer/mindre?) 

 

Hvordan vil du karakterisere ditt drikkemønster i forhold til din familie og dine venner? 

Skiller du deg ut? 

 

Hvis du drakk vin denne uken, Kan du fortelle litt om hvilke dager du drakk, i hvilke 

sammenhenger, hva slags viner hvis du husker det og hvilket prisnivå de hadde?  

 

Hvordan skilte denne uken seg fra en normal uke? (sesongbetont, fester) I hvilke 

sammenhenger drikker du vin? Vin som kos, del av maten, alkohol, fest, trøstedrikking, 

avslapning/stresse ned 
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Pleier du å ha vin stående hjemme, i så fall hva slags vin, og hvor oppbevarer du den? 

 

Hvor ofte søker du etter nye viner og hvordan ville du gått frem hvis du skulle funnet en ny 

vin? Ville du sett i avisen, lest blogger, søkt på nett, tatt vinkurs, reist til vingård? 

 

Kan du si litt om hva du ser på som en billig og dyr vin, og i hvilke situasjoner ville du valgt 

en billig, dyr og normalpriset vin?  

 

Kan du fortelle litt om hvordan du handler når du handler vin på polet? Hvilke hyller går du i? 

Hva slags infomasjon ser du etter? Går det på rutine? Har du spesielle prisnivåer du handler 

etter? Spør du om hjelp?   

 

Visste du at det finnes spesialpol? Og har du i så fall besøkt noen av disse spesialpolene? 

 

Har du noe å tilføye i forhold til hvordan du drikker vin? 

 

3) Informasjon utenfra, vinanmeldelser og ekspertpåvirkning 

Hvor mye vil du si at du søker etter kunnskap om vin?  

 

Pleier du å bruke noen spesielle medier til å finne informasjon om vin? I så fall hvilke? 

(Avis, nettsteder som aperitif og vinmonopolet, tv, mobilapps, blogger, blader, nettvinkjellere 

osv?) 

 

Følger du noen vinblogger eller bruker du andre forum på nett for å lære om vin? Hvordan 

bruker du dem isåfall?  

 

Er du med i en vinklubb?  

 

Hva slags forhold har du til vinanmeldelser i avisen? Pleier du å lese dem og hva synes du i så 

fall om dem? Hva synes du om kaliteten, lærer du noe, er det forståelig, hvordan er språket, 

husker du vinene fra det du leser om?  

 

Føler du at du benytter deg av anmeldelser mer eller mindre enn resten av befolkningen? 
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Hvis noen forteller deg at vinen de har med er anbefalt på en blogg eller i en avis, er dette 

entydig positivt for deg?  

 

Har du noe å tilføye i forhold til hvordan du søker informasjon om vin? 

 

4) Historisk utvikling 

Hva syns du om den kontinentale drikkekulturen? (Kunnskap, mengde, kvalitet) I forhold til 

Norge, deg? 

 

I forhold til vin og reising, har du noen gang reist på en vintur? Kan du i så fall fortelle litt om 

turen? 

 

Kan du si litt om hvordan du velger vin og hva slags vin du drikker når du er utenfor Norge? 

(Hvordan velger du vin når du er på tur? Kjøper du lokal vin? Husets vin?) 

 

Drikker du mer vin fra områder du har vært i? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

 

Er det viktig for deg å vite hvor en vin kommer fra? 

 

Er det områder eller land du ikke drikker vin fra? 

 

Har du noe forhold til kvalitetsmerking av vin i ulike land, eller i forhold til ulike måter å 

dyrke, høste, fremstille og lagre vin på? 

 

Hva syns du om vin fra den gamle verden? 

 

Hva synes du om vin fra den nye verden 

 

5) Vin og identitet 

Hvordan vil du beskrive ditt forhold til vin? (Ser du på deg selv som en vinkjenner? En 

vinelsker? Vinliker? Vindrikker? Lite glad i vin?) 

 

Vil du karakterisere deg selv som tradisjonell eller eksperimentell i vinvalget? 
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Med hvem og i hvilke situasjoner vil du si at du snakker mest om vin? Hvor ofte?  

 

Tenker du ofte over hva andre drikker og mener du at det kan si deg noe om hva slags 

mennesker disse er? Gjelder dette i alle settinger i så fall? 

  

Vil du si at det er viktig for deg å vite mye om vin, ha kunnskap om vin du gir bort i gave 

eller bestiller på restaurant? Kan du si noe om dette er like viktig/uviktig i alle 

sammenhenger? 

  

Si at du skal på middagsselskap hjemme hos en ny sjef eller hos svigerfamilien din for første 

gang og har fått beskjed om å ta med deg en vin. Er det da spesielle kriterier for hva slags vin 

du ville tatt med?  

 

Har du noen gang fått en vin du ikke har drukket? (Brukt i mat, gitt videre, helt ut?) Hvorfor, 

hvorfor ikke?  

 

Har du noen gang merket at du tok med, serverte eller bestilte helt feil vin? (tok med feil vin, 

ikke visste nok om vinen, for billig, for dyr eller lignende?) Hva gjorde du da i så fall? 

 

Hvis du arrangerer et middagsselskap, kan vennene dine ta med hvilken som helst vin? Hadde 

du reagert hvis de tok med en pappvin, en til under 100, under 150, over 200, 300 osv 

 

Ser du på kunnskap om vin som nyttig(+) kunnskap? Hvordan vil du karakterisere kunnskap 

om vin i forhold til kunnskap om kunst, litteratur eller musikk? 

 

Samler du på vin? I så fall hvorfor? 

 

Hva slags forhold har du til potvin, søte viner og dessertviner? 

 

Hva slags forhold har du til øl? (Kan du mest om øl eller vin?) 

 

 

6) Vinterminologien  

Man kan si at vinanmeldere og vinkjennere bruker et sett med begreper for å snakke om vin, 

og kan beskrive en vin med ord som tørr, fyldig eller frisk og finne smaker av alt fra smør til 
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gress, bensin og blomster. Hva syns du om vinspråket, er det en terminologi du har kjennskap 

til, og som du behersker? (Vanskelig eller lett? Smaking, erfaring) 

 

Hvordan bedømmer du en vin selv? Hvilke ord bruker du? Hvor starter du? 

 

Kan du beskrive en god rødvin for deg? Og en god hvitvin? 

 

Kan du kjenne smakene i en vin som vinanmelderne beskriver? 

 

 

7) Avslutning 

Hvorfor tror du at folk drikker mer vin i dag enn for 30 år siden? (At det drikkes mindre 

brennevin og mer vin) 

 

Kan du beskrive den beste vinopplevelsen du har hatt? 

 

Kan du beskrive den beste vinen? 

 

Var dette nødvendigvis den samme opplevelesen? 

 

Er det noe du vil tilføye før vi avslutter? 
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Vedlegg 2 

Forespørsel om deltakelse i intervju om vinkultur i Norge 

 

Jeg er en masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo som nå holder på med den 

avsluttende masteroppgaven. Temaet for oppgaven er vin, vinkultur og identitet. I Norge er 

det dokumentert en økning i vinforbuk fra 70-tallet til i dag og jeg ønsker å se nærmere på 

hvordan et økt vinforbruk gir utslag i kulturen og tankene rundt vin i et uvalg fra 

befolkningen. Er vi for eksempel blitt mer kontinentale og europeiserte, er det vinskribentene 

som påvirker oss til å kjøpe mer vin, eller er det noe annet? Jeg ønsker å undersøke hvordan 

vin gir mening til personene i utvalget mitt, og om vin kan være en identitetsmarkør. I 

forbindelse med dette ønsker jeg å intervjue ca 20 personer som er forbrukere av vin. 

Spørsmålene vil dreie seg om hvordan det drikkes vin, om påvirkning utenfra og egne tanker 

rundt vin.   

Jeg vil ta notater mens vi snakker sammen, og intervjuet vil vare i ca en time. Vi blir sammen 

enige om tid og sted. 

Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 

måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli 

slettet. Opplysningene anonymiseres og notatene destrueres når oppgaven er ferdig, innen juni 

2013. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne 

gjenkjennes i den ferdige oppgaven. Ønsker du å være med på intervjuet, er det fint om du 

skriver under på samtykkeerklæringen nedenfor. 

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på 99 57 18 91, eller sende en e-post til 

marthia@student.sv.uio.no. Du kan også kontakte min veileder Hans Erik Næss ved institutt 

for sosiologi og samfunnsgeografi på telefonnummer 91 38 23 57.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD).  

 

Med vennlig hilsen  

Marthine Hveem Andersen  

Toftesgate 50 A 

0556 Oslo 

 

Samtykkeerklæring:  

 

Jeg har mottatt skriftlig informasjon og er villig til å delta i studien.  

 

Signatur …………………………………. Telefonnummer …………………………….. 


