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Abstract

Denna studie utgörs av en kvalitativ innehållsanalys med syftet att studera det område som

utgörs av svensk vinjournalistik. Mer konkret undersöker studien vad den så kallade

naturvinstrendens ökande popularitet kan uppmärksamma angående den svenska

vinjournalistiken. Ur ett teoretiskt perspektiv präglas arbetet av Pierre Bourdieus teorier om fält,

kapital och habitus. Som ett komplement till Bourdieus teorier appliceras även Roland Barthes

teorier om myter. Arbetet analyserar journalisten Mats-Eric Nilssons bok Château vadå samt 9

krönikor om naturvin publicerade av Svenska Dagbladets vinskribent Mikael Mölstad. Utöver

detta studeras även 1 krönika av vinskribenten Bengt-Göran Kronstam. Utöver dessa tre

undersöks även vinskribenterna Linda Pérez och Alf tumble och deras roll inom svensk

vinjournalistik.

Studien uppmärksammar att genom att applicera Pierre Bourdieus teorier så är det möjligt

att utläsa dels hur det svenska vinjournalistiska fältet är strukturerat, men även vilka strategier

som används av aktörerna för att öka sin position inom fältet.

Inom fältet finns det en gemensam uppfattning om att grundläggande respekt och passion

för vin är det högst värderade kapitalet. Värdet av detta kapital erkänner inte Mats-Eric Nilsson

och naturvinsrörelsen fullt ut, utan värderar istället den autenticitet som naturviner medför. Detta

leder till att Nilsson och naturvinstrenden bara delvis accepteras som en aktör i fältet.

Studien belyser även hur Mats-Eric Nilsson använder sig av strategier för att underminera

den klassiska synen på vin, vilket sker genom boken Château vadå. Bokens avslöjande om fusk

inom vinbranschen kan betraktas som ett försök att genom att kritisera vanligt vin, öka sin egen

position i det vinjournalistiska fältet.

Vidare är det möjligt att betrakta en förändring inom det vinjournalistiska fältet, då de

attityder och värderingar som naturvinstrenden för med sig, tillsammans med en ny typ av

vinskribent korrelerar med en samtid präglad av klimatfrågor och miljömedvetenhet
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1. Inledning

Hur länge ska den här naturvinstrenden hålla i sig? Så oimponerad av röda viner som smakar kork

och vita som ser ut som urinprov efter tre dygns fylla. (Andersson Wij, 2019)

Denna fråga ställde artisten Tomas Andersson Wij på twitter år 2019. Den trend Andersson Wij

refererar till är den så kallade naturvinstrenden som de senaste åren har vuxit sig allt större inom

den svenska alkoholbranschen. Trenden kan enklast förklaras som de senaste årens ökade

popularitet och efterfrågan av så kallade naturviner. Att på ett enkelt och tydligt sätt definiera vad

naturviner är för något är i stort sett omöjligt, då det till skillnad från många andra vinsorter inte

existerar någon klassificering för naturvin. Det närmsta man kommer en definition är att det är

ett vin där tillverkningsprocessen får ske i princip av sig själv, utan tillsatser eller manipulerad

jäsning (Systembolaget 2021).

Naturvin är dock inget nytt fenomen, utan startades och populariserades på 60-talet i det

franska Beaujoulais. Under den tiden var kemiska tillsatser i produktion av viner populärt, som

ett långtgående resultat av andra världskriget och de negativa effekter kriget hade fört med sig till

lantbruket. Ökningen av kemiska tillsatser uppskattades inte av de franska bönderna, som

menade att den naturliga aspekten av viner övergavs. Detta resulterade i en revolution gentemot

de manipulerade viner. Denna revolution leddes huvudsakligen av fyra franska vinbönder, som

genom vinhistorien har blivit kända som the gang of four (Grapecollective 2018).

Naturvinstrenden fick nytt liv i Sverige runt år 2010, då den återigen sågs som en

motreaktion mot allt mer manipulerade och industriellt producerade viner (Systembolaget 2021)

och är idag en av de hetaste trenderna inom den svenska alkoholkulturen. Dock leder dess

popularitet också till diskussioner, där kritiska röster påpekar allt från den ibland defekta smaken

till den ofta höga prislappen. Tomas Andersson Wij kritiska tweet är talande för det motstånd

som finns gentemot naturvinet och dess framfart, och han är inte ensam.
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Samtidigt har dock en följarskara till naturvinet vuxit fram, som inte alls delar de

negativa uppfattningarna om naturvinet utan snarare betraktar fenomenet som vinbranschens

räddning. En anledning till detta kan vara att naturvinstrenden symboliserar mycket av vår

samtid. Vi lever idag i en värld där vi ständigt blir påminda om pågående klimatförändringar och

i våra försök att bidra så kan ett naturligt och veganskt vin utan tillsatser vara ett sätt att dra sitt

strå till stacken, hur litet den än är. Med detta i åtanke menar många att naturvinet är det enda

självklara valet av vin.

Vare sig naturvinet är defekt och överprisat, vinbranschens räddning eller bara en frisk

fläkt i ett annars traditionellt och föråldrat vinsortiment går det dock att konstatera att trenden

verkar vara här för att stanna denna gången.

Vin har varit en konstant närvarande faktor genom historien sedan enligt myten en låda

vindruvor glömdes bort och började jäsa. Under historiens gång har vinet agerat törstsläckare,

medicin och religiös symbol (Morgan & Tresidder 2016:33-36). Allt detta har resulterat i att vin

idag betraktas med vördnad och respekt. Även det komplicerade och ibland pretentiösa språket

har skapat en osäkerhet kring att diskutera och uttala sig om vin, och vi förlitar oss till hög grad

på experterna. Denna expertis har även spridit sig till medierna, och idag återfinns vinexperter

och skribenter i de flesta stora tidningar och morgonsoffor. Osäkerheten gällande vin tillsammans

med den starka tilltron till expertisen gällande vin har resulterat i att vinskribenterna har tilldelats

en form av maktposition, där de i mångt och mycket sätter agendan för hur vi svenskar betraktar

och uppfattar vin och dess betydelse. Naturvinstrenden och dess strävan efter viner helt utan

tillsatser symboliserar en nästan unik syn på vin. Det är därför relevant att ställa sig frågan, vad

säger experterna om naturvinstrendens intåg i vinvärlden?

1.1. Syfte och frågeställning

Efter cirka 10 år kan man alltså konstatera att naturvinstrenden inte bara är en fluga utan något

som vinbranschen måste vänja sig vid. Med detta sagt så ämnar denna studie att kartlägga och

uppmärksamma hur den svenska vinjournalistiken förhåller sig till naturvinstrenden.

Naturvinstrendens annorlunda syn på vin samt dess ökande popularitet skapar en unik

möjlighet att undersöka vad som sker när ett så pass etablerat och klassiskt område som svensk

vinjournalistik behöver förhålla sig till något nyskapande och annorlunda.
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Arbetet grundar sig i ett intresse över de dolda regler som återfinns i flera olika delar av

vårt samhälle, de regler som inte är uttalade men som det ändå förväntas att man ska följa. Den

svenska vinjournalistiken och de osynliga regler som krävs för att tala om vin är ett exempel på

detta. Arbetets strävan är att denna studie ska kunna illustrera huruvida naturvinstrenden är ett

uttryck för något mer än dess uppenbara budskap om att viner utan tillsatser är att föredra, och

om det är möjligt att naturvinstrenden kan bidra till att belysa eventuella maktförhållanden inom

svensk vinjournalistik.

Genom att granska de osynliga regler och lagar som finns inom svensk vinjournalistik är

det möjligt att generera en större kunskap om hur makt, kunskap och underliggande budskap kan

ta sig uttryck genom medietexter och i samhället.

För att tydligare redogöra för studiens syfte ställs följande frågeställningar:

- Hur förhåller sig svenska vinskribenter till naturvinstrenden?

- Vilka värderingar finns det inom svensk vinjournalistik?

- Vad är naturvinstrenden ett uttryck för?

2. Tillvägagångssätt

Forskningsfältet för detta arbete är det område som utgör svensk vinjournalistik, vilket präglas av

en bred variation. Som tidigare nämnt återfinns numera vinskribenter och vinexperter på flertalet

medieplattformar. Den svenska vinjournalistiken består således av en mängd aktörer, krönikor

och recensioner som sträcker sig mellan olika plattformar och medieformer. Med detta faktum i

åtanke är det av stor vikt att välja en metod som lämpar sig för denna typ av undersökning.

2.1 Kvalitativ innehållsanalys

Ur ett metodologiskt perspektiv har arbetet sin utgångspunkt i den kvalitativa

forskningstraditionen. Valet av den kvalitativa ansats grundar sig i de frågor som ställs till det
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empiriska material som analyseras. Den kvalitativa forskningens frågor präglas i hög grad av

nyfikenhet och en vilja att utforska händelser och möjliga samband, medan den kvantitativa

forskningen snarare strävar efter förklaringar och resultat (Tjora 2010:19–20). De frågor som i

denna studie ställs till texten kan klassas som kvalitativa då syftet är att undersöka och utforska

vad som sker inom svensk vinjournalistik när naturvinstrenden ökar i popularitet, samt vilka

samband som existerar mellan både texter och aktörer.

Arbetets strävan att studera de texter som skrivs om vin och naturvin i svenska medier

gör den är kvalitativa textanalysen till en lämplig ingång till valet av metod.

Valet av textanalys som metodologiskt perspektiv är dock inte tillräckligt. Textanalys som

metod bör snarare betraktas som ett paraplybegrepp för en mängd olika kvalitativa närmanden av

texter. För att vidare konkretisera valet av metod så utgörs arbetet av en kvalitativ

innehållsanalys, eftersom det är innehållet i de olika texterna om vin som är av huvudsakligt

intresse i arbetets analysdel (Östbye et al 2004:64).

2.1.2 Diskursanalytiska drag

Den valda metoden besitter även drag av en diskursanalys i den bemärkelsen att det finns ett

intresse av att studera möjliga maktförhållanden som tar sig uttryck bland svenska vinskribenter.

Att uppmärksamma maktförhållanden är en grundläggande del inom diskursanalysen (Esaiasson

et al 2010:239-240). Även den diskursanalytiska traditionens tro på att språket bidrar till att

forma och skapa verkligheten (ibid.) återfinns i detta arbete. Som tidigare nämnt så har

vinvärldens ofta komplicerade språk bidragit till en stark tilltro till experter. Vinskribenterna som

i detta arbete granskas bidrar genom sitt språk och sina texter till att producera det svenska

samhällets syn på vin. Studiens metodologiska utgångspunkt kan alltså betraktas som en

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av den diskursanalytiska traditionen.

2.4 Urval och begränsning

Vikten av ett tydligt urval och begränsningar i detta arbete grundar sig huvudsakligen i

omfattningen av material. Texter om vin publiceras varje vecka av olika skribenter, i en mängd
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olika tidningar och andra plattformar. Materialets ständiga föränderlighet gör alltså att en tydlig

avgränsning krävs, dels i hänsyn till det empiriska materialet men också gällande tidsaspekten.

För att avgränsa detta arbete har ett strategiskt urval gjorts. Syftet med det strategiska

urvalet är att genom att granska några specifika texter om vin för att sedan kunna dra generella

slutsatser gällande texter av andra aktörer (Esaisson et al 2010:179-180). Urvalet består av en

avgränsning av vilka aktörer som ska granskas, vilka av deras texter som ska granskas samt

under vilket tidsspann.

2.4.1. Aktörerna

De aktörer som granskas i arbetet är journalisten Mats-Eric Nilsson samt vinskribenten Mikael

Mölstad. Valet att begränsa studien till att granska Mats-Eric Nilsson som grundar sig i förarbetet

till denna studie. Naturvin och de diskussioner jag personligen har upplevt gällande ämnet kan

betraktas som grunden till denna studie. Under arbetets början uppmärksammade jag att i princip

alla texter, podcast-avsnitt eller intervjuer jag tog del av angående naturvin i Sverige på något

sätt inkluderade Mats-Eric Nilsson och hans bok Château vadå. Var inte Nilsson personligen

författare eller intervjuobjektet så var han nämnd eller refererad till. Det var svårt att komma runt

hans roll i den svenska naturvinstrenden.

Även Mikael Mölstad valdes på grund av hans återkommande roll i medier, men också på

grund av hans erfarenhet inom vinvärlden. I över 20 år har han skrivit krönikor och reportage för

bland annat Svenska Dagbladet och Allt om vin (Mölstad 2021). Syftet bakom valet av Mölstad

var att granska vad man skulle kunna betrakta som den klassiska vinskribenten, vilket det är

möjligt att betrakta Mölstad som efter hans 20 år i branschen.

Urvalet av aktörer inspireras av vad Esaiasson et al kallar för aktörcentrala studier (2010:

246). Detta syftar till huruvida det är relevant vem som uttrycker åsikterna. I denna studie, där

syftet är att undersöka hur naturvinstrenden tas emot av etablerade vinskribenter är det alltså

relevant att dels betrakta Mats-Eric Nilsson som förespråkar naturvinet, samt Mikael Mölstad

som kan representera den etablerade vinskribenten.

Utöver arbetets huvudsakliga fokus på Mikael Mölstad och Mats-Eric Nilsson kommer

även andra aktörer inom svensk vinjournalistik att granskas. Detta för att skapa en mer

omfattande bild av den svenska vinjournalistiken och vilka andra röster som bidrar till att skapa
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den svenska uppfattningen av vin och naturvin. Granskningen av dessa aktörer är dock begränsad

och inte lika djuplodande som analysen av Mikael Mölstads texter och Mats-Eric Nilssons bok.

De övriga aktörer som arbetet uppmärksammar är vinskribenterna Bengt-Göran Kronstam, Alf

Tumble och Linda Pérez.

Kronstam är en erfaren vinskribent som under 28 år arbetade på Dagens nyheter, fram till

sin pension år 2013 (Kronstam 2013), medan Alf Tumble och Linda Pérez inte besitter samma

erfarenhet och kan i relation till Mikael Mölstad och Bengt-Göran Kronstam betraktas som

relativt nya inom vinjournalistiken. Valet av dessa aktörer grundar sig i ett försök att innefatta

både nya och gamla röster inom svensk vinjournalistik, men också det kvinnliga perspektivet.

2.4.2. Det empiriska materialet

Det analyserade materialet består som tidigare nämnt av olika medietexter om vin och naturvin.

Vinskribenter i tidningar såsom Svenska dagbladet och Dagens nyheter publicerar i regel

krönikor om vin varje vecka. Med detta sagt finns det väldigt mycket material, och

begränsningar spelar en avgörande roll. Esaiasson et al redogör för hur avgränsningen gällande

urvalet egentligen vilar på två alternativ, att antingen sträva efter att täcka så mycket material

som möjligt eller att medvetet smalna av området (2010: 248-249). Med detta sagt så har det

empiriska materialet avgränsats till att analysera krönikor skrivna av Mikael Mölstad i Svenska

Dagbladet och Dagens nyheter där naturvin och naturvinstrenden diskuteras. Recensioner och

vintips har sorterats bort för att istället granska vad som skrivs om naturvinet, vilka åsikter som

presenteras samt hur det betraktas. Utöver Mölstads krönikor analyseras även Mats-Eric Nilssons

bok Château vadå, då den som tidigare nämnt av många betraktas som en grund till trendens

popularitet.

Det strategiska urvalet berör som tidigare nämnt också ett specifikt tidsspann. Då

Mats-Eric Nilssons bok publicerades 2018 så har jag valt att analysera Mikael Mölstads krönikor

från 2018 till 2020. Sammanlagt analyseras 10 krönikor samt en bok.
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2.5. Hermeneutikens roll

Den kvalitativa innehållsanalysen har starka kopplingar till hermeneutiken, också kallad läran

om tolkning. Tolkning av texter kan kategoriseras in i tre typer, nämligen sympatisk,

objektiverande eller symtomatisk läsning (Östbye et al 2004:65-66). Tolkningen som utförs i

detta arbete tillhör den symtomala läsningen, vilket syftar till en föreställning om att texter är

uttryck för bakomliggande betydelser. Dessa uttryck behöver inte nödvändigtvis producenterna

till texterna vara medvetna om (ibid.). Med detta sagt så tolkas de olika vinjournalistiska texterna

var för sig, men också i relation till varandra för att kunna hitta samband och uttryck som

författarna själva inte har avsett eller uppmärksammat.

Då den kvalitativa innehållsanalysen präglas av min egen tolkning av det analyserade

materialet är det också relevant att redogöra för den effekt min personliga förförståelse kan

komma att ha i den tolkande processen. Den personliga tolkningen och förförståelsen kan

betraktas som både en fördel och en nackdel (Tjora 2010:159). Det faktum att jag har arbetat på

systembolaget och som vinkypare är ett exempel på denna förförståelse som kan komma att

prägla arbetet. Denna förkunskap är dock samtidigt en förutsättning för studien. Det är

erfarenheterna inom vinbranschen som har uppmärksammat mig på svensk vinjournalistik,

naturvinstrenden och de diskussioner som den har genererat.

3. Journalistik, rockmusik och vin

En stor inspiration till detta arbete utgörs av tidigare forskning och dess insikter. Detta beror

huvudsakligen på valet av teoretiskt ramverk. Som tidigare nämnt kommer Pierre Bourdieus

teorier om fält, kapital och habitus att appliceras på den svenska vinjournalistiken för att granska

dess förhållande till naturvinstrenden.

Donald Broady argumenterar för att det mest gynnsamma sätt att betrakta Bourdieus

teorier och begrepp är som verktyg. Dessa verktyg får sedan sin fullständiga betydelse när de

sätts i relation till empiriska undersökningar (Broady 1990:169). Med detta sagt är det alltså

relevant att uppmärksamma hur dessa teorier har applicerats i tidigare empiriska undersökningar,

dels för skapa en övergripande bild över det teoretiska ramverket, men också för att belysa de
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möjliga luckor som de tidigare undersökningarna lämnar och som detta arbete kan använda som

utgångspunkt.

3.1. Vinets värde

I en studie från 2017 undersökte Beckert et al hur Bourdieus teorier om fält, kapital och habitus

kan förklara de prisskillnaderna som existerar bland viner på den tyska vinmarknaden. Studien

grundar sig i frågeställningen om varför två viner framställda på i princip samma sätt kan variera

så enormt i pris, vilket leder dem till föraningen om att vinets värde definieras utifrån något

annat än det rent tekniska.

Beckert et al argumenterar för att det inom fältet för vin existerar fältspecifika kapital

såsom huruvida vinet skapas industriellt eller småskaligt och storleken på vingårdarna, men

huvudsakligen det symboliska kapital som ett vin kan erhålla (Beckert et al 2017:207- 208).

De fältspecifika kapitalen förklarar varför den ekonomiska vinningen inte är något

vinproducenterna för sig med när de promoterar sitt vin, då ekonomiskt kapital inte tillhör de

fältspecifika kapitalen (Ibid.)

Att vinets värde återfinns i det symboliska snarare än det ekonomiska kan ses i ökningen

av vinjournalister och vintidningar, där symboliska värden såsom estetik och smak i regel

diskuteras istället för vinernas priser. Fokuset på viners symboliska värden belyser en allmän

uppfattning om att vin betraktas som en kulturell produkt, snarare än en vanlig vara som kan

värderas utifrån marknadsmodeller (Beckert et al 2017: 209-210).

3.2. Den nischade journalistikens fält och positioner

En stor del av det empiriska material som granskas i detta arbete utgörs av texter inom

vinjournalistik. Även om exempelvis Svenska Dagbladets spalt Fredagsvinet är populärt bland

läsarna, så är det uppenbart att den lätta och nöjessamma journalistiken skiljer sig ifrån den mer

seriösa journalistik såsom nyhetsjournalistik. I studien Mapping the sports journalism field

undersöker Peter English sportjournalistikens position i det övergripande journalistiska fältet

med hjälp av Pierre Bourdieus teorier om fält. För att granska dess position så jämför han

sportjournalistiken med nyhetsjournalistikens position i samma fält (English 2016).
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Det är möjligt att likna sportjournalistiken med vinjournalistik, i det avseende att båda har

en ständigt återkommande roll i medier även om de besitter lägre journalistiskt kapital än den

seriösa nyhetsjournalistiken (English 2016: 1001-1002).

English redogör vidare för hur Bourdieu i sina tidigare studier har placerat det

journalistiska fältet inom det i sin tur övergripande makt-fältet, och kan därmed också betraktas

som ett subfält (ibid.) Inom det journalistiska fältet menar English att det journalistiska kapitalet

är det som värderas högst. Det journalistiska kapitalet utgörs av en kombination av kulturellt,

socialt och symboliskt kapital. Det sociala kapitalet hänvisar till det kontaktnät en journalist har.

Det symboliska kapitalet syftar till journalistens legitimitet inom fältet, i form av exempelvis

erkännande av det journalistiska arbetet. Tillsammans bidrar dessa till det kulturella kapitalet

(English 2016: 1003).

Vad English studie visar är att även om sportjournalistik besitter en lägre position i det

journalistiska fältet än seriös journalistik, så har det ändå en position. Med denna information är

det möjligt att betrakta vinjournalistiken på samma sätt. Samtidigt öppnas här en dörr för denna

studie, då English studerar sportjournalistikens position utan att gå in djupare på de positioner

som finns inom sportjournalistiken som subfält. Genom att likställa sportjournalistiken med

vinjournalistik tillhandahålls en möjlighet för att i detta arbete studera vinjournalistiken på ett

djupare plan, genom att betrakta det som ett subfält inom journalistikens fält med sina egna

strukturer och regler.

3.3 Musikjournalistik och nya aktörer

En huvudsaklig aspekt av detta arbete utgörs av vad som sker när nya aktörer försöker etablera

sig i ett fält, vilket symboliseras av naturvinsförespråkarnas intåg i den svenska

vinjournalistikens fält. Ett annat område, utöver den tidigare nämnda sportjournalistiken som kan

liknas vid vinjournalistiken är musikjournalistik.

Chris Atton undersöker vad som sker inom området för rockjournalistik när den klassiska

rockjournalistiken utmanas av alternativa publiceringskällor såsom fan-baserade magasin (Atton

2009: 53). Denna undersökning har paralleller till mitt eget arbete, då de alternativa fan-baserade

magasinens intåg i rockjournalistik kan liknas vid naturvinstrendens intåg i den klassiska svenska
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vinjournalistiken. Här utmanas även den klassiska brittiska synen på rockmusik på liknande sätt

som den etablerade synen på vin utmanas i mitt fall.

Atton applicerar en begränsad del av Bourdieus arsenal av begrepp, och argumenterar för

att rockjournalistiken är ett semi-autonomt subfält till Bourdieus övergripande journalistiska fält

(Atton 2009: 55-56).

Atton redogör för två motpoler inom kulturell produktion, där den kommersiella sidan

står i motsättning till den professionella och autentiska (Ibid.) Det är den kommersiella och

ekonomiska aspekten som gör att rockjournalistikens fält betraktas som semi-autonomt. I det

ögonblick rockjournalisten går från ett fan av musik till att skapa en karriär så blir hen

automatiskt en del av det kommersiella, vilket bidrar till att fältets självständighet försvagas.

Attons resonemang om fältens autonomitet kan bidra till insikter i denna studie, då

samma problematik infinner sig när vinintresserade gör karriär och därmed går ifrån det

småskaliga produktionen till en del av den kommersiella.

4. Teoretiska perspektiv

För att undersöka det område som utgör svensk vinjournalistik och områdets förhållande till

naturvinstrenden kommer Pierre Bourdieus teorier om fält, kapital och habitus att appliceras.

Utöver dessa tre huvudsakliga begrepp kommer även begreppet autonomi att diskuteras. För att

sedan ytterligare granska vinets betydelse kommer Roland Barthes mytbegrepp att redogöras för.

Tillägget av Barthes teorier om myter grundar sig i de olika teorierna och begreppens intresse för

vad som sker omedvetet och under den direkta betydelsen, i exempelvis medietexter. En

kombination av Bourdieus och Barthes teorier kan tillsammans bidra till att belysa hur man talar

om vin, men också vinets betydelse.

4.1. Fält

För att granska den svenska vinjournalistiken ur Bourdieus teorier om fält är det relevant att först

och främst benämna de karaktärsdrag som ett fält präglas av.

Ett socialt fält utgörs av ett område där en grupp individer konkurrerar om något som är

gemensamt för dem (Broady 1990:270-271). Inom fälten pågår ständiga strider om fältets olika
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positioner, och genom strategier försöker sedan fältets aktörer att nå så åtråvärda positioner som

möjligt. Inom fältets kamp existerar det gemensamma insatser, vilket är vad fältets aktörer strider

om (Ibid.). Fält-begreppet kan bidra till belysa de osynliga regler och förhållningssätt som

existerar inom områden såsom vinjournalistik, litteratur och politik. Genom att granska ett

område som ett fält kan dessa regler bli tydligare, och olika aktörers förhållningssätt till varandra

kan förklaras. Däremot är det viktigt att påpeka att Bourdieus teorier om fält snarare ska betrakta

som en process som sker av sig själv. Med andra ord, de strategier som olika aktörer utnyttjar

inom ett fält är i regel inte medvetna (Broady 1990:169-170).

De sociala fälten är heller inte avgränsade, utan kan samexistera (Broady

1990:273-274). Det svenska vinjournalistiska fältet kan exempelvis betraktas som ett eget fält,

men samtidigt som ett underliggande fält till det mer övergripande litterära eller kulturella fältet.

4.2. Kapital

Ett fält kan inte existera utan kapital, utan dessa begrepp förhåller sig till varandra. Begreppet

kapital syftar till de tillgångar eller resurser som värderas av en grupp individer (Broady

1990:171-172). För att enkelt illustrera begreppets innebörd kan man betrakta den mest

vedertagna typen av kapital, nämligen det ekonomiska kapitalet. Ekonomiskt kapital eller

pengar, är något vi individer som grupp är överens om värderas högt. Vad Bourdieu argumenterar

för är att det utöver det ekonomiska kapitalet även finns symboliskt kapital. Det symboliska

kapitalet syftar, likt det ekonomiska kapitalet, till saker och ting som en grupp individer

gemensamt värderar högt (Ibid). Detta kan exempelvis vara en kandidatexamen, respekt eller

åtråvärda konstverk. Bourdieu argumenterar för att det förutom det ekonomiska och det

symboliska ytterligare finns två sorters kapital. Nämligen det kulturella och det sociala. Det

kulturella kapitalet är en grundläggande del av Bourdieus teoretiska ramverk och syftar till den

vanligaste formen av symboliskt kapital. Det sociala kapitalet hänvisar till relationer mellan

individer, såsom släktskap, vänner och kollegor medan det kulturella kan (Broady 1990:171).
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4.3. Habitus

Habitus syftar till en form av definitivt innehav av kapital som en individ kan besitta. Det kan

betraktas som ett nedärvt innehav av kapital som sedan påverkar individens sätt att agera i givna

situationer (Bourdieu 1990:228-229). Habitus är nära besläktat med kapital och kan beskrivas

som en alternativ existensform för innehav av kapital (Ibid.)

En aspekt som är värd att förtydliga är att alla individer besitter habitus. Men för att en

individs habitus ska verka till en fördel krävs en korrelationen mellan habitus och fältets

symboliska kapital. Med andra ord, för att habitus ska värderas högt så krävs det ett fält där just

de egenskaper och erfarenheter som utgör en individs habitus är kollektivt erkända som

värdefulla (Broady 1990:229).

För att exemplifiera i relation till denna studie så kan man betrakta en individ som sedan

barnsben har haft ett nedärvt och brinnande intresse för bilar och motorer. Denna individs habitus

är således en högt aktad fördel inom en grupp motorintresserade, men bland vinskribenter eller

vinintresserade bidrar det inte till några som helst fördelar.

Genom att betrakta habitus på detta sätt är det begripligt att definiera det som ett

internt kapital (ibid.)

4.4. Fältens autonomi

Autonomi syftar inom Bourdieus teoretiska perspektiv på den mån ett fält kan betraktas som

självständigt i relation till andra fält. Att ett fält innehar en autonomi är en grundläggande faktor

för att ett område ska kunna analyseras som ett fält (Broady 1998:15). För att ett fält ska

betraktas som autonomt finns det ett antal kriterier som bör uppfyllas. Det huvudsakliga kriteriet

är att fältet bör inneha ett fältspecifikt kapital. Det fältspecifika kapitalet kan förklaras som det

kapital som inom fältet är gemensamt betraktat som åtråvärt (Broady 1998:19).

4.5. Begreppens relation

Bourdieus teorier är svårdefinierade, och förklaras egentligen bäst när de sätts i relation till

varandra (Broady 1990:169). För att tala om ett fält för vinskribenter krävs alltså dels en
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förankring i de kapitalformer som existerar i fältet och de olika habitus som aktörerna besitter.

Med detta sagt skapas alltså begreppens mening i relation till varandra.

Utöver relationen till varandra blir inte begreppen fullödiga förrän de även sätts i relation

till en empirisk undersökning (Ibid.). Det journalistiska kapital som Peter English (2013) är ett

exempel på detta. Det journalistiska kapitalet får sin mening i relation till en empirisk

undersökning av journalistiska fält. I relation till den svenska vinjournalistiken är det alltså i

mötet mellan begreppen och vinskribenters texter om vin som det vinjournalistiska fältet skapas

och definieras.

4.6. Roland Barthes mytbegrepp

Roland Barthes begrepp om myter appliceras i detta arbete som ett komplement till Bourdieus

teorier, med syftet att bidra till hur vin betraktas av olika vinskribenter.

Barthes mytbegrepp syftar till hur det symboliska språket kan bidra till att skapa och

förmedla ideologier som sedan genom språket normaliserar i den mån att dessa ideologier

framstår som självklara (Barthes 1957:9). Mytbegreppet har sin bakgrund i semiologin och kan

betraktas som ett användningssätt för att belysa och studera bakomliggande budskap genom

kritiska granskningar av medieinnehåll såsom bilder och texter (Östbye et al 2004: 66-67).

Framväxten av en myt kan på så sätt betraktas som en process där betydelse skapas och sedan

förmedlas vidare i det dolda. Beckert et al (2017) beskrivning av vinets symboliska värde kan

betraktas som en sådan dold och svårdefinierad betydelse.

Barthes begrepp och idéer kan fungera som ett redskap för att belysa och uppmärksamma

saker som har blivit så pass normaliserade att de framstår som självklara, vilket kan bidra till att

förklara varför vinet har den oemotsagda roll den har i vårt samhälle.

Mytbegreppets fokus på bakomliggande och dolda budskap återfinns även i Bourdieus

teorier. Som tidigare nämnt så menar Bourdieu att fält, kapital och habitus kan bidra till att

belysa vad som inte direkt är uppenbart. Tillsammans kan Barthes mytbegrepp och Bourdieus

teorier bidra till att belysa den svenska vinjournalistiken och vinets betydelse.
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5. Naturvinerna gör entré

Startskottet för naturvinstrendens ökade popularitet i Sverige kan kopplas till publiceringen av

journalisten Mats-Eric Nilssons bok Château vadå från 2018. Nilsson var tidigare känd för bland

annat boken Den hemlige kocken från 2008, där han undersökte matindustrin och avslöjade

mängden tillsatser och e-ämnen som finns i de matvaror som det svenska folket konsumerar på

daglig basis (Adlibris 2018).

Château vadå kan betraktas som ett försök att göra detsamma, men den här gången med

fokus på vinbranschen. I boken så gör han en kritisk granskning över bland annat alla de

tillsatser som används i vintillverkning, hur producenter lurar konsumenter att vinerna är

ekologiska samt de olika knepen producenter använder för att öka försäljningen (Nilsson 2018).

Anledningen till att boken kan symbolisera startskottet för naturvinstrenden grundar sig i

att Nilssons huvudsakliga slutsats är att naturvin och dess naturliga innehåll är det enda rätta

alternativet i en vinvärld full av manipulerade och industriella viner, eller fusk som han kallar det

(Ibid.). Boken blev en succé och vann 2019 det journalistiska priset guldspaden (Olsson 2019). I

och med detta blev Nilsson en talesperson för naturvin i Sverige, eller naturvinsrörelsen som den

också kallas.

Även om Nilssons bok kan betraktas som ett startskott så är det dock inte första gången

som naturvin uppmärksammas i svenska medier. Redan 2012 så uppmärksammade den då

hyllade och erkände vinskribenten Bengt-Göran Kronstam naturvinet i en krönika i tidningen

Dagens Nyheter. Krönikan hade titeln Naturliga skräpviner gör entré och publicerades i

samband med Systembolagets släpp av tillfälliga sortiment i april 2012. På listan över de

tillfälliga dryckerna återfanns nämligen några naturviner. Kronstam redogör i krönikan för sina

tankar gällande naturviner.

Skulle du vilja köpa ett vin som påstår sig vara bättre än alla andra och kostar därefter, men där

det inte finns någon garanti för hur det framställts? Där det dessutom är stört omöjligt att veta hur

snabbt vinet surnar, och där flaskvariationen är så dramatisk att det är överhängande att det du

häller upp är odrickbart? Grattis! I så fall får du ditt lystmäte på måndag. Då släpper nämligen

Systembolaget sina tillfälliga aprilviner. Bland tillfälligheterna finns ett påhitt som kallas

naturviner. Jag kallar det rysk roulett. (Kronstam, 2012)
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Kronstams negativa inställning märks av redan i titelns benämning “skräpviner”. Den sedan

raljerande beskrivningen av naturvinets egenskaper belyser ytterligare hans kritiska inställning

till naturvinernas intåg. Kronstams åsikter symboliserar här det tidiga 2010-talets åsikter, då

naturvinstrenden låg i sin linda och inte än hade vuxit till den trend som idag finns inom den

svenska vinmarknaden.

De möjliga konsekvenserna av Kronstams sågning av naturvinerna kan betraktas genom

att studera hans habitus. Med sin cirka 20 år långa erfarenhet som vinskribent på en av Sveriges

största tidningar kan han betraktas som en aktör som 2012 besatt en högt uppsatt position inom

vinjournalistikens fält. En individs habitus kan, som tidigare nämnt, betraktas en fundamental del

till vad som utgör en aktörs position inom ett fält och kan betraktas som ett innehav av det

kapital som värderas i fältet och som har blivit en del av aktörens väsen. Specifikt intresse och

erfarenhet är något som under längre tid bidrar till utvecklingen av ett specifikt habitus, vilket

sedan tar sig uttryck i hur aktören för sig (Broady 1998:13;Broady 1990:228). Med detta sagt är

det möjligt att argumentera för att Kronstam hade en så pass aktad position bland vinskribenter år

2012 att han för stunden stängde dörren för naturvinstrendens entré till fältet.

5.2 Trenden tar fart

År 2018, sex år efter Kronstams uttalande om naturvinet så publicerar Svenska Dagbladets

vinskribent Mikael Mölstad krönikan Svenskt vin - ingen kunde drömma om framgången. I

krönikan redogör han för sina tankar om våren och sommarens vintrender 2018, och menar att

naturvinstrenden är en av sex populära trender att hålla koll på.

Gammaldags vin är framtiden. Många vill veta vad vinet innehåller. Samtidigt växer rörelsen med

gammeldags viner, så kallade naturviner. Det är viner som görs nästan enbart med hjälp av

druvans innehåll och jästsvampar på skalet. Kom bara ihåg: Naturvin är ingen

kvalitetsbeteckning. Inget vin är bättre än producenten som gör det. (Mölstad 2018)

Mölstad erkänner här naturvinstrenden, men varnar samtidigt för att ett naturvin inte är en

garanti för kvalité. Erkännandet av Mikael Mölstad kan betraktas som stort inom svensk
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vinjournalistik. Mikael Mölstads position och habitus kan liknas vid Bengt-Göran Kronstam, då

även han besitter mer än 20 års erfarenhet som vinskribent på en av Sveriges största tidningar.

Med Mölstads krönika går det alltså att se en förändring i de svenska vinskribenternas

acceptans av naturvinstrenden i jämförelse med sex år tidigare. Detta bekräftar även Mikael

Mölstad. I krönikan Häng med på naturvinstrenden från 2018 så redogör han för

naturvinstrenden genom att beskriva sina egna erfarenheter med fenomenet.

Nu åtta år senare sympatiserar jag allt mer med denna företeelse. Naturvin är inte någon fluga.

Jag ser det tvärtom som en rörelse som kan göra att vi får allt fler autentiska viner i framtiden.

Det är alltså lika bra att du hänger på. Naturviner är helt enkelt ett sätt att göra vin som det var

förr - innan den teknologiska massproduktionen av vin utvecklades - fast på ett modernare sätt.

(Mölstad 2018).

På åtta år har alltså Mölstads acceptans för naturviner ökat. Inte bara accepterar han numera

trenden, han välkomnar den. Dock finns det indikationer på att vissa aspekter av

naturvinstrenden inte accepteras fullt ut. Utöver tekniska bekymmer såsom att produktionen av

naturviner är småskalig och därmed inte kan produceras i stora volymer beskriver Mölstad också

de attityder som naturvinsrörelsen och dess förespråkare medför.

Ett nästan lika stort problem är att förespråkarna har en polariserad inställning. Antingen är du

med oss och bara dricker naturvin - eller är du mot oss och är en så’n som bara dricker

manipulerade industriviner. (Mölstad 2018).

Den polariserade attityden som Mölstad här beskriver som problematisk syftar till hur

naturvinets förespråkare har en tendens till att avfärda alla de viner som inte är naturvin. Detta är

en premiss som Mikael Mölstad som etablerad aktör inte kan gå med på. Att bara acceptera en

typ av vin är att underminera allt annat vin, men också en underminering av vinskribenterna

själva. Mikael Mölstad har som tidigare nämnt spenderat över 20 år med att skriva om vin. När

naturvinsförespråkarna argumenterar för att det enda rätta vinet är naturvin så kan det även

betraktas som en kränkning av hela Mölstads karriär.
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Denna kritik belyser vad man kan tolka som en aspekt som kan utgöra vinjournalistikens

fältspecifika kapital. Det fältspecifika kapitalet syftar till den form av kapital som erkänns i

relation till det specifika fältets struktur och regler. Med andra ord, ett kapital som bara har ett

värde i det enskilda fältet (Bourdieu 1992:43)

Det som gör att Mölstad inte fullt ut accepterar naturvinstrenden är alltså det faktum att

det saknas en grundläggande respekt för vin bland naturvinsförespråkarna. När naturvinet

presenteras som det enda rätta vinet så undermineras alltså allt det vin som inte är naturvin.

Innehavet av en grundläggande respekt och passion för vin kan på så sätt tolkas som

vinjournalistikens fältspecifika kapital, vilket i sin tur påverkar positionen i fältet beroende på

bland annat innehav av denna respekt.

Naturvinet och möjligheterna att tala om det har dock gjort en resa inom acceptansen.

Från att försummas av etablerade vinskribenter under tidigt 2010-tal till att idag delvis

accepteras. Vägen från Bengt-Göran Kronstams skräpviner till Mikael Mölstads lovord kan

betraktas som ett uttryck för att naturvinsrörelsen har tagit steget in i vinjournalistikens fält.

5.4 Fältets struktur

Den resa som naturvinet har gjort inom acceptansen bland vinskribenter såsom Mölstad och

Kronstam talar för att det är möjligt att betrakta den svenska vinjournalistiken som ett fält.

Bourdieu menar att ett det inom ett fält existerar både konstanta och föränderliga aspekter. Med

detta menar han att det finns regler och strukturer som gäller för samtliga fält, medan det

samtidigt finns lagar som är specifika för det enskilda fältet (Bourdieu 1992: 41-43).

Vinjournalistikens fält följer de allmänna reglerna på ett övergripande plan. Fältet består av

aktörer som alla är överens om att det finns ett värde i att skriva om vin. Rätten att skriva om vin

är den gemensamma föreställningen som fältets aktörer är överens om. Utöver aktörer och den

gemensamma tron på att skriva om vin återfinns även ett fältspecifikt kapital, nämligen

innehavet av en grundläggande respekt och passion för vin. Mikael Mölstad är en etablerad aktör

i detta fält, och uppvisar ett högt innehav av den fältspecifika respekten och passionen för vin.

Som tidigare nämnt är det möjligt att betrakta Mats-Eric Nilssons publicering av boken

Château vadå som ett startskott på naturvinstrenden, tillsammans med Mikael Mölstads

erkännande.
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Naturvinet och dess rörelse kan således betraktas som en nyetablerad aktör i det

vinjournalistiska fältet, där dess främsta förespråkare är Mats-Eric Nilsson. Som tidigare nämnt

så gör Nilsson och naturvinsförespråkarnas polariserande attityd gentemot allt vin som inte är

naturvin att de besitter ett lågt innehav av det fältspecifika kapitalet, vilket gör att Nilssons

position i fältet är låg. Premissen att naturvin är det enda rätta accepteras helt enkelt inte av

etablerade aktörer såsom Mikael Mölstad. Detta är även något Mölstad påpekar i krönikan

Naturvin är inte lösningen på allt som han publicerade i samband med publiceringen av

Nilssons bok Château vadå 2018.

Bokens hardcore-fans är övertygade om att alla tillsatser i vin ska bort. Och därför finns det bara

ett vinval: de så kallade naturvinerna. Punkt slut. Själv gillar jag verkligen trenden med naturviner

- och dricker dem gärna, om de är bra gjorda. Men det är inte lösningen på allt. (Mölstad 2018).

Nilssons position som nyetablerad i fältet kan liknas vid Bourdieus generella beskrivning av de

villkor som krävs av de nyetablerade för att få etablera sig i fältet. Bourdieu menar att fältets

nyetablerade aktörer måste betala sitt inträde genom att erkänna fältets gemensamma värderingar

(Bourdieu 1992: 45). Nilsson erkänner fältets gemensamma värderingar i den mån att han delar

synen på att skriva om vin har ett värde. Men attityden att naturvin är det enda alternativet bland

viner bryter mot fältets gemensamma värderingar, nämligen att alla typer av viner ska

respekteras, så länge det håller en hög kvalitet.

Så länge de etablerade aktörerna upprätthåller fältets regler så kommer alltså inte

naturvinstrendens grundtankar eller Mats-Eric Nilssons entré i fältet att accepteras fullt ut.

Nilsson och Mölstad är alltså båda överens om att vin är värt att skriva om, de är bara inte

överens om hur vinet ska definieras. Rätten att definiera vin utgör alltså vad Bourdieu menar är

en grundläggande del i fälten, nämligen striden. I varje fält strider aktörerna om en gemensam

insats (Broady 1990:270) och i vinjournalistikens fält är rätten att definiera vin vinsten som står

på spel i striden.
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5.4. Bilden av vin

Som tidigare nämnt delar alltså Mikael Mölstad och Mats-Eric Nilsson uppfattningen om att

rätten att skriva om vin är värd att kämpa för. Däremot delar de inte samma bild angående vinets

betydelse. Nilssons syn på vin, kan utifrån hans bok och dess återkommande argument betraktas

som en strävan efter det autentiska inom vinet.

Vad vin betyder för Mikael Mölstad framkommer då och då i hans texter. I krönikan

“Korståg mot vanligt vin blir populistiskt” går han in på vinets betydelse lite mer i detalj.

Vad är vin för dig? En måltidsdryck eller en lyxig festdryck? Kanske något som ger en angenäm

yrselkänsla då och då? Eller måhända en givande hobby eller en hel livsstil? För mig är vin allt

detta. Dessutom är det en underbar outsinlig källa till kunskap. Jag tror jag har kommit på varför:

vin är ett av de äldsta och mest framgångsrika livsmedlen som människan lyckats tämja för eget

bruk. Bakom dagens viner finns en hel ocean av mänsklig kunskap och utveckling sedan många

tusen år (Mölstad 2020).

Denna beskrivning kan alltså betraktas som den bild Mikael Mölstad har av vin. Och det är detta

han strider om för att få definiera. Den beskrivning Mölstad gör av vinet är bred och aningen

övergripande, men samtidigt talande. Den kan också liknas vid den bild av vin som Roland

Barthes förklarade som den franska mytbilden av vin på 1950-talet.

Barthes nämner även han att vinet är mångfacetterat och kan betraktas som både ett

berusningsmedel med förmågan att förvandla men också som ett tillbehör som förgyller både en

fin middag eller ett mellanmål (Barthes 1957:75-77).

Som tidigare nämnt syftar mytbegreppet till ideologier och föreställningar som genom

språk som har blivit normaliserat i den mån att det betraktas som självklart (Barthes 1957:9)

Barthes förklaring av myten om vin kan betraktas som så pass normaliserad att den även har

influerat Mikael Mölstads syn på vin. Detta i sig är inte märkvärdigt, då normaliseringen är en

grundläggande del av mytens process.

Ytterligare förklaringar till sambandet mellan Barthes myt om vin och Mikael Mölstads

syn kan hittas i det franska. Barthes myt om vin är sprungen ur den franska kulturens syn på vin,

och det franska samhället har länge varit en viktig del av vinvärlden. Att Mikael Mölstads som
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mångårig vinskribent och vinintresserad har blivit influerad av den franska normaliserade myten

av vin är alltså inte konstigt, snarare förväntat. Däremot belyses den definition av vin som

Mikael Mölstad försöker försvara i den kamp som pågår i vinjournalisternas fält.

5.5. Det vinjournalistiska fältets strategier

Nilsson kan som tidigare nämnt nu betraktas som en nyetablerad aktör i det vinjournalistiska

fältet. I varje fälts strid om positioner används strategier av aktörerna. Bourdieu beskriver det

som en automatiskt process där de nyetablerade automatiskt använder sig av strategier för att öka

sin position inom fältet. De strategier som de nyetablerade använder sig av kan benämnas som

heterodoxa, och syftar till försök att underminera den rådande ordningen (Bourdieu 1992:45) Det

är alltså dessa strategier Mats-Eric Nilsson och naturvinsrörelsen använder sig av.

Detta kan man också uppmärksamma i hans bok där han vid flera tillfällen lyfter fram de

negativa egenskaperna hos de viner som inte är naturviner. De heterodoxa strategierna tar sig

uttryck på olika sätt, men i grunden kan de alla betraktas som försök att underminera de vanliga

vinerna.

Ett exempel på detta är hans resonemang om grand cru, vilket är den högsta

kvalitetsmärkningen på viner från de franska vinområdena Bourgogne och Alsace

(Systembolaget 2021). Nilsson menar att denna kvalitetsstämpel är en bluff, och att

vinproducenter i regel sätter märkningen grand cru på i princip vilka viner som helst (Nilsson

2018:15)

Resultatet är att många av dessa viner trots sin höga klassning - och pris - kan vara rätt ordinära

och inte erbjuda den stora smakupplevelse som köparen har betalat flera hundralappar för.

Liksom åtskilliga andra av vinbranschens begrepp kan grand cru på detta sätt reduceras till ett

simpelt marknadsföringsverktyg (Nilsson 2018:16).

Detta resonemang kan alltså tolkas som en heterodox strategi. Det fältspecifika kapital som de

etablerade vinskribenterna värderar högst är som tidigare nämnt en grundläggande respekt och

intresse för vin. Genom att belysa att det inte ens är möjligt att lita på viners kvalitetsstämplar så
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bidrar Nilsson till att underminera den syn på kvalitet och vin som de etablerade vinskribenterna

ägnar sitt arbetsliv till att skriva om.

Som tidigare nämnt så kan den synen som Mikael Mölstad har på vin liknas vid den

myten av vin som Roland Barthes beskriver. I sin roll som etablerad aktör är det sedan också den

synen han förmedlar vidare i sina texter.

Myten om vin kan även belysa ytterligare strategier som Mats-Eric Nilsson och

naturvinsrörelsen använder sig av för att öka sin position i fältet. I kapitlet Franska luftslott

beskriver Nilsson hur han och hans son en kväll ska göra en slottsvandring på google maps.

Detta går helt enkelt ut på att de via google maps söker upp kända franska slott, eller châteaus,

som de har sett på franska vinflaskor (Nilsson 2018:11ff). Nilsson beskriver sedan hur en stor

mängd av dessa slott antingen inte existerar eller är små hus, snarare än slott.

Till exempel Château baulac dodijos i dessertvinsområdet Sauternes. På flaskan syns en

vapensköld med ett sagoslott av Törnrosatyp, men något Château med det namnet finns varken på

kartan eller i verkligheten (Nilsson 2018:13)

Utöver det uppenbara, att dessa slott i en hög grad används som marknadsföring, är det också

möjligt att betrakta denna passage i boken som en heterodox strategi. De franska slotten är en

typisk symbol för den franska myten om vin och i Nilssons redogörelse så avmystifieras myten.

Avsaknaden av de franska slotten och avslöjandet om bristfälliga kvalitetsmärkningar kan tolkas

som ett försök att avliva den seglivade myt om vin som Mölstad via Roland Barthes har

reproducerat under en så lång period. Genom att angripa myten så smutsas det klassiska vinets

roll ner.

På samma sätt som de nyetablerade utvecklar strategier gör även de redan etablerade det.

De strategier som de använder sig av är ortodoxa strategier, vilket syftar till en strategi som

bevarar det rådande tillståndet (Bourdieu 1992:44). Med andra ord, strategier som försvarar de

etablerade aktörerna från den konkurrens som de nyetablerade utgör. I det vinjournalistiska fältet

är det alltså möjligt att utläsa strategier även från Mikael Mölstads sida.
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I krönikan Korståg mot vanligt vin blir populistiskt kommenterar han återigen Mats-Eric

Nilssons och naturvinsrörelsens attityd gällande naturvinet som det enda rätta vinet, denna gång

som svar till Nilssons uppföljande bok Nyfiken på naturvin.

Naturen kan varken odla eller göra vin. Dessa tankar far genom mitt huvud efter att ha läst

tidigare SvD-medarbetaren Mats-Eric Nilssons nyutkomna bok Nyfiken på naturvin. Som

konsumentjournalist och författare har han skapat ett levebröd bland annat i form av korståg mot

vanligt vin. Allt för att göra de så kallade naturvinerna till superhjältar. Det tycker jag är synd.

Det blir populistiskt och polariserande. Ont står mot gott. Jag gillar nämligen naturvin och hela

rörelsen kring detta. [...] nu blir jag dessvärre provocerad av en för mig enögd syn (Mölstad,

2020).

Mölstad argument kan här tolkas i enlighet med de ortodoxa strategierna. Genom att genomskåda

och belysa de fel han anser att Nilsson har. Än en gång så förtydligar han vinjournalistikens fälts

fältspecifika kapital, nämligen en grundläggande respekt och passion för vin. Det han kallar för

naturvinsrörelsens enögda syn kan liknas vid vad han anser vara en brist på fältspecifikt kapital.

Det är även möjligt att hans benämning av Nilsson som “konsumentjournalist” kan betraktas som

ett sätt att särskilja Nilsson från vinskribenterna sfär.

5.5. Men Per Morberg och Maria Montazami då?

För att ytterligare förstå och illustrera vinjournalistikens fält, regler och struktur är det även

intressant att uppmärksamma vilka aktörer och syner på vin som inte accepteras och därmed

förnekas entré till fältet.

Ett ämne som både Mikael Mölstad och Mats-Eric Nilsson återkommer till är fenomenet

kändisviner. Det vill säga, viner producerade av kändisar eller marknadsförda med hjälp av en

kändis namn. Nilsson redogör i kapitlet Lönsamma hittepåviner hur han har uppmärksammat att

både hollywood-frun Maria Montazami och tv-kocken Per Morberg har skapat egna viner.

Vinkollektionen är dock bara ett av Montazamis många affärsområden; hon säljer också

handväskor, accessoarer, läppstift och damkläder. Precis som skådespelaren och tv-kocken Per
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Morberg, vars personliga imperium inte enbart spottar ur sig viner, utan även kokböcker,

köksutrustning, jaktkläder och vapen (Nilsson, 2018: 91).

Nilsson ställer sig tveksam till huruvida dessa kändisar är trovärdiga som vinproducenter. Det

framstår som omöjligt ur hans perspektiv att skapa ett autentiskt vin om det bakomliggande

syftet är ekonomisk vinning. Beskrivningen av hollywood-frun Maria Montazamis och

tv-kocken Per Mobergs vin som ännu en produkt i en samling av andra ekonomiska äventyr

indikerar på att Nilsson inte ser det vinet som något annat än ett sätt att tjäna snabba pengar.

Vilket han sedan tydliggör i vidare argument.

Så hur skulle något annat än doften av snabba pengar kunna ligga bakom det hastigt

uppflammade vinintresset från alla dessa så kallade profiler och stjärnor? (Nilsson 2018: 92).

Även Mikael Mölstad reagerar på kändisvinernas framfart. I krönikan “Är Cameron Diaz

rena viner rena hyckleriet” diskuterar Mikael Mölstad den amerikanska skådespelerskan

Cameron Diaz släpp av sitt egna clean wine. Han beskriver hur han en dag kom över en video på

facebook där Cameron Diaz och kollegan Katherine Power diskuterade nackdelen med alla

tillsatser i viner (Mölstad 2020).

Som av en händelse presenterade de också två viner som de just lanserat: ett vitt och ett rosé. Och

naturligtvis var det clean wines - det vill säga rena viner som enligt de två “skapar magi och

kärlek som för oss närmare de vi bryr oss om”. Jag noterade att deras följare på facebook älskar

vad de hör och unisont ropar: vi vill köpa - vi vill köpa! Vinet finns nu lite överallt i USA till det

facila priset av 24 dollar - med andra ord ett rejält kändispåslag. Allt är en noga uttänkt affärsplan

(Mölstad 2020).

Vad som belyses här är dels hur de fältspecifika kapitalen tar sig uttryck. Skådespelerskan

Cameron Diaz kändisskap kan betraktas som ett kapital som erkännes och värdesätts i vissa fält,

såsom exempelvis reklamens fält. Dock erkänns det inte i vinjournalisternas fält. Kändisskapet

inom detta fält blir snarare det motsatta, det finns inget gemensamt accepterat värde i att vara

känd. Det fältspecifika kapitalet inom det svenska vinjournalistiska fältet är, som tidigare nämnt,
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en grundläggande respekt och passion för vin, och kändisskapet symboliserar snarare det

motsatta.

Ytterligare en aspekt som förtydligar hur bristen på fältspecifikt kapital bidrar till detta

avståndstagande kan belysas genom att granska Cameron Diaz vin ytterligare. Vad clean wine

verkar vara, enligt Mölstad, är viner utan tillsatser. Detta är även grundtanken med naturvinerna

som Mats-Eric Nilsson och naturvinsrörelsen förespråkar. Det är alltså möjligt att argumentera

för att Cameron Diaz och Mats-Eric Nilsson egentligen förespråkar samma sak, nämligen viner

fria från tillsatser. Vad är det då som gör att Mats-Eric Nilsson delvis accepteras, medan

Cameron Diaz totalt utesluts?

En förklaring till kändisvinernas exkludering från fältets ramar kan grunda sig i vad

Bourdieu benämner som den omvända ekonomin. Benämningen syftar till hur ett autonomt fält

värderar det fältspecifika kapitalet högst. Vid den höga värderingen av det fältspecifika kapitalet

så skapas även en motpol mot det ekonomiska kapitalet och kommersiella intressen. Med andra

ord, belöningarna i det vinjournalistiska fältet bör bestå av erkännande av aktörer och läsare och

inte ekonomisk vinning (Broady 1998:19-21). När Mölstad vidare utvecklar problematiken med

kändisvinerna så kan den omvända ekonomin beskådas.

Vad är då problemet? Ja, i grunden handlar det om att kändisar som i sin egenskap av kändisar tar

till rent skamlösa metoder för att sälja något som inte är ett dugg bättre än det mesta annat. I detta

fall vill de framställa sitt vin som att det är renare och hälsosammare än alla andra viner i hela

världen.

Kändisvinerna accepteras alltså som viner att uttala sig om på grund av de dels inte följer fältets

regler och värderar det fältspecifika kapitalet, samtidigt som de också produceras i syfte att

generera ekonomisk och kommersiell vinning. Denna brist på acceptans uppvisar alltså både

Mölstad och Nilsson, även om de själva besitter olika mängd fältspecifikt kapital.

Problematiken med den ekonomiska vinningen är densamma som Beckert et al belyser i

sin artikel om hur vinets värde skapas. Vinets värdes utifrån symboliska kapital, snarare än det

ekonomiska (Beckert et al 2017:207- 208).
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I frågan om kändisviner möts alltså Mats-Eric Nilsson och Mikael Mölstad i sin avsmak.

Mötet i kritiken mot kändisvinerna kan tolkas som ett uttryck för fältets gemensamma insats. När

vin handlar om försäljning är det inte välkommet. Vad motståndet mot kändisviner belyser är de

tydliga gränser som det vinjournalistiska fältet har när det gäller att släppa in och acceptera andra

aktörer. Även om Mats-Eric Nilsson, som tidigare nämnt, inte fullt ut accepteras så har han och

naturvinet införskaffat sig en högre position i vinjournalistiska fältet än exempelvis Cameron

Diaz och Per Moberg.

5.6 Aktörernas habitus

Även om Mats-Eric Nilsson och Mikael Mölstad möts i sitt förnekande av kändisviner, så

symboliserar de ändå två olika ändar av det vinjournalistiska fältet. Mölstad representerar den

etablerade dominanta aktören, medan Nilsson betraktas som nyetablerad och delvis accepterat i

sin roll som aktör. En anledning till dessa positioner kan, som tidigare nämnt, förklaras med att

Mölstad besitter ett högre innehav av vinjournalistikens fälts fältspecifika kapital. Det finns dock

andra faktorer som kan förklara de olika positionerna. En förklaring kan genereras av att studera

deras habitus.

Mikael Mölstads habitus redogjordes för snabbt i analysens inledning. Men det finns

anledning att återvända. På svenska dagbladets information över deras skribenter presenterar sig

Mölstad genom att beskriva sina erfarenheter.

Jag har skrivit om vin tjugofem år. Bland annat som skapare av en värld av vin. Jag arbetar också

med mat- och dryckeskvalitet i kombination med service i mitt arbete som grundare och

redaktionschef på restaurangguiden White Guide. Sedan 2005 medverkar jag regelbundet med

vintips och krönikor i Svenska Dagbladet (Mölstad 2021).

Mölstads habitus är förenligt med de strukturer och regler som återfinns i vinjournalistikens fält.

Som Mölstad själv väljer att först och främst framhäva så är det hans 25 år långa erfarenhet som

utgör den huvudsakliga delen av hans habitus i förhållande till fältet. Vad Mölstad genom sin

erfarenhet har genererat är ett högt innehav av olika typer av kapital som är nära besläktade med

det vinjournalistiska fältets värderingar. Hans roll som grundare av restaurangguiden White

27



Lunds universitet Alexander Ståhle Koppang
Institutionen för kommunikation och medier
Kurs: MKVK04:3

Guide, är ett sådant exempel. Den aktning som white guide har inom mat- och dryckesbranschen

är inte helt förenligt med det vinjournalistiska fältets fältspecifika kapital, men det är

närliggande. Som tidigare nämnt är inte fälten bestämda, och ett kapital som är gångbart i ett fält

behöver inte vara det i ett annat. Men i detta fall är det fullt möjligt att Mölstads koppling till

White Guide och restaurangbranschen är något som gynnar honom i det vinjournalistiska fältet.

Om man studerar Mats-Eric Nilsson så ser det lite annorlunda. Hans habitus kan inte

relateras till vinskribenternas fälts strukturer och regler på samma sätt. Han besitter inte

erfarenheten av att arbeta som vinskribent och har först börjat skriva om vin i samband med

publiceringen av sina böcker. Dock innebär inte detta att han inte besitter ett habitus. Bokförlaget

ordfront, där Nilssons böcker publiceras beskriver hans karriär.

Mats-Eric Nilsson öppnade hundratusentals svenskars ögon med bästsäljaren den hemlige kocken

som avslöjade det utbredda matfusket och fick oss att börja läsa det finstilta på förpackningarna.

Sedan debuten 2007 har han gett ut sex böcker, bland annat Måltidens magi. Han var under

många år nyhetsjournalist på Svenska Dagbladet och därefter chefredaktör för matmagasinet

Hunger. Han är en eftersökt föreläsare i hela Norden och har mottagit rader av priser, bland annat

Nationalencyklopedins kunskapspris och Sveriges konsumenters blåslampan. Hans kritikerrosade

bok Château vadå är vinnare av Guldspaden 2019 och är en gedigen undersökning av

vinbranschens hemligheter (Ordfront 2021).

Precis som Bourdieu menar så besitter alla individer ett habitus. Och vad man kan utläsa här är

att Mats-Eric Nilssons habitus inte korrelerar med det som värderas i vinjournalistikens fält,

vilket påverkar vad Bourdieu beskriver som aktörers levnadsbana. Det vill säga, den resa som

aktörer gör genom fältets positioner (Bourdieu 1999: 65-66).

Detta visar återigen hur habitus och det fältspecifika kapitalet tillsammans påverkar

aktörernas positioner i fälten, samt deras chans att nå framgång.

Däremot är det möjligt att argumentera för attr Mats-Eric Nilsson habitus genererar en

bättre position i andra fält. Den beskrivning bokförlaget ordfront tillhandahåller indikerar på att

han har ett högre innehav av journalistiskt kapital än Mikael Mölstad. Det journalistiska

kapitalet, förklarade Peter English som tidigare nämnt, som av en kombination av symboliskt,

socialt och kulturellt kapital (English 2016: 1003). Mats-Eric Nilsson i sin roll som granskande
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journalist besitter är högt aktad tack vare sina tidigare böcker och reportage på SVT om

matfusket. Men det journalistiska kapitalet värderas inte på samma sätt inom vinjournalistikens

fält som det gör inom det journalistiska fältet, och därför gynnar inte Nilssons journalistiska

kapital honom när det kommer till att öka sin position i vinjournalistikens fält. Vinjournalistikens

fältspecifika kapital är så starkt värderade att de inte korrelerar med journalistens fälts kapital.

5.7 Övriga aktörer och förändringar inom fältet

Som tidigare nämnt så beskriver Bourdieu ett fält som som ett specifikt område där ett antal

aktörer strider om något som för dem är gemensamt. I det vinjournalistiska fältet är detta alltså

vin, samt rätten att definiera vin.

Även om det primära fokuset ligger på Mikael Mölstad och Mats-Eric Nilsson så är det

självklart att detta fält består av fler aktörer än dessa. Som tidigare nämnt har i princip varje

tv-soffa och dagstidning numera en vinexpert till sitt förfogande, och för att ytterligare belysa det

vinjournalistiska fältet är det relevant med en överblick över andra aktörer inom fältet.

Bengt-Göran Kronstam, vinskribenten som starkt kritiserade naturvinernas introduktion

år 2012 är ett exempel på dessa aktörer. Kronstam arbetade som vinskribent på tidningen Dagens

Nyheter i 28 år innan han lämnade sitt uppdrag år 2013. Likt Mikael Mölstad är Kronstam alltså

en vinskribent med en lång erfarenhet på en av Sveriges största tidningar, och ligger även bakom

böcker såsom Vett och etikett om vin och andra drycker från 1989 och Vinets magi - en kulinarisk

resa jorden runt från 2006 (Bokbörsen 2021). Tillsammans med Mölstad förkroppsligar

Kronstam den traditionella bilden av en vinskribent i form av en äldre man som besitter en hög

erfarenhet inom vin och dryckeskultur. Inom det vinjournalistiska fältet har deras erfarenheter

och yrkesgärningar bidragit till ett stort erkännande och dominanta positioner.

Som tidigare nämnt så är fält såsom det vinjournalistiska i ständig förändring, och det är

därför också intressant att granska de aktörer som inte har 20 års erfarenhet. Med andra ord, de

mer moderna vinskribenterna.

Vinskribenten Alf Tumble är ett exempel. Tumble är skribent på Dagens nyheter, och

driver samtidigt podcasten Dela en flaska med den svenska rapparen Petter (Alftumble 2021).

Hans genomslagskraft inom den svenska vinindustrin karaktäriseras genom utmärkelser såsom

Årets dryckesprofil 2016 (Mölstad 2017). Vid en jämförelse med skribenter såsom Mikael
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Mölstad, Bengt-Göran Kronstam och Mats-Eric Nilsson skiljer han sig åt. Det faktum att han har

en bakgrund som DJ och copywriter (Ibid.) innan han tog steget in i vinvärlden skiljer sig

markant åt från den 20 år långa erfarenheten som Mölstad och Kronstam besitter.

Dock visar det faktum att han blev årets dryckesprofil på att hans något annorlunda bana inom

vinvärlden ändå respekteras inom den svenska vinjournalistiken. Ur detta perspektiv är det

möjligt att argumentera för att den moderna vinskribenten skiljer sig från den traditionella. Det

tydligaste exemplet på detta är hans nära samarbete med rapparen Petter. Samarbetet mellan en

vinskribent och en svensk kändis symboliserar en förändring inom fältet, om man tar i åtanke det

motstånd som Mikael Mölstad och Mats-Eric Nilsson uppvisar angående kändisar och deras

viners plats i fältet.

Ytterligare en återkommande aktör inom den svenska vinjournalistiken är vinskribenten

Linda Pérez, som är vinskribent på bland annat tidningen expressens magasin Allt om vin och

Svenska Dagbladet. Hon är även chefsredaktör för Wine Table, en hemsida där sommelierer och

vinskribenter skriver krönikor, recensioner och tips om mat och dryck (Winetable 2021). Pérez

skriver ofta krönikor och tips om hållbara viner som är bra för klimatet. I sin presentation av sin

roll som chefsredaktör och vinskribent på Wine table fördjupar hon detta.

Jag vill också inspirera till en klokare och mer hållbar värld av vin. Wine table ska vara en

inkluderande plats för alla oss, som oavsett nördighetsgrad, vill inspireras till goda, ärliga och

hållbara vinupplevelser (Perez 2021).

Utöver Pérez intresse för hållbarhet inom vin är det också värt att poängtera det faktum

att hon är en kvinna. Som tidigare nämnt gestaltar Mölstad och Kronstam den traditionella

manliga vinskribenten, och den kvinnliga representation som skribenter såsom Pérez tillför kan

betraktas som en förändring inom fältet och dess aktörer.

En intressant aspekt gällande de moderna vinskribenterna är synen på kunskap. Både Alf

Tumble och Linda Pérez är utbildade sommelierer, vilket varken Mikael Mölstad, Bengt-Göran

Kronstam eller Mats-Eric Nilsson är. Detta kan vara ett tecken på en förändring inom fältet, där

den tekniska kunskapens värde börjar växa om erfarenhet och passion tidigare högt stående

position i fältet. Det fältspecifika kapitalet för det vinjournalistiska fältet utgörs alltså av en
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grundläggande respekt och passion för vin, vilket upprätthålls av de etablerade och dominanta

aktörerna såsom Mikael Mölstad och Bengt-Göran Kronstam. Vad aktörer såsom Alf Tumble och

Linda Pérez symboliserar kan betraktas som ett alternativt förhållningssätt till vin. Det

fältspecifika kapitalet, respekt och passion för vin, besitter dem båda. Men samtidigt uppvisar

dom en ökad respekt för den tekniska kunskapen som en sommelierutbildning bidrar till. Den

modernare vinskribentens ökade respekt på den tekniska kunskapen kan betraktas som en början

på ett alternativt fältspecifikt kapital, där kunskap värderas över passion.

6. Kvalitet eller autenticitet?

Vad som går att konstatera är att naturvinstrenden förmodligen aldrig fullt ut kommer att

accepteras av de klassiska och etablerade vinskribenterna såsom Mikael Mölstad, åtminstone så

länge naturvinsförespråkarnas attityd och tankesätt om naturvinet som det enda sanna vinet finns

kvar. Den grundläggande problematiken kan i grund och botten förklaras som en konflikt mellan

attityder gällande vad vin är och vad det ska vara. Naturvinsrörelsens propagerande för naturvin

har ur detta perspektiv två betydelser. Dels det uppenbara, att naturligt vin utan tillsatser är det

originella och rätta sättet att producera vin. Men samtidigt utgörs också detta propagerande av en

underminering mot vanligt vin. Om naturvin är det enda rätta så måste ju allt annat vin vara fel

och onaturligt. Detta berör också de etablerade vinskribenterna, då kritiken och avmytifiserandet

av vanligt vin indirekt också underminerar de etablerade vinskribenternas yrkesroll.

Med andra ord, om naturvin är den enda rätta definitionen av vin så är allt annat vin fel

och onaturligt, och all den tid och engagemang etablerade vinskribenter såsom Mikael Mölstad

och Bengt-Göran Kronstam har spenderat på att skriva om det vanliga vinet blir poänglös. Det är

vid dessa grundläggande attityder som aktörerna skiljs åt, och resulterar i att

naturvinsförespråkare såsom Mats-Eric Nilsson aldrig fullt ut kommer att accepteras av de

etablerade aktörerna.

Genom dessa heterodoxa strategier som naturvinsrörelsen utnyttjar så kan dock detta

komma att ändras. Det är viktigt att komma ihåg att ett fälts positioner inte är konstanta. Ett fält

är ständigt i rörelse och det är genom strategierna som fältet utvecklas och reproduceras

(Bourdieu 1992: 45). Mats-Eric Nilsson och Mikael Mölstads positioner i fältet är alltså inte
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konstanta, utan föränderliga. Genom striden om den sanna definitionen på vin så förändras det

vinjournalistiska fältet ständigt. Bengt-Göran Kronstams ord om naturvinstrenden 2012 i

jämförelse med dess genomslagskraft idag är ett konkret bevis på denna föränderlighet. Striden

är grundläggande för fältet och dess strukturer, och är således en förutsättning för fältets existens

(Bourdieu 1992:45). Den gemensamma överenskommelsen om att striden handlar om att

definiera vin är alltså grundpelaren till det vinjournalistiska fältets existens.

Kampen om rätten att definiera vin kan egentligen betraktas som striden mellan kvalitet

och autenticitet. Intresset för kvalitet har traditionellt sett varit det primära fokuset inom vin och

vinjournalistik under en lång tid. I Mölstads texter återkommer vinets kvalitet gång på gång,

även i hans förhållningssätt till naturvinstrenden då han menar att naturvin kan vara bra så länge

det håller en hög kvalitet. Vinets kvalitet värdesätts över allt annat. Nilsson och naturvinsrörelsen

menar istället att vinets autenticitet är vad som bör värderas.

Som tidigare nämnt kan mycket av naturvinstrendens popularitet förklaras med succén

bakom Mats-Eric Nilssons bok. Men kanske en stor del av trendens popularitet även har att göra

med vår samtid?

Naturvinstrendens förespråkare och dess strävan efter autenticitet snarare än kvalitet

kanske har en större plats i ett samhälle där klimatfrågor och intressen ständigt ökar. Med detta

sagt är kanske naturvinstrenden delvis ett resultat av Mats-Eric Nilssons böckers framfart, men

framför allt ett svar på en ny typ av strävan efter autenticitet i samhället. Ur detta perspektiv kan

naturvinstrenden betraktas som ett tecken i tiden, där naturvinstrendens förespråkare och dess

strävan efter autenticitet kanske har en större plats i ett samhälle präglat av en ständig närvaro av

klimatfrågor och miljömedvetenhet än vad de traditionella vinskribenternas strävan efter kvalitet

har. Även om det vinjournalistiska fältet än så länge besitter det fältspecifika kapital som aktörer

såsom Mikael Mölstad och Bengt-Göran Kronstam värderar, så kanske autenticiteten som

värderas inom naturvinstrenden i högre grad korrelerar med vad som värderas i vår samtid.

Naturvinstrenden popularitet kan ur detta perspektiv vara ett uttryck för vår samtid.

Den rollen som de moderna vinskribenterna såsom Alf Tumble och Linda Pérez gestaltar

talar ytterligare för förändringar inom det vinjournalistiska fältet. Alf Tumbles samarbete med

rapparen Petter och Pérez fokus på hållbarhet inom vinvärlden symboliserar hur fältets

strukturer, lagar och regler förändras. Även synen på den tekniska kunskapen, med allt fler
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sommelier-utbildade vinskribenter talar för att fältets specifika kapitalformer och regler håller på

att luckras upp och ersättas med nya. Den maktposition traditionella vinskribenter såsom Mikael

Mölstad och Bengt-Göran Kronstam besitter gällande rätten att skapa synen på vin står inför en

utmaning.

Det är alltså möjligt att argumentera för att naturvinsrörelsens heterodoxa strategier,

samtidens ökande miljömedvetenhet och en ny typ av vinskribenter har bidragit till att det

vinjournalistiska fältet står inför en förändring, där autenticiteten och inkludering värderas

framför vinets höga kvalitet. Fältet visar tendenser på att bli mer inkluderande, både när det

gäller definitionen av vin och vem som har rätten att tala om det.

6.1. Det framtida svenska vinfältet

Denna studie har fokuserat på vad Donald Broady benämner som ett produktionsfält, med andra

ord, det fält där kulturella produkter skapas (Broady 1998:14-15). I detta arbete har de kulturella

produkterna utgjorts av olika texter om vin, naturvin och åsikter om dem båda.

En komplettering till detta arbete skulle vara att utföra en liknande studie över

konsumentfältet. En sådan undersökning skulle då fokusera på hur dessa texter tas emot

konsumenterna av dessa kulturella produkter. I detta fall skulle det alltså vara läsarna till

Château vadå eller Mölstads krönikor, men också konsumenter av naturvin. Som illustrerat i

arbetets inledande citat av artisten Tomas Andersson Wij så råder det oenigheter angående

naturvinets roll och betydelse även bland privatpersoner, utanför vinskribenternas sfär.

En undersökning av detta slag, med konsumentfältet i fokus, skulle agera som ett

komplement till denna studie över produktionsfältet och bidra till att skapa en övergripande

uppfattning om dels hur vinjournalistik och texter om vin skapas och tas emot, men även

ytterligare konkretisera hur positionerna inom det vinjournalistiska fältet förhåller sig till

varandra. Tillsammans skulle en överblick över både produktionsfältet och konsumtionsfältet

generera kunskap till framtida studier över det som skulle kunna betraktas som ett övergripande

svenskt vinfält där relationer och positioner mellan allt från producenter, skribenter och

konsumenter skulle kunna betraktas.
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