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Sammanfattning 

Inledning: Vin tar allt större plats i svenskens hjärta. På restaurang är vinlistan eller 
vinmenyn det viktigaste försäljnings- och kommunikationsverktyget för dryck Det finns 
många faktorer som påverkar gästens köpbeslut, men hur påverkar de olika faktorerna gästen? 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur tre olika vinlistor påverkar gästens 
köpbeslut och engagemang. 

Metod: En enkätstudie har genomförts på 47 respondenter i åldrarna 20–37. Materialet bestod 
av tre vinlistor; vinlista 1 som var klassiskt utformad med 73 menyobjekt utan sensoriska 
beskrivningar. Vinlista 2 med 18 menyobjekt uppdelade i sju stycken som inkluderade 
objektiva sensoriska beskrivningar, och vinlista 3 var likadan men med subjektiva sensoriska 
beskrivningar. 

Resultat: Resultatet visar att målgruppen föredrar objektiva sensoriska beskrivningar. De som 
har en stor kunskap om vin baserade sitt vinval på väldigt olika faktorer medan de utan 
baserade sitt vinval på priset och/eller sensoriska beskrivningar om de fanns tillgängliga. 
Målgruppen visade en tydlig preferens till vinlista 2. 

Slutsats: Olika vinlistor och faktorer har en påverkan på gästens köpbeslut, köpengagemang 
och inställning till restaurangen. Vidare tyder resultatet även på att preferenser är kulturellt 
betingat då resultaten på en svensk fokusgrupp skiljer sig från de som genomförts i bl.a. 
Australien, Spanien och USA. 

Nyckelord: menyutformning, köpbeteende, sensoriska beskrivningar, millenniegenerationen.  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Introduktion 
Vin tar allt större plats i svenskens hjärta och sedan början av 2000-talet har det svenska 

intresset för vin ökat kraftigt. Systembolagets vinförsäljning har ökat med 40 % sedan 1990 

och svensken köper mer och dyrare viner (Sjöstrand, 2015). Vin representeras allt mer på 

marknaden genom; TV, magasin, böcker och internet. Detta har resulterat i ett ökat intresse 

och förståelse för vin även hos millenniegenerationen. Det är därför viktigt att vara innovativ 

och finna nya och kreativa sätt att tillfredsställa konsumenten inom restaurang (O’kennard, 

2006, maj). Genom att förstå sina gäster samt erbjuda variation och värde kan en restaurang 

öka sin lönsamhet (Popp, 2005). Vilka medel finns det då för restaurangen att möta gästens 

förväntningar? 

Vinlistan, eller vinmenyn, är det viktigaste försäljnings- och kommunikationsverktyget för 

dryck inom restaurang (Pavesic, 2005; Tellström, 2004). På en del restauranger finns det en 

sommelier tillgänglig vars syfte är att hjälpa gästen vid val av vin. Dock är det långt från alla 

restauranger som har en sommelier att tillgå, och de måste istället förlita sig på vinlistan. 

Vinlistans funktion är att informera och underhålla gästen samtidigt som den ses som ett 

kommunikationsverktyg mot gästen för att underlätta köpbeslutet. Det finns olika teorier om 

strukturer om hur man utformar en ”optimal” vinlista för att tilltala gästen på bästa sätt 

(Pavesic, 2005). Det finns många faktorer som påverkar gästens köpbeslut, men frågan är hur 

de olika faktorerna påverkar gästen. 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
All utbildning vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan är centrerat kring 

analysverktyget FAMM; Five Aspects Meal Model. De fem aspekterna i FAMM är; 

produkten, mötet, rummet, styrsystemet och stämningen, som samtliga bidrar till 

helhetsupplevelsen vid en måltid (Öström, Rapp & Prim, 2008). Detta arbete är relevant för 

måltidskunskap och värdskap, då det behandlar två av de fem aspekterna i FAMM; produkten 

och styrsystemet. Med produkt menas maten och drycken i ett måltidssammanhang, och med 

styrsystem menas bland annat logistiken kring en måltid – däribland menyutformning 

(Edwards & Gustafsson, 2008). Sommelierens roll i en restaurang är att presentera meny och 

vinrekommendationer med fingertoppskänsla för gästen samt locka med denna till områden 
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den kanske tidigare ej vågat besöka (Strömberg, 2004). Det är dock långt från alla 

restauranger som har en sommelier anställd, och i dessa fall är menyn den främsta 

kommunikationen mellan gästen och restaurangen (Tellström 2004). Werner Vögeli (citerad i 

Strömberg, 2004) menar att det är viktigt att ha stor respekt för vinet, och anser att mat och 

dryck i kombination måste ses som ett harmoniskt giftermål. Maten får ej ta över vinet, och 

vice versa (Ibid.). Mitchell & Greatorex (1989) menar även att gästen kan se valet av vin som 

ett stressmoment. Ett felaktigt vinval i sociala sammanhang, där vinet ej uppskattas av 

gruppen, kan påverka gästens trovärdighet negativt inom den gruppen (Ibid.). Att en vinlistan 

ska utformas på ett förståeligt sätt är därför viktigt både för hur produkten uppfattas och hur 

gästen uppfattar sitt restaurangbesök. 

Teoretisk bakgrund 
Gästens köpbeteende 
Vinmarknaden är en stor och heterogen marknad där många attribut påverkar hur produkten 

uppfattas (Dodd, Laverie, Wilcox & Duhan, 2005). Dessa måste tas i beaktning vid köp och 

till följd av detta är det en svår och komplex marknad för gästen (Ibid.). Hall, Lockshin och 

O’Mahony (2001) menar att en restauranggäst sällan väljer samma vin eftersom 

restaurangbesök är unika och under ständig förändring. Dock menar Davis och Charters 

(2006) att gästen konstant vill minska risken i sitt köpbeslut och hellre väljer ett vin som de 

tidigare provat än riskerar att beställa ett dåligt vin. Dodd et al. (2005) menar att gästen 

besitter tre former av kunskap som de baserar sitt köpbeslut på; personliga preferenser, faktisk 

kunskap och tidigare erfarenheter. Gäster med stor vinkunskap baserar ofta sina beslut på 

personliga preferenser, medan de utan kunskap baserar sitt beslut på vad de läst eller hört från 

andra individer (Ibid.). Måltidens syfte, stämningen, det sociala umgänget och gästens 

sinnesstämning är även de samtliga omvärldsfaktorer som påverkar valet av vin (Hall, et al., 

2001). 

A crucial element in wine drinking is the context which it takes place in. 

- Domiossier, citerad i Davis & Charters (2006, s. 3). 
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Köpbeteende varierar i stor utsträckning mellan olika generationer. Lancaster och Stillman 

(2002) har definierat fyra generationer; traditionalists födda 1900–1945, baby boomers födda 

1946–1964, generation X födda 1965–1980 och millenials födda 1981–1999. De menar dock 

att dessa årtal ej är definitiva, utan snarare utgörs av delad historia och upplevelser som skapat 

attityder, värderingar, beteenden och världssyn (Lancaster & Stillman, 2002). 

Millenniegenerationen köper mer vin och väljer vin framför öl och spritdrycker i större 

utsträckning (Barber, Dodd & Ghiselli, 2008). De föredrar även, enligt en studie utförd av 

Thach och Olsen (2006), innovativ marknadsföring som påvisar vinets värde och ledorden; 

fun, social och relaxed. Thompson och Barretts (2016) studie visar att millenniegenerationens 

inställning till vin är att vin ökar njutningen av maten och bidrar till att den smakar bättre. 

Vidare visades att den främsta influensen på vinköp är; partnern, vänner som dricker vin samt 

serveringspersonalens bemötande. Millenniegenerationen menade att dricka vin ger känslan 

av att vara smart och sofistikerad samt att det dricks på speciella tillfällen (Thompson & 

Barrett, 2016). 

Vinets påverkan på maten 
Mat och vin som konsumeras tillsammans har en effekt att påverka smakupplevelsen hos 

varandra på ett negativt eller positivt sätt (WSET, 2012). Kort förklarat finns det två 

komponenter i mat som får vin att upplevas kärvare; umami och sötma, medan salt och syra i 

mat resulterar i att vinet upplevs som mjukare. Dessa effekter kan bidra till att maten och 

vinet tillsammans skapar mer njutning än om de skulle konsumeras separat (synergi), eller att 

det skapas en negativ upplevelse. Därför är det viktigt att dra kunskap från dessa effekter och 

applicera detta på skapandet av en positiv måltidsupplevelse (WSET, 2012). 

När man talar om vin 
Enligt Bach (2008) är det viktigt att en person kan sätta ord på en sensorisk upplevelse för att 

kunna skapa igenkänning och därigenom påverka uppfattningen av ett vin. Författaren menar 

vidare att om restaurangen skönmålar ett vin kan det upplevas som mer intressant. Corsi, 

Mueller & Lockshin (2012) menar att om vinlistan inkluderar viners sensoriska egenskaper 

blir gästen troligare att fatta ett beslut. För att beskriva ett vin så är det bra att förhålla sig till 

ett vokabulär som är kopplat till smaker och dofter man kan finna i ett vin (Lehrer, 2009). 
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Genom att använda generella beskrivningar och synonymer för att beskriva ett vin blir det 

öppet för analys och tolkning där gästen själv försöker benämna vad som orsakar detta 

(Lehrer & Lehrer, 2008). Däremot genom att ge en sensorisk beskrivning av ett vin med 

specifika dofter/smaker, till exempel. ”fylligt rött vin med toner av choklad, tobak och petrol”, 

skapas en medvetenhet hos gästen att leta efter just dessa (Ibid.). Att sätta ord på de dofter och 

smaker som upplevs kan således öka medvetenheten och njutningen (Bach, 2008). Samtidigt 

har avsaknaden av information gällande smaker samt rekommenderade mat- och 

dryckeskombinationer en negativ påverkan på gästens köpbeslut (Thompson & Barrett, 2016). 

Det finns en mängd olika deskriptiva begrepp att använda sig av inom ämnet och samtidigt 

ökar mängden begrepp i och med att experter kommer på nya. Att använda sig av samma 

terminologi vid en sensorisk beskrivning av flera viner anser Lehrer (2009) trist och 

ointressant för läsaren. Istället kan man utöka beskrivningen med att använda sig av metaforer 

för att göra vinerna mer personliga och därmed mer intressanta. Dessa synonymer måste dock 

hamna inom en kontext som handlar om vin, annars kan ordet tappa sin mening. Old (2014) 

menar att det finns två huvudsakliga former av vindeskriptorer; direct wine terms och indirect 

wine terms.

Direct wine terms 

Att beskriva ett vin med direct wine terms syftar till att beskriva ett vin i objektiva, mätbara, 

sensoriska kvaliteter som färg, sötma, syra och strävhet (Old, 2014). Det är den första delen 

av Wine and Spirits Education Trusts (WSET, 2012) systematic approach to tasting där vinets 

utseende, doft och smak bedöms i objektiva termer. De termer som används är begränsade i 

antal och upplevs på samma sätt i gruppen som använder dem (Old, 2014). Dessa är ytterst 

effektiva att använda i komparativa analyser samt vinmakning och professionell vinprovning 

(Old, 2014). Dock krävs det att de som använder termerna är tränade i provningsmetodik, då 

alla upplever t.ex. syra som olika hög (WSET, 2012). Genom träning och diskussion kan 

därför vinprovare och vinmakare kalibrera sina smak- och doftsinnen så att en kollektiv 

uppfattning skapas (Ibid.).

En objektiv sensorisk beskrivning av ett vin kan ses som en generalisering av dess karaktär, 

samtidigt som det är en noggrann beskrivning (Bender, 2008). En objektiv sensorisk 

beskrivning kan ses som en analytisk metod där informationen grundar sig i det mätbara i vin. 
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Detta är tydligt beskrivet i Nobles Aroma Wheel (se bilaga 4) där samtliga smaker går att 

koppla till en kemisk hopsättning snarare än personliga associationer (Lehrer, 2009). Bender 

(2008) anser att många vinälskare är positivt inställda till denna generalisering. De flesta nöjer 

sig med en beskrivning som t ex; detta vin är mycket fruktigt och har en liten rökighet. Dock 

anser Bender (2008) att en objektiv sensorisk beskrivning kan vara problematisk i anseende 

att många vinbeskrivningar blir för lika varandra och svårt att urskilja olikheter.

Indirect wine terms 

Den indirekta syftar till att beskriva ett vin i subjektiva termer och göra metaforiska liknelser 

till andra upplevelser för att fånga upp svårbeskrivna dofter och smaker (Old, 2014). Att 

beskriva subjektiva drag som är öppet för individuell tolkning är en effektiv motivering för 

köp som ofta används inom marknadsföring (Ibid.). Det är även ett sätt för experter att 

förmedla komplexa smaker på ett förståeligt sätt för den oinvigda (Ibid.).

Burnham och Skilleås (2008) menar att beskriva ett vins sensoriska upplevelse är helt och 

hållet subjektivt. Med subjektivt menas att, eftersom sensorisk upplevelse innefattar doft och 

smak, så är det helt upp till individen vad hen upplever. Detta kan då ses som ett problem i 

hur man kommunicerar en subjektiv smak och doftupplevelse på ett sätt som är fattbart för 

andra (Burnham & Skilleås, 2008). Att använda beskrivande termer, för att förklara en 

sensorisk upplevelse av ett vin, är en fråga om subjektivitet (Herdenstam, Hammrén, 

Ahlström & Wiktorsson, 2009). Det är upp till mottagaren att bedöma hur begripliga dessa 

termer är beroende på kontexten (Ibid.). Vidare menar Lehrer (2009) att det finns en 

begränsning vid användningen av ord och meningar för att beskriva ett vin, där upplevelsen 

sällan korresponderar med de ordval som individen har tillgänglig. Av den orsaken så kan 

man berika en upplevelse och skapa förståelse genom att modifiera ord och det har även 

tillkommit ord som används mer frekvent i vinprovning (Lehrer, 2009). Exempel på dessa ord 

är generous, muscular, well defined och charming (se bilaga 4 för kompletta tabeller). 

Vandyke Price (citerad i Lehrer, 2009) menar att genom att se vinet som en form, exempelvis 

att vinet har en rund kropp, har visat sig vara ett hjälpsamt sätt för gäster att uttrycka sig om 

vin. På detta sätt kan man då få gästen att åsidosätta vinets sensoriska enheter och istället 

fokusera på vinets helhet (Lehrer, 2009).
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Vinlistans utformning och innehåll 
Davis och Charters (2006) menar att i teorin är en vinlista lätt att komponera, men att detta ej 

stämmer överens i praktiken. Vanliga misstag som görs i menyer är att; de är svårlästa, priset 

är överrepresenterat, monoton design med avsaknad av personlighet och kommunikation samt 

att de är för stora (Pavesic, 2005). En meny måste enligt Pavesic (2005) ses som ett 

kommunikationsverktyg mot gästen som effektivt förmedlar restaurangens helhetsupplevelse. 

En vinlista är ett verktyg för restaurangen att differentiera sig på marknaden (Berenguer, Gil 

& Ruiz citerad i Barth, 2011). Davis och Charters (2006) studie om hur restaurangägare 

skapar en vinlista, visar att vinlistan är ett verktyg för att skapa, förstärka och kommunicera 

restaurangens stil och atmosfär till gästen. Den introducerar gästen till restaurangen och 

designen skall komplettera restaurangens service, kvalité, prisvariation samt dekor (Pavesic, 

2005). Vinlistan ska spegla restaurangens kvalité i form av prissättning, variation och stil på 

de viner som erbjuds för att möta gästens förväntningar (Davis & Charters, 2006). Vid en 

restaurang vars fokus ligger på vin innehåller vinlistan ofta en större mängd viner med stor 

variation (Gil, Berenguer & Ruiz, 2009). Vid en restaurang vars fokus ligger på maten så bör 

vinlistans utbud fokusera på bästsäljande viner. Slutligen menar Gil et al. (2009) att vinlistor i 

restauranger där maten och vinet har en lika viktig funktion, bör ha en balans mellan en 

traditionell och en innovativ lista. 

Den klassiska vinlistan 

Vinlistor bör se olika ut beroende på restaurangens specialisering (Gil et al., 2009). O’kennard 

(2006, maj) definierar en traditionell vinlista som massiv med mängder av viner, där en större 

mängd kommer från klassiska regioner som; Bordeaux, Bourgogne samt Napa Valley. 

Martinez-Carrasco, Brugarolas, och Martines-Poveda (2005) förklarar även att Italien, 

Frankrike, Tyskland och Spanien är vad som anses vara traditionella vinländer inom den 

gamla världen. Eisermans (2015) studie om vinlistor i pubar, vinbarer och restauranger visar 

att de sorteras efter vintyp (mousserande, vita, röda och rosé) och därefter land och regioner 

för franska, italienska, tyska och amerikanska viner. Varje vin avslutades oftast med årgång (ej 

på pubar), producent, vinets namn, priset per glas och flaska (Ibid.). 

Dock ser O’kennard (2006, maj) ett problem i att använda sig av dessa “klassiska” vinlistor då 

antalet viner kan skrämma och vara hindersam för gästen. Denna typ av vinlista omnämns 

som en telefonbok på grund av dess stora omfattning och sortiment. Analogin i detta fall har 
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en negativ mening, men samtidigt menar O’kennard (2006, maj) att telephone book wine lists 

kan vara en bra struktur att använda för att skapa en vinlista av skälet att; den är relativt lätt 

och praktiskt att använda. Master sommeliern Dustin Wilson beskriver i Somm: Into the Bottle 

(Wise, Wise & Wise, 2015) att dessa vinlistor kan vara skrämmande för gästen och det är 

därför sommeliern finns där för att ge dem den informationen som ej står nedskriven. En 

dåligt utformad design kan leda till en negativ fysisk och psykisk respons hos gästen som; 

uttråkning, frustration, förvirring, panik eller stress (Wang, 2012) vilket kan leda till att 

mottagaren åsidosätter menyn helt eller använder bara en del av den (Baer, citerad i Wang, 

2012). 

Längden 

Tidsaspekten är även en viktig faktor att ha i åtanke vid utformningen av en meny. Pavesics 

(2005) statistik visade att 60–70 % av köp enbart kom från 18–24 menyprodukter av totalt 

100. En stor lista med många val tar lång tid för gästen att läsa igenom och kan leda till 

obeslutsamhet (Pavesic, 2005). För att undvika risken att läsaren glömmer bort vad hen läst i 

menyn så kan seven plus or minus two-teorin appliceras där produkter delas upp i små 

grupperingar runt sju stycken (Wang, 2012). Gästen kommer med stor sannolikhet att glömma 

bort vad de läst om antalet stycken är fler än tio (Wang, 2012). En meny med färre val av 

produkter kan leda till snabbare köpbeslut samt högre vinstmarginal (Pavesic, 2005).

Utbudet 

Hur restaurangen väljer att presentera sina viner till gästen påverkar gästens slutgiltiga beslut 

(Davis & Charters, 2006). Gästen förväntar sig att det finns ett ”säkert kort” bland vinerna på 

en vinlista, de vill välja viner de känner till eller känner sig bekväma med att testa för att 

känna kontroll över situationen (Ibid.). Vidare föredrar även gästen ett smalare utbud med 

större variation (Ibid.). Genom att lista ett välkänt område kan en restaurang öka 

önskvärdheten för viner från mindre kända producenter (Lockshin, Jarvis, d’Hauteville & 

Perrouty, 2005). På så sätt är det viktigt att kommunicera vinets ursprung då många gäster har 

en förutbestämd åsikt om vin från vissa områden (Corsi et al., 2012).

Priset  

Inom restauranger sker ofta ett påslag på ca 250–400 % på inköpspriset gällande viner 

(Sandberg, Fosström & Andersson Åkerblom, 2012, 14 september; Linde, 2015, 11 
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september). Eisermans (2015) studie visade att vinpriserna varierade från 71–99 kr per glas på 

pubarna, 79–559 kr per glas i vinbarerna och 83–175 kr per glas på restaurangerna. Slutsiffran 

i priset kan påverka gästens eller kundens inställning till en produkt. Slutsiffran 9 används på 

billigare produkter då detta inger en känsla av att spara pengar, medan siffrorna 5 och 0 

användes på dyrare produkter då detta inger en känsla av värde och rättfärdigar köpet (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2013; Harris & Bray, 2007; Anderson & Simester, 2003). Priset bör ej 

stå mitt i en mening, då detta leder till att gästen i större utsträckning glömmer vad den läst, 

medan om priserna står separat och i ordning minns gästen de första och de sista (beroende på 

längden) (Parsa & Njite, 2004). Lockshin, et al.:s (2005) undersökning visar att gäster med 

lågt köpengagemang i större utsträckning utgår från priset eller utmärkelser jämfört med de 

med högt köpengagemang. Parsa och Njites (2004) studie visade att gäster använde priset i 

beslutsprocessen som en selektiv faktor snarare än kvalificerande faktor. 

För att skapa en bra vinlista så anser O’kennard (2006, maj) att det är viktigt att förmedla 

värdet på produkten. Pris är enbart en av många faktorer som skapar en uppfattning av värde 

på en produkt. Värde kan även skapas genom att sälja in och presentera produkten på olika 

sätt som skapar attraktion (Ibid.).

Övriga faktorer 

Corsi et al.:s (2012) studie utförd i Spanien visar att de faktorer som anses mest eftersökta av 

gästerna i vinlistan är; druvvariation (42 %), vinets utmärkelser (22 %) och priset (14 %). 

Priset på vinerna i studien höll en relativt låg prisvariation (mellan 5–11 USD ). Resultatet 1

visade att restaurangen kan ha en minimal vinlista och fortfarande tillfredsställa gästens 

önskemål, så länge de faktorer som anses mest eftersökta (druvvariation, vunnit priser och 

prisvariation) inkluderas (Ibid.). Resultatet visade även att om vinlistan innehöll mer 

information så ökade chansen att gästen skulle välja vin (Ibid.). Martinez-Carrasco et al. 

(2005) belyser druvvariation och dess betydelse för konsumenter världen över. Studien visar 

på att druvvariation anses som mindre viktig för konsumenterna (i Spanien), då det krävs en 

högre nivå av vinkunskap. Samtidigt visade studien att druvvariation anses som en av de mest 

drivande aspekterna för valet av vin i Australien. 

 33,75–74,25 SEK baserat på snittliga valutakonvertering 2012 (x-rates, u.å.)1
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur tre olika vinlistor påverkar gästens köpbeslut och engagemang. 

• Hur påverkar sensoriska beskrivningar i en vinlista gästens köpbeslut? 

• Hur påverkar faktorerna; pris, druva, land/område och producent gästens köpbeslut? 

• Förändras köpbeslutet baserat på ålder, kön och vinkunskap? 

• Kan en vinlista påverka hur gästen uppfattar restaurangens klass och stil? 

Metod och material 
I detta avsnitt presenteras samt redogörs uppsatsens databasinsamling, metodval, 

genomförande samt använt material.

Litteratur- och databasinsamling 
Ett snöbollsurval har använts för att hitta många av artiklarna då det fanns en begränsad 

mängd tidigare forskning om vinlistans utformning. Med det menas att en eller flera artiklar 

hittades via en databassökning, och genom deras referenser hittades ytterligare artiklar 

(Bryman, 2011). I den teoretiska bakgrunden användes främst vetenskapliga artiklar samt 

läroböcker. Först utfördes en litteraturundersökning med en noggrann genomgång av böcker, 

vetenskapliga artiklar samt rapporter (Bryman, 2011). Böckerna som användes var från 

tidigare kurser inom ämnet samt rekommendationer från lärare och andra studenter. 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklar har funnits via elektroniska databaser, som Bryman 

(2011) anser är viktig källor när det gäller att finna artiklar. För att finna relevant material i en 

databas så behöver man formulera passande sökord (Ibid.). 

Databasinsamlingen skedde i Google Scholar, DiVa, Taylor & Francis Online, Summon, 

Primo och Web of Science, med bland annat sökorden; wine list, building restaurant wine list, 

vinlista och wine purchase (se bilaga 1 för komplett sökmatris). Databaserna Taylor & 

Francis Online, Summon, Primo och Web of Science användes samtliga via Örebro universitet 

för att få tillgång till artiklar som annars var kostnadsbelagda. Under databasinsamlingen så 

var det viktigt att vara källkritisk för att få reda på om artikeln är relevant och har en 

ursprungskälla (Patel & Davidson, 2011). Enligt Bryman (2011) så är sekundärlitteratur, som 

menas att originalkällan citeras i en annan källa, problematisk att förlita sig på då författaren 
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måste ödsla tid på tolkning av ursprungstexten som författaren till sekundärlitteraturen har 

skrivit. 

Inklusionskriterier för databasinsamling 

• Artikeln är skriven på svenska eller engelska. 

• Artikeln är peer-reviewed eller refereed. 

Exklusionskriterier för databasinsamling 

• Artikeln är kostnadsbelagd. 

• Artikeln finns ej tillgänglig i fulltext. 

Metodval 
Enkätundersökning 

Den metod som valdes för studien var en kvantitativ och kvalitativ enkätstudie utförd i 

EyeQuestion under vecka 18. Totalt 47 respondenter svarade på enkäten. Argument som stod 

bakom metodvalet var att uppsatsförfattarna ville nå ut direkt till respondenterna för att få 

indikation om hur deras sociala verklighet ter sig (Bryman, 2011). Enkäter är även billiga 

samt går relativt snabbt att administrera jämfört med intervjuer (Ibid.). En kvantitativ 

undersökning definieras som en undersökning där mätning, kausalitet, generalisering och 

replikation står i fokus (Bryman, 2011). Det som undersöks är ofta mätbart med direkta och 

tydliga kopplingar mellan samband. Genom detta kan generaliseringar dras om en större 

grupp, vilket kräver en omfattande mängd resultat så att det är representativt (Bryman, 2011). 

Vidare är det även viktigt att studien kan replikeras för att styrka dess trovärdighet. Om en 

studie ej går att replikera med liknande eller samma resultat så är den ej tillförlitlig. 

Metoden är således kvantitativ, en enkätundersökning, medan dess innehåll snarare är 

kvalitativt på grund av frågornas utformning och natur. Enkäten hade kvalitativa inslag i form 

av öppna frågor, vars syfte var att undersöka respondenternas tolkningssynsätt (Bryman, 

2011). Kvalitativa undersökningar syftar till att förstå människors sätt att resonera och reagera 

samt hitta mönster (Trost, 2010). Bakgrundsvariablerna (se bilaga 2) var av kvantitativ 

karaktär, medan designfrågorna var av kvalitativ karaktär (Ibid.). 
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Enkäten bestod av totalt sex sidor inklusive startsidan (se bilaga 2 för frågeformulär), för att 

undvika att respondenterna skulle tycka att den var jobbig och därför inte svara ordentligt 

(Patel & Davidson, 2011). Den inleddes med en kort introduktion till arbetet och uppsatsens 

författare samt listade de forskningsetiska kraven. Därefter följde en sida med 

bakgrundsvariablerna; kön, ålder, i hur stor utsträckning de äter ute, val av dryck vid 

restaurangbesök samt tidigare kunskap om vin. Dessa användes senare i analysen för att 

kunna sortera upp svaren och dra generella slutsatser om olika grupper inom målgruppen 

(Patel & Davidson, 2011). Bakgrundsvariablerna var samtliga slutna frågor för att öka 

responsen då sluta frågor kräver mindre ansträngning från respondenten och uppmanar denne 

att slutföra enkäten (Bryman, 2011). 

Enkätens frågor hade en hög grad av standardisering eftersom det var viktigt för resultatet att 

vinlistorna sågs i en viss ordning (Patel & Davidson, 2011). Det var viktigt att respondenten 

inte hade sett de sensoriska beskrivningarna innan de mötte vinlista 1 som saknade detta och 

därför placerades först. Frågorna var semistrukturerade då enkäten både innehöll frågor med 

fasta svarsalternativ och öppna frågor (Patel & Davidson, 2011). Enkäten hade kvalitativa 

inslag i form av öppna frågor där respondenten fick svara med egna ord (Bryman, 2011). 

Majoriteten av frågorna med fasta svarsalternativ innehöll ett ”annat”-alternativ där 

respondenten kunde specificera själv, för att ge ett större svarsutrymme och därigenom få så 

rättvisande data som möjligt (Patel & Davidson, 2011). Även en av frågorna som besvarades i 

en hedonisk skala hade en nollpunkt eller neutral punkt för att ge respondenterna större 

svarsutrymme. Denna innehöll sju (7) steg, där fyra (4) var nollpunkt, för att uppmuntra en 

mer rättvisande spridning av resultaten och undvika centraltendensen där respondenten 

undviker ändpunkterna (Patel & Davidson, 2011). Det språk som användes i enkäten 

förenklades så att även personer utanför branschen skulle förstå den. Exempel på ord som 

byttes ut var ”sensoriska beskrivningar” vilket byttes ut mot ”smakbeskrivningar”. 

För att försätta respondenten i samma beslutssituation som i en restaurang inleddes varje 

design-sida med en fråga om vilket vin hen väljer i listan. Detta gjordes dels för att tvinga 

personen att ta ett beslut, och dels för att få personen att se på vinlistan på samma sätt som i 

en restaurangsituation. Resultatet på frågan användes således inte i resultatet. 
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Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes på sex medstudenter inom åldersgruppen 21–27 som valdes ut i 

uppsatsförfattarnas umgängeskrets genom ett bekvämlighetsurval. Syftet var att 

uppmärksamma eventuella oklarheter och/eller problem kring frågorna, samt kontrollera så att 

det resultatet enkäten gav upphov till svarade på uppsatsens frågeställningar (Bryman, 2011). 

Detta är en viktig process då det är lätt som uppsatsförfattare att stirra sig blint på de egna 

frågorna och se formuleringar som självklarheter efter att själv ha formulerat dem. Varken 

validitet eller reliabilitet går att undersöka förrän det att pilotstudien är utförd (Bryman, 2011). 

För att kontrollera enkätens validitet, att frågorna genererar svar som besvarar syftet, ställdes 

liknande frågor muntligt efter enkäten utförts för att jämföra svaren (Ibid.). För att kontrollera 

reliabilitet, att respondenterna svarar enkäten som tänkt, analyserades svaren från pilotstudien 

och jämfördes med förväntningarna (Bryman, 2011). 

Urval av respondenter 

Enligt Bryman (2011) så är behovet att skapa ett urval alltid aktuellt vid en kvantitativ 

undersökning. Först utfördes ett stickprov, alltså en del av populationen valdes ut för 

undersökningen (Ibid.). Stickprovet baserades även på den fakta om millenniegenerationens 

köpbeteenden som erhållits i bakgrundens litteratur och databasundersökningar för att få en 

representativ bild av populationen. Den del av populationen som valdes ut var 

millenniegenerationen (personer födda 1981–1999), dels utav den representativa speglingen 

och dels av att målgruppen ansågs lätt att nå ut till. Om denna avgränsning ej gjorts hade 

enkäten behövts besvaras av flera individer för att få ett rättvisande resultat. För att nå 

målgruppen användes Facebookgrupper för studenter  samt personliga Facebook-konton där 2

offentliga meddelanden skrevs ut. Eftersom den primära målgruppen var 

millenniegenerationen utan formell vinkunskap innehöll bakgrundsvariablerna en fråga om 

detta för att se om det fanns en potentiell korrelation mellan preferens och kunskap.  

Material 
Nedan redogörs hur enkätens tre vinlistor utformades. Samtliga listor skapades i Photoshop 

CC 2017 för att bibehålla skärpan i enkäten. De restauranger vars vinlistor använts har 

anonymiserats. Samtliga vinlistor går att se (i försämrad kvalité) i bilaga 3. 

 ”Dom kallar oss studenter”, Facebook-grupp för studenter som studerar vid Örebro universitet.2
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Avgränsningar 

Det finns många variabler som påverkar gästens köpbeslut och på grund av detta har vissa 

avgränsningar gjorts för att kunna se hur färre variabler påverkar köpbeslutet. Uppsatsen 

syftar ej till att behandla hur vinlistan uppfattas i digital form kontra fysisk form. De listor 

som visas är således ej originalen från de olika restaurangerna utan omskrivna versioner för 

att ge dem samma förutsättningar. Samtliga listor innehåller samma typsnittsvariation (Arial 

fet i rubriker och Baskerville i namnen), teckenstorlek (Överrubrik 16p, viner 14p), 

uppdelning och uppställning. Ingen av listorna innehåller någon annan färg, illustration eller 

symboler än svart text på vit bakgrund. Längden på listan har avgjort om den visas som en 

eller två sidor. 

Vinlista 1 

Vinlista 1 utformades efter vinlistorna från två populära restauranger i Sverige som båda har 

så kallade telefonboksvinlistor (O’kennard, 2006, maj). Eftersom vinlistan behövde begränsas 

till 2 sidor valde vi att endast presentera ett urval av mousserande, vita och röda viner i 

enlighet med Eiserman (2015), O’kennard (2006, maj) samt Martinez-Carrasco et al. (2005). 

Listan innehöll 7 mousserande, 29 vita och 37 röda viner sorterade efter typ, sedan land och 

region där de största vinregionerna (Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Mosel, Piemonte, 

Toscana, Napa Valley och Somona County) ingick. I listan ingick varje vins pris per glas och 

flaska. De priser som stod listade var från restaurangerna förutom pris per glas, vilket ej fanns 

till alla viner. Den formel som användes för påslaget var en snittberäkning av de övriga 

glaspriserna .  3

Vinlista 2 

Vinlista 2 utformades efter två medelklassrestauranger i Sverige. Kriterierna för restaurangen 

var att vinerna skulle finnas listade på Systembolaget med tillhörande sensorisk beskrivning, 

och därför användes två vinlistor. De sensoriska beskrivningarna som används av 

Systembolaget är objektiva då de utformas efter bl.a. The Aroma Wheel (se bilaga 4) och 

saknar värderande ord. Listan innehöll 2 mousserande, 8 vita och 8 röda viner, återigen från 

kända vinländer som Frankrike, Tyskland och Italien (Martinez-Carrasco et al., 2005) 

sorterade efter typ och sedan land i sju stycken (Wang, 2012). I listan ingick varje vins 

glaspris och flaskpris och dessa priser är tagna direkt från restaurangerna. 

 flaskpris / 6 glas per flaska = glaspris3
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Vinlista 3 

Vinlista 3 utformades som vinlista 2 med skillnaden att den innehöll subjektiva beskrivningar 

av vinerna istället för objektiva. Detta för att undersöka hur ordval påverkar gästen. De ord 

som användes var synonymer till de objektiva orden föreslagna av Lehrer (2009), se tabell 4, 

5, 6 och 7 i bilaga 4. Listan innehöll 2 mousserande, 8 vita och 8 röda viner, återigen från 

kända vinländer som Frankrike, Tyskland och Italien (Martinez-Carrasco et al., 2005) 

sorterade efter typ och sedan land i sju stycken (Wang, 2012).  

Metod och teori för analys av data 
Den metod som använts för att bearbeta datan kan enklast förklaras genom Trosts (2010) 

analysverktyg för kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Trost (2010) menar att en 

undersökning sällan är helt kvalitativ eller kvantitativ, utan att det snarare finns ett helt 

spektrum av definitioner (se figur 1 nedan). De tre stegen som avgör undersökningens 

egenskaper är; datainsamling, analys/bearbetning och tolkning. Datainsamlingen syftar till om 

det t.ex. är en intervju (kvalitativ) eller enkät (kvantitativ) som genomförts. Analys/

bearbetning syftar till hur resultatet i undersökningen bearbetas, om forskaren väljer att 

fokusera på individen (kvalitativ) eller gruppen (kvantitativ). Exempel på detta är att leta efter 

teman i orden (kvalitativ) eller beräkna korrelation, frekvens och standardavvikelse 

(kvantitativ). Tolkningen kan sedan ske genom att t.ex. föreslå åtgärder (kvalitativ) eller 

fördela och presentera resultatet procentuellt (kvantitativ). 

Figur 1. Trosts (2010) analysverktyg för kvalitativ och kvantitativ data.

Eftersom enkätundersökningen innehöll både öppna och slutna frågor bearbetades resultatet 

olika. De öppna frågorna gav däremot variant E och F eftersom datainsamlingen var 

kvantitativ, men bearbetningen av datan gjordes kvalitativt, och den presenterades sedan både 

i text och i bland annat procentsatser (Trost, 2010). Det kvalitativa materialet utgörs av en 

mängd ostrukturerat textmaterial som sedan har analyserats genom att använda Graneheim 

Datainsamling Kvalitativ Kvantitativ

Analys/bearbetning Kvalitativ Kvantitativ Kvalitativ Kvantitativ

Tolkning Kvalitativ Kvantitativ Kvalitativ Kvantitativ Kvalitativ Kvantitativ Kvalitativ Kvantitativ

Variant A B C D E F G H
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och Lundmans (2004) tabell för analys av insamlad data (se tabell 2, sidan 23). Denna metod 

användes för att sammanställa och kondensera meningar och se teman i det omfattande 

textmaterialet. Genom att bryta ner de öppna svaren i sina beståndsdelar så kunde de kodas 

för att sedan se teman (Ibid.).

De slutna frågorna gav variant H, då datainsamlingen, bearbetningen och tolkningen var 

kvalitativ genom t.ex. median-, procent-, och korrelationsberäkning (Trost, 2010). Den 

kvantitativa datan bearbetades genom en univariat analys, som innebär att en variabel i taget 

analyserades (Bryman, 2011). Variablerna presenterades i en frekvenstabell, stapel- samt 

cirkeldiagram som visar på antalet samt den procentuella andelen varje sektor utgör av 

samtliga respondenter (Ibid.). För att se ett mått på centraltendensen i de uppdelade 

variablerna (se i resultatdelen), så räknades medianvärdet ut (Ibid.). För att se eventuella 

samband mellan två variabler så användes en korrelationstabell (Ibid.). För att senare 

kontrollera att resultatet var signifikant i de slutna frågorna beräknades signifikansnivån per 

variabel, och endast de som var < 0,05 ansågs tillförlitliga.

Etisk planering för studiens genomförande 
För att uppnå en grad av morallära i studien så har de grundläggande etiska principerna följts 

som berör; frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anomymitet (Bryman, 2011). De etiska 

regler som följts är; informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

samtyckeskravet (Ibid.). Undersökningen är utformad via enkäter som baseras på frågor, 

vilket innebär att uppsatsförfattarna är hänvisade till individernas villighet att svara frågor 

(Patel & Davidsson, 2011). I enlighet med informationskravet har respondenterna skriftligt 

tagit del av studiens syfte (se bilaga 2 för frågeformulär och försättsblad), hur uppgifter som 

lämnat har hanterats, samt att deltagande är frivilligt (Bryman, 2011). För att undvika att 

personlig information når ut till obehöriga så har enkäten anonymiserats (Patel & Davidsson, 

2011). Den tar upp alltså inte upp namn eller någon form av information som gör det möjligt 

för personidentifiering (Ibid.). Konfidentialitetskravet syftar på att personuppgifter bör 

hanteras med störst möjliga konfidentialitet så att ingen information når obehöriga. Detta krav 

applicerades på den information som erhållits från olika restauranger som används i studien 

då de har anonymiserats. I enlighet med nyttjandekravet har all insamlad information endast 
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används enligt forskningens ändamål, och samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får 

bestämma sin grad av deltagande som också framgick i enkätens försättsblad (Bryman, 2011). 

Resultat 
Enkäten besvarades av 47 respondenter varav 22 kvinnor och 25 män i åldern 20–37. Av de 

som svarade på enkäten angav 20 att de oftast drack vin på restaurang, 18 valde öl och 

resterande valde vatten, läsk och annat. 

Hur gästen väljer vin utifrån olika faktorer 
Respondenterna tillfrågades om hur faktorerna; pris, land, druva, producent, nedskrivna 

rekommendationer samt sensoriska beskrivningar påverkar deras val av vin. Resultatet 

sorterades sedan upp efter kunskap (a), ålder (b) och kön (c) separat för att se om det fanns 

något tydligt resultat samt om de olika faktorerna hade en signifikant påverkan. 
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Figur 2. Könsfördelning.
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Figur 3. Åldersfördelning.

Grupp c, kön: 

1) män 

2) kvinnor

Grupp a, kunskap: 

1) de som har gått en utbildning om vin samt de som tagit 

enstaka kurser om vin och/eller provningsmetodik. 

2) de som ej hade utbildning men ett stort intresse för vin. 

3) de som angav ”ingen kunskap” 

4) de som angav ”annat” eller att de jobbar med vin.

Grupp b, kön: 

1) 20–25 år 

2) 26–30 år 

3) 31–37 år



Tabell 1. Faktorernas påverkan på gästens köpbeslut. 

Resultatet visar att det finns en korrelation mellan vilken kunskap gästen har och hur denne 

påverkas av olika faktorer. Grupp 1a är mer troliga att välja vin baserat på vilket land det 

kommer från, vilken druva det är gjort på samt priset. De är även mer troliga än andra grupper 

att välja vin baserat på vilken producent som står bakom vinet. Grupp 2a är troligare att välja 

vin utifrån dess pris, nedskrivna rekommendationer och sensoriska beskrivning. Grupp 3a 

baserar sitt köpbeslut i störst utsträckning på priset och därefter sensorisk beskrivning. Grupp 

4a är inte stor nog att dra slutsatser om. Samtliga faktorer inom kunskap hade en 

signifikansnivå < 0,013 och svaren ovan kan därför ses som representativa. 

Det finns en viss korrelation mellan ålder och hur gästen påverkas av olika faktorer. Resultatet 

visar på att de främsta faktorerna som påverkades av ålder var nedskrivna rekommendationer 

samt sensoriska beskrivningar. Dock var signifikansnivån på dessa >0,3 och har därför en hög 

risk att vara missvisande. Signifikansnivån var <0,03 på faktorerna land, druva och producent. 

Dessa faktorer visar att grupp 1b och 2b är lika troliga att välja vin baserat på druvan, men att 

grupp 2b i större utsträckning väljer vin baserat på landet och producenten än grupp 1b. 

Grupp 3b är återigen inte stor nog att dra slutsatser om. 

Det finns även en korrelation mellan kön och hur gästen påverkas av olika faktorer. De 

faktorer med en låg signifikansnivå (<0,01) var; pris, producent och rekommendationer. Av 

dessa fanns det en liten skillnad (0,1–0,2) mellan män och kvinnor gällande pris och 
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Grupp Pris Land Druva Producent Rekommendationer Sensorisk beskrivning

1a 5,2*** 5,6*** 5,4*** 3,9*** 4,4** 4,6*

2a 4,9*** 3,6*** 4,2*** 2,8*** 4,3** 5*

3a 5,9*** 2,6*** 3,1*** 2,3*** 4** 4,2*

4a a 3,2*** 6*** 6*** 5,6*** 1,8** 2,2*

1b 5,3 3,8* 4,3* 2,8** 4,5 4,9

2b 5,1 4,4* 4,3* 3,7** 3,4 3,8

3b a 4 5,3* 6* 5** 3,3 3,3

1c 5,2* 4,9 4,9 4,9*** 4*** 3,9

2c 5* 3,3 3,9 2,6*** 3,9*** 4,8

a = Gruppen utgörs av färre än 10 respondenter och kan därför ses som en tillfällighet 
*** = p<0.001 ** = p<0.01 * = p<0.5 
1 = stämmer inte, 7 = stämmer helt



rekommendationer. Dock fanns det en tydlig skillnad gällande producent, där männen angav 

att de valde vin baserat på producenten i markant större utsträckning än kvinnorna.  

Vilka faktorer baserar gästen sitt köp på i undersökningen? 

Vid varje vinlista ombads respondenten att välja ett vin samt ange vilken faktor som stod 

bakom deras beslut (pris, druva, producent, land, område, smakbeskrvningar, annat). Nedan 

presenteras motivationsfördelningen per vinlista. 

Vid vinlista 1 angav 28 % att de valde vinet baserat på området, 23 % valde vin baserat på 

priset och lika många baserade sitt val på druvan. Svaren varierade dock mellan kvinnor, män, 

olika åldersgrupper och kunskapsnivåer. Kvinnorna valde i störst utsträckning vin baserat på 

priset och druvan, medan män valde vin baserat på området. I åldersgruppen 20–25 valde 

majoriteten vin baserat på priset och druvan, medan de i åldersgruppen 26–30 valde vin 

baserat på området. Kunskaperna påverkade till stor del vinvalet i vinlista 1. De personer som 

angett att de hade någon form av vinkunskap, d.v.s. de som antingen gått en utbildning om 

vin, tagit enstaka kurser eller hade ett stort intresse för vin, angav olika anledningar till sitt 

vinval och inget tydligt tema kunde ses. Däremot bland de som angav att de ej hade någon 

kunskap svarade en tydlig majoritet att de valt vinet baserat på priset. 

Vid vinlista 2 valde 53 % vin baserat på dess sensoriska beskrivning. Näst efter det valde 13 

% vin baserat på priset. Resultatet visade att kvinnor i större utsträckning än män baserade sitt 

vinval på de sensoriska beskrivningarna, medan en stor del av männen även baserade sitt 

beslut på priset och druvan. Både åldersgruppen 20–25 och 26–30 baserade sitt vinval främst 

på sensoriska beskrivningarna, därefter druva (20–25) och pris (26–30). Bland de som hade 

gått en utbildning om vin eller tagit enstaka kurser om vin baserades valet olika och det fanns 

ingen tydlig majoritet. Bland de som angav att de hade ett intresse för vin samt de som inte 

hade någon kunskap om vin baserade en tydlig majoritet sitt val på de sensoriska 

beskrivningarna. 

Vid vinlista 3 valde 26 % vin baserat på priset, 23 % baserat på dess sensoriska beskrivning 

och 17 % baserat på druvan. Männen baserade sitt vinval på de sensoriska beskrivningarna 

och druvan, medan majoriteten av kvinnorna baserade sitt val på priset. 20–25 åringar 

baserade främst sitt val på priset eller druvan, medan 26–30 baserade sitt val på de sensoriska 
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beskrivningarna eller priset. De som hade gått en utbildning om vin eller tagit enstaka kurser 

om vin baserade en majoritet sitt vinval på druvan. Bland de som hade ett intresse för vin var 

meningarna blandade och inget tema kunde ses, och bland de utan kunskap baserade 

majoriteten sitt val på priset. 

Positiva och negativa reaktioner 
Nedan presenteras resultat gällande köpbeslut samt preferenser grupperat efter vinlistornas 

ordning. Vid vinlista 1 presenteras även exempel på hur Graneheim och Lundmans (2004) 

analysverktyg har använts för att bearbeta resultatet. Respondenterna hade möjlighet att både 

anmärka om både positiva och negativa aspekter i samtliga vinlistor.  

Vinlista 1 

38 % av respondenterna hade något positivt att anmärka på Vinlista 1, några av de 

återkommande kommentarerna var; Land/distrikt/region, bra med årgångar samt att de var 

positivt inställda till ett stort utbud (se tabell 2). 68 % hade något negativt att anmärka på. 

Tabell 2. Positiva reaktioner på vinlista 1. 

Återkommande negativa kommentarerna var; att den saknar smakbeskrivningar, att den var 

väldigt omfattande, lång och otydlig, samt att vinerna som listades var för dyra (se tabell 3). 

Tabell 3. Negativa reaktioner på vinlista 1. 

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Koder Teman

Att det är uppdelat efter land och region 
är bra.

Uppdelat efter land och region Uppdelning Land/region

Bra med olika årgångar! Olika årgångar Information Årgångar
Stort utbud från olika länder Stort utbud Utbud Utbud

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Koder Teman

Den var omfattande med en hög prisklass. Det 
säger mig inte så mycket och man blir trött av 
att läsa den.

Omfattande med en hög prisklass. 
Man blir trött av att läsa den.

Information, 
utformning

Omfattande, 
dyr

Dyr och lång. Dyr och lång. Information, 
utformning

Dyr, 
omfattande

Den var rörig med all text. Väldigt mycket 
viner med långa namn som är trångt ihopsatta 
på en meny, utseendet blir därför lite rörigt.

Den var rörig, med många viner 
med långa namn som var trångt 
ihopsatta.

Utformning Otydlig
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Som helhet hjälpte vinlistan inte många att ta ett beslut. Totalt angav 5 personer av 47 (≈10 

%) att de blev motiverade till att ta ett köpbeslut. Resterande tyckte att listan var för 

omfattande och intetsägande för att kunna skapa en uppfattning över vad det är de köper. 

Priserna uppfattades av många som för höga. 

Vinlista 2 

83 % hade något positivt att anmärka på vinlistan. Upprepande positiva begrepp var; 

smakbeskrivningarna (27 st), att den hade bättre priser [än vinlista 1], samt var tydligare och 

därför lättare att läsa. 23% hade något negativt att anmärka på. Upprepande negativa begrepp 

var att; utbudet var för litet, få viner från nya världen samt att smakbeskrivningarna var 

väldigt generella. 80% av respondenterna tyckte att denna vinlista hjälpte dem att ta ett beslut. 

Som helhet så tyckte majoriteten att denna vinlista ansågs mer lockande och lättläst, pga dess 

mindre sortiment och prisklass. Den ansågs även intressant gällande den objektiva sensoriska 

beskrivningen, som gjorde det lättare att finna ett vin som respondenten tyckte passade dennes 

smakpreferens. Samtidigt tyckte respondenterna som ej blev motiverade till köp att den låga 

prisklassen påverkade deras beslut eftersom priset fick vinerna att framstå att ha låg kvalité. 

Vinlista 3 

55 % hade något positivt att anmärka på vinlistan. Upprepande positiva reaktioner var att; den 

var kortare, den hade målande beskrivningar och kändes mer personlig samt att den var 

lättöverskådlig och hade bra priser. 66 % hade något negativt att anmärka på och ansåg att; 

smakbeskrivningarna var oklara och flummiga som inte säger mycket om vad vinet smakar. 

32% av respondenterna uppfattade denna vinlista som hjälpsam i valet av vin. De som tyckte 

att den var hjälpsam tyckte att smakbeskrivningen ansågs mer personlig och lättare att förstå. 

Majoriteten uppfattade dock smakbeskrivningarna negativt och den främsta anledningen var 

att de inte hjälpte i med valet av vin. Vissa tyckte att smakbeskrivningen uppfattades som 

flummig, svåra att förstå och kändes mer som “säljprat”.

Säger vinlistan något om restaurangen? 
Vinlista 1 

Majoriteten av respondenterna menade att vinlistan ger dem en känsla av hög klass och/eller 

övre medelklass samt att restaurangen vill profilera som en finare restaurang genom högre 
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priser och kända produkter. Vinlistan fick restaurangen att anses klassisk och ord som 

förekom var; dyr, finare, hög klass, klassisk.

En respondent förklarade det som: [Jag] får uppfattningen om att jag sitter på en någorlunda 

bra restaurang, kanske att den skulle ha en stjärna eller mer men inte säkert. Jag får hur som 

helst indikationen på att det är en restaurang med klass. 

Vinlista 2 

Vid vinlista 2 uppfattades restaurangen som billigare i medelklass som även var inbjudande 

och tilltalande för gemene man. Många av respondenterna använde samma eller liknande ord 

vid tolkningen av vinlistan som; billig/prisvärd, bistro, kunskapsvänlig, inbjudande, 

medelklass, bra mat och vanlig restaurang med bra priser. 

Att det är en relativt bra restaurang. Lite medelklass över det hela. Det kan vara något i stil 

med "stans bästa" i en [medelstor] stad […].

Vinlista 3 

Denna vinlista gav ett mer spretigt och otydligt resultat där flera skrev att de inte fick någon 

direkt uppfattning om restaurangen. Många tyckte att vinlistan gav ett intryck av att 

restaurangen hade en viss klass och att de arbetar professionellt, samtidigt som lika många 

respondenter uppfattade restaurangen som oseriös. Samtidigt svarade flertalet att restaurangen 

troligtvis hade samma klass som vinlista nr 2 (medelklass) och begrepp som; modern, ung, 

hipster , professionell, oseriös, medelklass, kvarterskrog och trendig förekom.4

En restaurang som försöker vara bättre än den är, lite "låtsasintellektuell", tänk en hipster 

som endast vänder sig till [likatänkande]. 

Preferenser 
Två respondenter föredrog vinlista 1. Deras motivering var att utbudet var större samt att de 

själva kunde ta ett beslut utifrån den information som stod skriven på listan. Vinerna ansågs 

även vara mer intressanta. Båda respondenter angav att de jobbar med vin. 

 ”A person who follows the latest trends and fashions, especially those regarded as being outside the cultural  4

   mainstream.” Definition av Google (u.å.).
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34 av respondenterna föredrog vinlista 2. Den främsta motiveringen, nämnt av 25 personer, 

var vinernas smakbeskrivningar stod i listan eftersom de gav en uppfattning om hur vilket vin 

som beställdes. Listan ansågs även vara tydligt uppställd, lättläst med bra längd, utbud och 

priser för åldersgruppen. 

Att man får reda på vad man kan förvänta sig av ett vin och att man kan välja utifrån egna 

preferenser till smak, karaktär etc. Om man inte är insatt och intresserad av viner kan det bli 

svårt att veta vad ett vin har för smak och karaktär. 

Nio respondenter föredrog vinlista 3. Den främsta motiveringen, enligt sex respondenter, var 

smakbeskrivningarna samt att de var bättre än i vinlista 2. Övriga faktorer som nämndes var; 

längden, tydligheten samt att den kändes mer nyanserad.

För att den innehåller mer nyanserade beskrivningar av vinerna, vilket fångar mitt intresse på 

ett bättre sätt.

Två respondenter föredrog ingen av vinlistorna med motiveringen att samtliga hade brister.

[Jag] tyckte inget gjorde något särskilt bra jobb att övertyga mig vilket vin som passade bäst 

till vad. 

Hjälper sensoriska beskrivningar gästen att välja vin? 
Under varje vinlista presenterades frågan ”Vad tycker du om hur vinernas smakbeskrivningar 

har skrivits?” (se bilaga 3) för att undersöka om de hjälpte respondenten att fatta sitt beslut. 

Vid vinlista 1, som saknade sensoriska beskrivningar, ombads respondenten att svara med det 

första alternativet. 

Smakbeskrivningarna i vinlista 2 fick högt gillande. Totalt svarade 79 % att de gillade de 

sensoriska beskrivningarna samt att de ansågs hjälpsamma vid valet av vin. 13 % av 

respondenterna svarade att de gillade att de sensoriska beskrivningarna stod på menyn men att 

de inte hjälper dem vid valet av vin. Resterande (två respondenter) gillade ej att de stod listade 

och två respondenter var bortfall.
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Resultatet för vinlista 3 var mer otydligt. 34 % angav att de gillade de sensoriska 

beskrivningarna samt att de ansågs hjälpsamma vid valet av vin, samtidigt som 36 % gillade 

de sensoriska beskrivningarna men ansåg att de inte hjälpte dem välja vin. 25 % gillade inte 

att de sensoriska beskrivningarna stod listade och resterande var även här ett bortfall.

Diskussion av resultat 
Påverkas gästen av sensoriska beskrivningar? 
Resultatet som framkommit visar att gästen påverkas av sensoriska beskrivningar. Som Bach 

(2008) förklarar att sensoriska beskrivningar kan bidra till intresseväckande samt skapa 

uppmärksamhet kan tydligt stödjas utifrån denna undersökning. Majoriteten av 

respondenterna har visat att de är positivt inställda till att en sensorisk beskrivning skall vara 

närvarande i en vinlista samt att de använder sig av den vid ett val av vin. Även om 

majoriteten i vinlista 3 tyckte att en sensorisk beskrivning inte hjälpte dem vid valet av vin så 

var de ändå positivt inställda till att beskrivningen stod med på listan. En respondent beskrev 

att sensoriska beskrivningar gav hen ett hum om vad hen kan förvänta sig av vinet och att hen 

då kunde välja utifrån egna preferenser. Hen nämnde även att detta är positivt för en person 

som ej är insatt i vin. Detta stöds av Davis och Charters (2006) som menar att gästen konstant 

vill minska risken i sitt köpbeslut, och genom att vinets sensoriska beskrivningar kan gästen 

få en bild av vad det är hen beställer. Vinlista 1 som saknade sensorisk beskrivning hade lägst 

gillande och flest negativa anmärkningar om just detta. Detta stöds av Thompson och Barrett 

(2016) som förklarar att avsaknaden av sensoriska beskrivningar kan ha en negativ påverkan 

på gästen. Vidare genererade även vinlista 1 färst motiveringar till köp, endast 5 av 47, vilket 

kan kommit att påverkats av att den ej hade sensoriska beskrivningar. Corsi et al. (2012) 

menar att om sensoriska beskrivningar inkluderas i vinlistor kan det generera fler 

beslutsfattanden.

Dock har det påvisats att en subjektiv beskrivning av vinets sensoriska attribut uppfattas som 

mer invecklad att förstå än en objektiv beskrivning med mätbara begrepp. Detta resultat kan 

då ses som en kontrast till vad Old (2014) samt Lehrer och Lehrer (2008) förklarar; att 

subjektiva drag samt generella beskrivningar som är öppna för individuell tolkning är en 

effektiv motivering för köp som ofta används inom marknadsföring. Vissa respondenter ansåg 
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i en negativ benämning att beskrivningen kom från en säljare och att det kändes som 

”säljprat” samt att de därför ej blev motiverade till köp.  

Resultatet stöds dock av Bender (2008) som beskriver att många vinkonsumenter har en 

positiv inställning till en mer objektiv och mätbar beskrivning. Även de respondenter utan 

tidigare vinkunskap eller intresse var positivt inställda till de objektiva beskrivningarna och 

angav att de hjälpte dem att fatta ett beslut. Att objektiva vintermer kan anses negativa och 

ointressanta för läsaren (Lehrer, 2009) har därför inte framkommit tydligt i denna studie. 

Samtidigt kan Sverige ses som ett speciellt fall på grund av den monopoliserade 

alkoholförsäljningen via Systembolaget som använder just objektiva sensoriska beskrivningar. 

Detta kan leda till att en preferens till objektiva beskrivningar skapats genom vana, eftersom 

Systembolaget är den enda butiken som säljer alkohol i Sverige. Vilken typ av sensorisk 

beskrivning gästen föredrar kan således vara kulturellt betingat, då få länders alkoholmonopol 

inkluderar detaljhandelsmonopol . 5

Ytterligare en anledning till varför flest respondenter uppfattade den subjektiva beskrivningen 

som negativ av de två, kan bero på att synonymerna som använts för att beskriva vinerna har 

tappat anknytning till sin kontext och därmed tappat mening (Old, 2014). Respondenterna kan 

alltså relatera mer till de objektiva vintermerna genom vana samtidigt som subjektiva termer 

inte är lika lätta att sätta i samband till vin.

Hur väljer gästen vin utifrån olika faktorer? 
De faktorer som visade sig vara mest betydelsefulla i detta anseende var; priset, druvan samt 

längden på vinlistan, vilka samtliga diskuteras nedan. 

Prisets påverkan 

I vinlista 1, som innehöll 73 menyobjekt, vinets årgång, producent, land, område, druva och 

pris, visade det sig att i gruppen som saknar vinkunskap är priset den främsta faktorn att välja 

vin utifrån. Det samma gällde för åldersgruppen 20–25. Detta stöds av Lockshin et al. (2005) 

som menar att gäster med lågt köpengagemang i större utsträckning baserar sitt vinval på 

priset än de med högt köpengagemang. I vinlista 2 och 3 däremot som innehöll sensoriska 

beskrivningar, det vill säga mer information, förlorade priset sin påverkan. Detta visar att 

 Endast 19 länder i världen har detta enligt World Health Organization (2014)5
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priset har störst påverkan i de fall där större kunskap krävs, men ju mer information som finns 

i vinlistan desto mindre påverkan har priset. Samtidigt utesluter inte detta att respondenterna 

använt priset som ett selektivt instrument, men att den inte är den främsta beslutsfaktorn. 

Parsa och Njites (2004) studie stöder detta då den visade att gästen använder priset som en 

selektiv faktor vid vinval, men att det inte ses som en kvalificerande faktor.

I vinlista 1 användes slutsiffrorna 5 och 0 samt samma prisspann som vinbarer enligt 

Eiserman (2015), vilket enligt Kotler et al. (2013), Harris och Bray (2007) samt Anderson och 

Simester (2003) inger en känsla av värde som rättfärdigar köpet. Ändå uppfattades listan som 

för dyr. Samtidigt användes slutsiffran 9 i större utsträckning i vinlista 2 & 3, vilket ska inge 

känslan av att spara pengar (Ibid.) och de båda uppfattades som billiga och/eller låg kvalité. 

Detta kan påverkas av att samtliga respondenter var inom millenniegenerationen, vilka ser vin 

som något som dricks vid speciella tillfällen (Thompson & Barrett, 2016).

Druvans påverkan 

Druvans påverkan på köpbeslutet visade sig ha en inverkan på vinvalet, dock upplevs den 

mindre viktig när en objektiv smakbeskrivning var närvarande. Corsi et al:s (2012) studie 

påvisar en avvikelse där druvan var den mest bidragande faktorn till köp. I uppsatsförfattarnas 

undersökning visade det sig att druvan inte var den mest bidragande faktorn. Samtidigt så 

Martinez-Carrasco et al. (2005) förklarar att druvans betydelse ser annorlunda ut i olika 

länder, t.ex. att australienska konsumenter ser druvan som en av de mest drivande aspekterna 

medan spanska konsumenter inte tycker att druvvariation är viktig då det krävs en högre nivå 

av vinkunskap. Det var många av de respondenter i undersökningen som hade tidigare 

vinkunskap och/eller jobbar med vin som baserat sitt vinval på druvan. Dock var det ingen 

som kommenterade på att druvvariation eller utbudet påverkade deras uppfattning av listan. 

Detta kan tyda på att det finns specifika druvor som ska finnas med i en vinlista, snarare än en 

stor druvvariation. Hade en eller flera av druvsorterna saknats eller bytts ut mot mindre 

vanliga druvsorter så hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut.

Längdens och utformningens påverkan 

Att vinlistans längd påverkar gästens köpbeteende och reaktion är nämnt sedan tidigare. 

Studien visade att vinlista 1, som hade 73 menyobjekt fördelade på två sidor ansågs vara för 

lång, otydlig och svårläst. Detta stöds av Pavesic (2005) som menar att detta är en vanlig 

problematik i menyer. Den ansågs även vara opersonlig, vilket kan kopplas till avsaknaden av 
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kommunikation (Ibid.). De som föredrog vinlista 1 jobbade samtliga med vin, medan övriga 

ej blev motiverade till köp. Detta kan bero på att den ansågs hindersam, svårläst och lång, 

vilket i kombination kan leda till en negativ fysisk och psykisk respons. Flera respondenter 

menade att det var för få radavstånd och styckeindelningar, vilket Wang (2012) nämner kan 

leda till att gästen med stor sannolikhet glömmer bort vad den läst. En omfattande lista kan 

utöver detta leda till obeslutsamhet (Pavesic, 2005), vilket kan vara en bidragande faktor till 

varför endast 5 av 47 respondenter angav att de blev motiverade till köp. Detta stöds av Baer 

(citerad i Wang, 2012) som menar att gäster vid förvirring och/eller uttråkning ofta åsidosätter 

hela eller delar av menyn helt. 

Samtidigt nämnde flera respondenter att de var positivt inställda till att vinlistan delades upp 

efter land och område samt att 32 % ansåg att det större utbudet bidrog till att den uppfattades 

som intressant. Majoriteten ansåg dock att vinlistan var för omfattande. Detta menar 

O’kennard (2006, maj) är en av de positiva aspekterna med en klassisk vinlista eller en 

telephone book wine list, eftersom dess sortering gör att den är enkel att manövrera trots dess 

omfattning. Många gäster har en förutbestämd åsikt om specifika områden och/eller länder 

och kan då enkelt hitta viner de eventuellt gillar genom denna uppställning (Corsi, et al., 

2012). Dessutom kan restauranger på så sätt även sälja mindre kända viner så länge de 

kommer från ett land eller område som är känt för sin vinproduktion (Lockshin et al., 2005). 

Dock visar uppsatsens studie att denna form av vinlista ej är den som är bäst lämpad för 

millenniegenerationen utan snarare en kortare, mer innovativ och avslappnad vinlista (Thach 

& Olsen, 2006). 

Vinlista 2 och 3 med 18 menyobjekt vardera bedömdes däremot som tydliga, lättlästa 

(”luftig”), lättöverskådlig, bra längd och utbud för målgruppen. Detta innebär att Wangs 

(2012) teori om seven plus or minus two, vilken applicerades på båda vinlistor, stämmer. 

Denna tematiska styckeindelning kan ha påverkat att vinlistorna uppfattades som mer lättlästa 

och luftiga, samtidigt som indelningen efter land kan hjälpa gästen att hitta ett vin som hen 

gillar. Utbudet ansågs av många respondenter som lagom stort medan vissa med mer kunskap 

ansåg att utbudet var för smalt. Dock ansåg en majoritet att de blev motiverade till köp vilket 

stöds av Pavesic (2005) som menar att en meny med färre produkter kan leda till snabbare 

köpbeslut. Corsi et al.:s (2012) studie stödjer också resultatet då de nämner att en restaurang 

kan ha en minimal vinlista och ändå tillfredsställa gästens önskemål. 
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Vidare visades det även att det fanns en preferens mot längden i vinlista 3. Detta kan bero på 

uppdelningen eftersom längden på vinlista 2 (som resulterades av de längre sensoriska 

beskrivningarna) gjorde att den behövde delas upp i två kortare sidor. Vinlista 3 fick däremot 

plats på ett A4. Trots att de båda innehöll exakt samma viner i samma ordning uppfattades 

alltså vinlista 3 som kortare och därför bättre. Att dela upp vinlistan i två sidor eller kolumner 

kan således påverka hur längden uppfattas och bör tas i beaktning vid utformning. Risken 

finns annars att gästen får en negativ fysisk eller psykisk reaktion vilket i sin tur kan påverka 

hur de upplever restaurangbesöket som helhet. 

Kan vinlistan användas som ett medel att förmedla kvalité och 
image?
Resultatet visar att respondenterna skapade en uppfattning om restaurangens klass, prisnivå 

och profil baserat på vinlistan. Vid vinlista 1 uppfattades restaurangen ha en hög klass eller 

övre medelklass genom högre priser och kände produkter. Detta stämmer även överens med 

klassen på restaurangen som vinlista 1 utformades utefter som var av högre klass och 

prisnivå. Vid vinlista 2 uppfattade majoriteten av respondenterna att restaurangen var av 

billigare medelklass med billiga/prisvärda produkter. Vinlista 3 uppfattades som att den 

tillhörde en yngre/modernare restaurang av medelklass. Dock var resultatet väldigt varierande 

då ungefär hälften ansåg att det var en professionell restaurang medan resterande uppfattade 

restaurangen som oseriös. Således stöds Pavesics (2005) uttalande om att menyer är ett 

kommunikationsverktyg som förmedlar restaurangens helhetsupplevelse. Även om inte den 

uppfattade klassen stämmer överens med den faktiska klassen är detta en viktig aspekt att ta i 

beaktning vid menyutformning. Om vinlistan ej kompletterar restaurangens stil och atmosfär 

kanske gästen får ett sämre helhetsintryck eftersom det går emot gästens förväntningar (Davis 

& Charters, 2006). Därmed stöds Gil et al. (2009) som menar att vinlistor bör se olika ut 

beroende på restaurangens specialisering. Studien stödjer även Davis och Charters (2006) som 

menar att vinlistan är ett verktyg för att skapa, förstärka och kommunicera restaurangens stil 

och atmosfär till gästen. Därför är det viktigt för restauranger att utforma listan på ett sätt som 

överensstämmer med dess image eftersom det påverkar helhetsintrycket. 
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Metod- och materialdiskussion 
Metodval 
Det var svårt att göra en generalisering av millenniegenerationen, då Bryman (2011) förklarar 

att det krävs en större mängd svar för att kunna dra en generalisering som är rättvisande. I 

detta fall ansågs det inte som att endast 47 svarande respondenter var representativt för en hel 

målgrupp. För att göra studien mer tillförlitlig så krävs det en uppföljande studie där det bör 

vara en större mängd respondenter (Ibid.).

Ett bortfall av svarande respondenter i enkätundersökningen förekom. I kommentarerna för 

enkäten var det endast två personer av 47 som anmärkte på att enkäten var lång, men detta 

kan vara en bidragande faktor till att 52 % (51 st) av de som påbörjade enkäten ej avslutade 

den. Respondenter är mer troliga att avsluta en enkät om den anses för jobbig (Bryman, 2011). 

Det mottogs även en skämtsam kommentar om att enkäten ”kräver lite tankeverksamhet” trots 

sin längd. Eftersom enkäten skickades ut via en facebookgrupp samt att den var anonym 

gjorde det svårt att kontakta de respondenter som valt att inte fullborda enkäten. Hade 

enkätundersökningen utförts igen så hade frågorna struktureras om samt gjorts färre för att 

minska bortfallet.

Pilotstudie
Användningen av en pilotstudie visade sig hjälpa till avsevärt med att värdera ifall 

enkätfrågorna var relevanta till undersökningens syfte. Enligt Bryman (2011) så går inte 

validitet eller reliabilitet går att undersöka förrän det att pilotstudien är utförd. Enkätfrågorna i 

pilotstudien visade sig ha låg validitet och reliabilitet och blev då tvungna att omstruktureras. 

Flera frågor med öppna svarsalternativ utformades av skälet att Patel och Davidsson (2011) 

syftar på att det ger en bättre och mer representativ data. 

Det visade sig även att enbart jämföra två vinlistor inte gav ett intressant eller representativt 

resultat. Istället utformades tre vinlistor. Hade en pilotstudie uteslutits så hade resultatet med 

hög sannolikhet blivit ogynnsam för syftet och frågeställningarna. Både validitet och 

reliabilitet var låga vid pilotstudien och därför ändrades frågorna efter att ha tagit del av 

resultaten samt feedback från de som deltog. Majoriteten av frågorna omformulerades så att 

de innehöll mer omfattande introduktion, tydliga förklaringar samt fasta svarsalternativ istället 
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för helt öppna frågor, för att tydliggöra frågorna. Detta förväntades öka validitet och 

reliabilitet. Dock har studien ej så hög validitet och reliabilitet över lag på grund av den låga 

svarsfrekvensen, vilket kan komma att påverka resultatet. 

Material 
Utseendet av vinlistorna påverkades även av programmet EyeQuestion. De vinlistor som var 

skarpa på datorn blev suddigare när de lades in i programmet, och försämrades så fort 

storleken ändrades. Eftersom det var viktigt att respondenterna kunde läsa vinlistorna var det 

extremt viktigt att de var skarpa även i programmet. Information gavs via meddelande på 

Facebook och på i försättsbladet att uppsatsförfattarna rekommenderar att göra enkäten på en 

laptop eller stationär dator på grund av storleken. Men eftersom många i målgruppen 

använder Facebook via telefonen och kan därför ha klickat på den ändå. En kommentar till 

enkäten nämnde att hen hade svårt att läsa vinlistorna och att detta antagligen berodde på att 

hen gjorde enkäten via telefonen. Om fler försökt fylla i enkäten via telefonen kan detta 

förklara det stora bortfallet.

Att hitta vinlistor utgjorde en tydlig problematik. Få vinlistor hade renodlade objektiva eller 

subjektiva sensoriska beskrivningar utan snarare en blandning, och trots inklusionskriterier 

behövde två listor användas för att få ihop tillräckligt många viner.

Resultatet kan ha påverkats av det faktum att de sensoriska beskrivningarna i vinlista 3 var 

utformade av uppsatsförfattarna. De baserades på den objektiva beskrivningen som sedan 

utbyttes till begrepp som baserats på Lehrers (2009) exempel (se tabell 4, 5, 6 och 7). Detta 

valet gjordes eftersom det ej fanns exakt subjektiva vinlistor att tillgå, utan majoriteten var en 

blandning av objektiva och subjektiva beskrivningar. Om de subjektiva sensoriska 

beskrivningarna hade utformats av en lingvist, marknadsförare eller vinprovare så kan 

resultatet komma att påverkas.  

Etisk reflektion om studiens genomförande 
Undersökningen har bibehållit ett etiskt förhållningssätt samt tillgodosett de etiska principer 

som är elementära för ett forskningsarbete (Patel & Davidsson, 2011). Undersökningens syfte 
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och metod har presenterats för respondenterna för att ta hänsyn till informationskravet. 

Samtidigt blev de informerade om att undersökningen var anonym och frivillig där ingen 

information skulle användas utöver i forskningssyfte.

Forskningsetisk uppföljning 
Studien har hållit ett etiskt förhållningssätt samt tillgodosett de etiska principer som är 

elementära för ett forskningsarbete (Patel & Davidsson, 2011; Bryman, 2011). Studiens syfte 

och metod har presenterats för respondenterna för att ta hänsyn till informationskravet. 

Samtidigt blev de informerade om att studien var anonym och frivillig där ingen information 

skulle användas utöver i forskningssyfte. Det var blev lättare att förhålla sig till 

konfidentialitetskravet då respondenterna inte angav någon personlig information som gick att 

spåra till den personen.

Slutsatser 
Denna studie har visat att olika vinlistor har en påverkan på gästens köpbeslut, 

köpengagemang och inställning till restaurangen. Resultat ger en indikation på att målgruppen 

20–37 år föredrar vinlistor med nedskrivna, objektiva, sensoriska beskrivningar framför de 

som endast listar vinets namn och årgång. Sensoriska beskrivningar har således visat sig ha 

både en positiv och negativ inverkan på gästen beroende på om det är objektivt eller 

subjektivt skrivet. Att inkludera sensoriska beskrivningar i en vinlista har visat sig vara 

relevant i denna studie, då vinlistor med sensoriska beskrivningar gav högst gillande samt 

genererade flest köpbeslut. Gruppen föredrog även kortare vinlistor med ca 18 menyobjekt 

framför en mer omfattande vinlista. Att strukturera upp vinlistans enheter i mindre grupper 

har påvisats viktig för att fånga mottagarens uppmärksamhet och således skapa fler köpbeslut. 

Resultatet visar även att vinlistan kan användas som ett kommunikationsverktyg för 

restaurangen att förmedla sin klass och stil. Majoriteten av respondenterna fick en klar bild av 

vilken typ av restaurang vinlistan var från, och därmed är det viktigt för restauranger att 

utforma en lista som speglar den stil och klass restaurangen själv har. 
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De faktorer som påverkade gästen mest vid sitt vinval var; pris, druva och område. De 

respondenter som uppfattade att området var den viktigaste faktorn vid valet av vin, var de 

respondenter som hade störst kunskap om vin. I övriga grupper ansågs priset viktigast i de fall 

där en sensorisk beskrivning ej fanns tillgänglig. Att detta skiljer sig från tidigare forskning 

indikerar att preferenserna är kulturellt betingade och kan skilja sig från land till land. Detta 

styrks även av att svenska respondenter föredrog den sensoriska beskrivning de är vana vid att 

se i samband med köp på Systembolaget.

Praktisk användning och vidare forskning 
Resultatet kan användas inom menyutformning för att öka restaurangers lönsamhet gällande 

alkoholförsäljning, men resultatet kan potentiellt appliceras även på övriga menyer. På grund 

av studiens omfattning och låga svarsfrekvens kan resultatet endast ge en indikation om hur 

målgruppens köpbeslut påverkas av de olika faktorerna. Därför är det aktuellt att vidare forska 

inom ämnet i Sverige, då det svenska resultatet skiljer sig från tidigare internationell 

forskning.  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Bilaga 1 
Sökmatris 

1. Wine list 

2. Building restaurant wine list 

3. Vinlista 

4. Wine purchase 

5. Restaurant 

6. Pricing psychology 

7. Vin restaurang 

8. Design 

9. ”wine list” design 

10. Classic 

11. Consumer behavior  

Datum Databas Antal ref. Kombinatio
n

Antal ref. i 
kombination

Antal 
abstrakt lästa

Antal 
artiklar 
lästa

Antal 
artiklar 
använda

18/3 2017 Google 
Scholar

1 220 000 1 - 1 1 1

19/3 2017 Google 
Scholar

74 900 2 - 2 2 2

19/3 2017 DiVA 1 3 - 1 0 0

24/3 2017 Taylor & 
Francis 
Online

87 417 4 - 10 10 5

31/3 2017 Summon 380 1 - 3 1 1

31/3 2017 Summon 36 039 1+5 36 039 2 2 1

18/4 2017 Google 
Scholar

479 000 6 - 4 3 2

21/4 2017 DiVA 29 7 - 4 2 1

23/4 2017 Google 
Scholar

- 1+8 533 000 5 4 3

23/4 2017 Google 
Scholar

2 700 9 - 1 1 1

23/4 2017 Google 
Scholar

41 3 - 1 1 0

23/4 2017 Primo - 10+1 21 552 1 1 1

26/4 2017 Web of 
Science

11 1 - 1 1 1

8/5 2017 Google 
Scholar

- 11+1 69 600 1 1 1
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Bilaga 2 
Enkätundersökning med försättsblad 

Vinlistans innehåll 

Hej och välkommen till denna studie om hur utformningen och innehållet i en vinlista 
påverkar gästens köpbeslut. Studiens syfte är att kartlägga hur en vinlista ska utformas för att 
tilltala och engagera millenniegenerationen. Vi rekommenderar att du gör enkäten via en 
laptop eller dator för att bilderna ska synas. Enkäten tar ca 5–7 minuter att göra. 

Din medverkan är frivillig och ingen personlig information begärs. Samtliga svar behandlas 
anonymt och kommer endast att användas i studiens syfte. Det färdiga resultatet kommer att 
publiceras offentligt i DiVA. 

Studien utförs av Sara Björnson och Oscar Kindblom som båda studerar vid Restaurang- och 
hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, hotell och värdskap respektive sommelier 
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1: Ange kön 
○ Man 
○ Kvinna 
○ Annat 

2: Ange ålder 
○ 20–25 år 
○ 26–30 år 
○ 31–37 år 
○ 38 år +  

3: Hur ofta äter du ute på restaurang? 
○ 1–3 gånger per år 
○ Färre än 1 gång per månad 
○ 1–3 gånger per månad 
○ Färre än 1 gång per vecka 
○ 1–3 eller fler gånger per vecka 

4: Vilken dryck väljer du oftast vid restaurangbesök? 
○ Vatten 
○ Läsk 
○ Öl 
○ Vin 
○ Annat (ange nedan) 
 
5:___________________________ 
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6: Vilken kunskap har du om vin? 
○ Jag jobbar med vin, t.ex inköp eller sommelier 
○ Jag har gått en utbildning om vin, t.ex. sommelier 
○ Jag har tagit enstaka kurser om vin och/eller provningsmetodik 
○ Jag har ingen utbildning men ett stort intresse för vin 
○ Ingen 
○ Annat (ange nedan) 

7:________________________________________ 
   ________________________________________ 
   ________________________________________ 

8: Hur påverkar dessa faktorer dig i valet av vin? 

Designfrågor (frågorna nedan presenterades en gång per produkt) 
*Produktbild* 

15: Du sitter nu på en restaurang och ska ta ett glas vin innan maten. 
      Vilket av dessa viner väljer du? (t.ex. vitt nr 3) 
      ______________ 

16: Varför väljer du just det vinet? Välj det alternativ som stämmer in bäst. 
○ Det är inom den prisgrupp jag brukar föredra 
○ Jag känner igen/gillar druvan 
○ Jag känner igen/gillar producenten 
○ Jag gillar viner från det landet 
○ Jag känner igen/gillar området 
○ Jag gillar vinets smakbeskrivning (gäller ej vinlista 1) 
○ Annat (ange nedan) 

17:________________________________________ 
     ________________________________________ 

18: Fanns det något du gillade med den här vinlistan? 
○ Ja (specificera nedan) 
○ Nej 
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Jag väljer vin utifrån priset ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jag väljer vin utifrån vilket land det kommer från ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jag väljer vin utifrån vilken druva det är gjort på ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jag väljer vin utifrån vilken producent det har ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jag väljer vin utefter nedskrivna rekommendationer ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jag väljer vin utifrån nedskrivna smakbeskrivningar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stämmer heltTveksamtStämmer inte



19:________________________________________ 
     ________________________________________ 
     ________________________________________ 

20: Fanns det något du ogillade med den här vinlistan? 
○ Ja (specificera nedan) 
○ Nej 

21:________________________________________ 
     ________________________________________ 
     ________________________________________ 

22: Utifrån innehållet och utformningen, vad tycker du om denna typ av vinlista? Blir du 
motiverad att välja ett vin? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

23: Vad får du för uppfattning om restaurangen utifrån vinlistan? Gällande t.ex. klass, prisnivå 
eller profil. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

24: Vad tycker du om hur vinernas smakbeskrivningar har skrivits? (gäller endast vinlista 2 & 
3, välj första alternativet vid vinlista 1) 
○ Detta är vinlista 1 
○ Jag gillar att de står listade och de hjälper mig att välja vin 
○ Jag gillar att de står listade men de hjälper mig inte att välja vin 
○ Jag gillar inte att de står listade 

Slutfrågor 
25: Vilken av de tre vinlistorna föredrog du? 
○ Vinlista 1 
○ Vinlista 2 
○ Vinlista 3 
○ Ingen av dem 

26: Vad får dig att föredra just den vinlistan över de andra? 
________________________________________ 
________________________________________ 

27: Har du några övriga tillägg till enkäten? (Denna fråga är ej obligatorisk) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Tack för din medverkan! Glöm inte att trycka på ’skicka’ för att skicka in dina svar!  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Bilaga 3 
Vinlista nr 1 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Vinlista nr 2 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Vinlista nr 3 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Bilaga 4 
The Aroma Wheel, utvecklad av Ann C. Noble vid University of California, presenterad 

i Lehrer (2009). 

!471



Tabell 4. Nya ord för vinets kropp (Lehrer, 2009). 

Tabell 5. Nya ord för vinets balans (Lehrer, 2009). 

Tabell 6. Nya ord för tillgänglighet av vinets smaker (Lehrer, 2009).

Tabell 7. Nya ord för att värdera ett vin (Lehrer, 2009).

New words for body Heavy Light
Fleshy Lean

Muscular Sleek

Big-boned Svelte

Broad-shouldered

Stout

Chunky

Beefy

Sinewy

New words for balance Positive Negative
Integrated Disjointed

Focused Unfocused

Well defined Diffuse

Formed Muddled

Assembled Uncoordinated

Accessibility of flavor Wines that give 
out their flavor 

readily

Wines that hold 
back

Assertive Polite

Bold Shy

Sassy Sly

Generous Reticent

Straight forward

Up-front

New words for evaluation High praise Mid-praise Low praise
Blockbuster Charming Polite

Decadent Intelligent Unpretentious

Graceful Intellectual

Agile Polished

Pizzazz Refined

Sculpted Well crafted
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