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Sammanfattning 

Det har gjorts ett flertal empiriska studier där sambandet mellan pris och kvalitet på vin 

analyseras. Nerlove (1995) är en av få som har analyserat den svenska marknaden. Syftet med 

denna studie är att analysera huruvida det finns ett empiriskt samband mellan pris och kvalitet 

på röda viner och om spridningen i pris kan förklaras av spridningen i kvalitet, samt att studera 

i vilken utsträckning konsumenternas preferenser förklarar spridningen i försäljning. 

Sambandet mellan pris och kvalitet analyseras med utgångspunkt i teorin om utbud och 

efterfrågan. En prisfunktion och en efterfrågefunktion har skattats med minsta kvadrat-

metoden, med data från Systembolaget, Wine Spectators och Vivino som baseras på åren 2009 

– 2016. Resultatet påvisar att spridningen i pris delvis kan förklaras av spridningen i kvalitet, 

samt att det finns ett starkare samband mellan pris och kvalitet jämfört med tidigare studier. 

Spridningen i konsumenters preferenser antas även kunna påverka spridningen i försäljning 

mer än vad kvalitet gör. Priselasticiteten estimeras till omkring -1,8, givet konstant kvalitet och 

konsumentpreferenser, vilket tyder på något mer priskänsliga konsumenter idag än vad Nerlove 

kom fram till 1995. Priselasticiteten tenderar att öka när viner över 350 SEK exkluderas, vilket 

tyder på att konsumenterna förmodligen är mer priskänsliga vid inköp av vin under 350 SEK. 
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1. Inledning  

"Livet är för kort för att dricka dåliga viner" brukar associeras med den tyske författaren Johann 

Wolfgang von Goethe. Men vad är ett bra eller dåligt vin? Ett vin som inte tillfredsställer 

konsumentens preferenser behöver inte vara ett dåligt vin. Däremot går det att påstå att ett gott 

vin är ett bra vin, oavsett vad experterna anser. Idag har Systembolaget nära 6000 olika röda 

viner i sitt sortiment. Det är stor spridning i priserna och det billigaste vinet, Valentin Fleur 

2000, kostar 31 SEK jämfört med det dyraste, Château Pétrus 2008, som kostar 22.500 SEK. 

Sådana extremvärden väcker förstås funderingar. Signalerar priset att Château Pétrus håller 

726 gånger högre kvalitet än Valentin Fleur? 

  

Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett empiriskt samband mellan pris och 

kvalitet på röda viner. Det är rimligt att anta att spridningen i pris beror på ett antal faktorer 

och inte är slumpmässig. Detta leder till följande frågeställningar: Kan spridningen i pris 

förklaras av spridningen i kvalitet, samt förklarar pris och subjektiva preferenser efterfrågan på 

vin? 

 

I takt med ökad konsumtion kommer ökat intresse vilket ställer högre krav på kvalitativa viner 

från producenten. Ett flertal empiriska studier använder den hedoniska prissättningsmetoden 

och merparten av resultaten påvisar att det finns signifikant samband mellan priset på vin och 

dess kvalitetskarakteristiker med en koefficient omkring 0,30. Olika karakteristiker som 

indikerar på kvalitet kan dock vara svåra att identifiera, speciellt för den vanlige konsumenten. 

Vinmarknaden präglas av asymmetrisk information och transparensen mellan producent och 

konsument är väldigt låg. Detta bland annat eftersom producenten inte behöver redovisa 

innehållsförteckningen för alkoholhaltiga drycker över 2,25 procent (Systembolaget, 2017a). 

 

Varor består av både inre och yttre karakteristiker som används av konsumenter för att bilda 

en uppfattning om förväntad kvalitet. Yttre karakteristiker, till exempel flaskans utformning, 

som signaleras ut till konsumenten saknar direkt effekt på objektiv kvalitet. Inre karakteristiker 

är de egenskaper hos en vara som inte kan förändras utan att förändra varan, såsom druva eller 

alkoholhalt när det gäller vin. Konsumenterna har varierande förmåga att värdera olika 

karakteristiker, vilket kan bero på varierande produktkunskap och brist på relevant information 

(Veale, R. et. al., 2008). 
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I likhet med alla andra marknader är det ett rimligt antagande att konsumenter besitter olika 

produktkunskap. De konsumenter med mer produktkunskap och mer information bör lättare 

kunna avgöra vad som är ett vin av hög respektive låg kvalitet. Informationen konsumenten 

grundar sitt val på kan komma från resultat av professionella betyg, konsumentbetyg eller från 

tidigare erfarenheter. Det är rimligt att anta att oinformerade konsumenter använder pris som 

en indikator på kvalitet. Dock har den ökade digitaliseringen medfört att kommunikationen 

mellan konsumenter har förenklats och idag är det enkelt att få fram information om objektiv 

kvalitet och andra konsumenters preferenser. Det går även att anta att kvalitetsuppfattningen 

växlar mellan konsumenter och förmodligen grundar sig efterfrågan på smak och preferenser 

snarare än kvalitet, vilket bör ses som ett objektivt mått. 

 

Vin produceras idag världen över och storleken på marknaden samt det differentierade utbudet 

kan förklara intresset, hos till exempel ekonomer, att studera sambandet mellan vinets pris och 

dess kvalitet. Det har genomförts en mängd studier där det empiriska sambandet mellan pris 

och kvalitet analyseras (Odorici, et. al. 2004; Bicknell, et. al. 2005; Zelený. 2017). Oczkowski 

och Doucouliagos (2015) sammanställer 180 olika resultat baserade på 20 års forskning där 

sambandet mellan pris och kvalitet på olika viner analyseras. Resultatet av deras 

sammanställning visar en genomsnittlig korrelation på 0,30. 

 

Trots det stora intresset är antalet studier på den svenska marknaden få, och enligt vår 

kännedom är Nerlove (1995) den enda som analyserar den svenska vinmarknaden. Marknaden 

har dock förändrats sedan 1995 och försäljningen har ökat markant de senaste 20 åren1. Idag 

har även Systembolaget ett betydligt bredare sortiment som speglar konsumenternas 

preferenser i högre utsträckning (Systembolaget, 2017b). Vi ser därför ett värde av att göra en 

ny studie med aktuella data, där även konsumenters preferenser inkluderas, för att ge en 

uppdaterad bild av den svenska vinmarknaden.  

 

Studien är avgränsad till Systembolagets sortiment vilket kan tolkas som svenska konsumenters 

preferenser och baseras på sekundärdata från Systembolaget, Wine Spectators och Vivino. Från 

Systembolaget används försäljningsstatistik från åren 2009 – 2016. Från Wine Spectator 

hämtas professionella kvalitetsbetyg och från Vivino hämtas konsumentbetyg. Med minsta-

                                                 
1
 Försäljningen har fördubblats sedan år 2000 i nominella termer (SCB, 2017). Se diagram i appendix (figur 1A).  
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kvadratmetoden skattas prisfunktionen samt efterfrågefunktionen och ett estimat på 

priselasticiteten tas fram. Därutöver genomförs ett icke-parametriskt test för att undersöka 

korrelationen mellan pris och kvalitet. 

 

Det huvudsakliga resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan pris och kvalitet. 

Spearman`s rangkorrelation visar ett starkare samband jämfört med tidigare studier. Trots låg 

förklaringsgrad går det inte att utesluta att spridningen i pris förklaras av spridningen i kvalitet. 

Estimaten från efterfrågefunktionerna indikerar att preferenser har en positiv påverkan på 

försäljning och spridningen i preferenser förklarar spridningen i försäljning i högre 

utsträckning är vad spridningen i kvalitet gör. Priselasticiteten estimeras till omkring -1,8 

jämfört med Nerlove´s estimering -1,65, vilket indikerar något högre priskänslighet idag. 

  

Uppsatsen disponeras på följande sätt: Efter det inledande första avsnittet följer en presentation 

av väsentlig bakgrundsfakta. I avsnitt tre presenteras tidigare studier som är relevanta för 

uppsatsens ämnesområde. I avsnitt fyra beskrivs den underliggande teori som ligger till grund 

för uppsatsen. I avsnitt fem presenteras data och i avsnitts sex precises och beskrivs de 

empiriska modeller som skattas i uppsatsen. Därefter presenteras resultatet i kapitel sju. 

Diskussion och slutsats presenteras i avsnitt åtta respektive avsnitt nio. 

 

2. Bakgrundsfakta 

Systembolaget är ett statligt ägt företag med ensamrätt på detaljhandelsförsäljning av drycker 

med en alkoholhalt över 3,5 procent. Trots att Systembolaget de facto har lagstadgat monopol 

sker försäljningen utan vinstdrivande intresse. Systembolaget skall även agera strikt märkes- 

och konkurrensneutralt och en enskild producent får inte gynnas under inköpsprocessen. Därtill 

finns även villkor från EU som fastställer att leverantörspris till Systembolaget skall täcka 

kostnader, generera intäkter samt erlägga ersättning till leverantörer (Systembolaget, 2017b). 

När Systembolaget har genomfört ett inköp görs ett prispåslag utifrån statligt bestämda 

regleringar som bestämmer det slutliga konsumentpriset. Prispåslaget består av Systembolagets 

kostnader, moms, alkoholskatt och statens avkastningskrav.  

  



 4 

Prissättningen på vin, 0,75 l flaska, sker enligt följande:  

 

Inköpspris 

+ 17,5 procent av inköpspriset 

+ 5,21 kronor per förpackning 

+ 19,74 kronor i alkoholskatt per 0,75 l flaska 

+ 25 procent moms på det totala priset 

= Konsumentpris, vilket avrundas till hela kronor. 

(Systembolaget, 2017c). 

 

Wine Spectator är ett livsstilsmagasin med fokus på vin och vinkultur där professionella 

vinkritiker betygsätter olika viner utifrån blindtester. Kritikerna testar vinerna efter strikta 

bestämmelser och varje år testas över 15.000 olika viner. Fokus ligger på de viner som är 

lättillgängliga oavsett var i världen den potentiella konsumenten befinner sig (Wine Spectator, 

2017). Enligt Wine Spectator förekommer confirmation bias2 frekvent i samband med 

vinprovningar och det är ett argument för att använda sig av blindtester. Därutöver genomförs 

även dubbelblind-tester som innebär att testpersonerna inte känner till några karakteristiker 

beträffande det aktuella vinet3. Att tillämpa dubbelblind-tester resulterar i eliminering av 

snedvridningar och leder till adekvata betyg (Wine Spectator, 2013).  

Wine Spectator testar och betygsätter viner med hänsyn till varierande karakteristiker som 

vinets utseende, doft, smak och helhetsintryck. Betyget sätts ut på en diskret punktskala som 

sträcker sig från intervallet 50-1004. I uppsatsen används betyg från Wine Spectator som 

kvalitetsmått.   

 

Som mått på konsumenternas preferenser används betyg från Vivino. Vivino utgörs av tre olika 

komponenter vilka är ett online-community, en vindatabas och en mobilapplikation där deras 

idag 26 miljoner användare kan betygsätta, recensera och köpa vin. Vivinos databas består idag 

av över 8 miljoner olika viner, vilket gör databasen till ett av världens största vinbibliotek. I 

motsats till traditionella vinexperter där majoriteten tillämpar en 100-punktskala när viner 

                                                 
2
 Confirmation bias är en variant av kognitiv bias och ett beteende som innebär omedveten, särskiljande uppmärksamhet på sådant  som 

verifierar individens egna uppfattningar. 
3
 Vid enkelt blindtest kan provsmakaren känna till attribut som till exempel druva, ursprungsland eller årgång.    

4
 50-74: Rekommenderas ej. 75-79: Medioker. 80-84: Bra, ett välgjort vin. 85-89: Mycket bra, ett vin med speciella egenskaper. 90-94: 

Enastående, ett vin av överlägsen karaktär och stil. 95-100: Klassiskt, ett mycket bra vin (Wine Spectator, 2017). 
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betygssätts använder Vivino ett femstjärnigt ratingsystem5. Som nämnt har Vivino över 8 

miljoner olika viner och över 1,5 miljoner av dessa har betygsatts av minst tio skilda individer, 

jämfört med de 370.000 olika viner som Wine Spectators kritiker har betygsatt. Värt att påpeka 

är att Wine Spectators endast i undantagsfall offentliggör låga betyg till skillnad från Vivino 

som alltid publicerar alla betyg (Vivino, 2017).  

3. Tidigare studier  

Hedonisk prissättning började studeras i slutet av 1930-talet med marknadsefterfrågan i 

centrum (Goodman A. C, 1997). Rosen (1974) presenterar i sin artikel ” Hedonic prices and 

implicit markets: Product differentiation in Pure Competition”, att även utbudet har en effekt 

på prissättningen av olika attribut. Därefter har en mängd forskare och ekonomer granskat 

sambandet mellan pris och kvalitet på flera olika marknader, bland annat vinmarknaden, med 

hedonisk prissättning som utgångspunkt.  

  

En av de första studierna som genomfördes på vinmarknaden var Oczkowski (1994) som 

analyserade sambandet mellan pris och kvalitet på australiensiska viner, med utgångspunkt i 

den hedoniska prissättningsmetoden. I prissättningsmetoden används utbud och efterfrågan för 

varans attribut som förklarande faktorer för att estimera marknadspriset. Betyg från 

vinpublikationer, till exempel tidskrifter, användes som kvalitetsvariabler och objektiva 

variabler som till exempel region, druva och årgång inkluderades i prisfunktionen. Oczkowski 

konstaterade flera signifikanta parametrar, inkluderat värden för nämnda variabler, vilka bör 

tolkas med viss försiktighet på grund av eventuella subjektiva och statusrelaterade effekter.  

 

Oczkowski och Doucouliagos (2014) sammanställer i sin studie 180 olika resultat baserade på 

över 20 års forskning med utgångspunkt i den hedoniska prissättningsmetoden på 

vinmarknaden. Med en regressionsanalys påvisar författarna att den genomsnittliga 

korrelationen mellan pris och kvalitet är 0,30. Deras slutsats av resultatet är att bättre 

informerade konsumenter kan göra strategiska prisvärda köp samt att vinets rykte och status 

spelar roll. Detta påvisar hur viktigt det är att kvalitetsmåttet är helt objektivt och konsistent.  

 

 

                                                 
5
 0.0, 0.1, …, 4.9, 5.0.   
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Marc Nerlove (1995) var den första att studera konsumenters preferenser på den svenska 

vinmarknaden. I sin studie “Hedonic price functions and the measurement of preferences: The 

case of Swedish wine consumers” argumenterar Nerlove för att priset på den svenska 

vinmarknaden bestäms av utbudet och efterfrågan på världsmarknaden och borde därför 

hanteras exogent. Nerlove estimerar priselasticiteten till cirka -1,65 givet konstant kvalitet och 

inom prisintervallet 30 - 600 SEK, vilket tyder på priskänsliga konsumenter. Marknaden ser 

dock annorlunda ut idag och det finns ett betydligt bredare utbud av viner. Vidare gör 

Systembolaget sina inköp utifrån de svenska konsumenters efterfrågan och preferenser 

(Systembolaget, 2017b), vilket bidrar till att priset delvis bör kunna förklaras endogent med 

olika attribut, likt en hedonisk prisfunktion.   

  

Berrios och Saens (2012) studerar huruvida ett lands rykte påverkar priset och att pris kan antas 

vara en indikator för kvalitet, vilket kan påverka sydamerikanska viner negativt. Studiens 

resultat styrker deras hypotes att ursprung har påverkan och indikerar ett signalvärde som kan 

missgynna viner från Chile och Argentina. När prisfunktionen skattas är det följaktligen viktigt 

att ha i beaktning att pris kan påverkas av ursprungslandet som då bör testas med fixa effekter, 

vilka kompenserar för utelämnade variabler som förblir konstanta över tid6.  

  

Katie Bicknell, Lana Friesen och Ian MacDonald (2005) gör i sin studie en hedonisk prisanalys 

på premiumviner från Nya Zeeland baserad på data från åren 1993 – 2004. Studiens 

frågeställning är ”Vilken information är mest relevant för att påverka konsumenternas 

uppfattning om vinkvaliteten?”. Resultatet tyder för det första på, att konsumenterna förlitar 

sig på objektiv information som till exempel expertbetyg vilket påverkar deras betalningsvilja 

för ett specifikt vin. För det andra har konsumenternas betalningsvilja för kvalitet ökat under 

de senaste tio åren, något som indikeras av ökningen av antal individer som konsumerar 

premiumvin. Vidare tyder resultatet på att konsumenter förlitar sig mer på expertbetyg när vin 

skall köpas inför speciella tillfällen än vid vardagskonsumtion, och att kvalitetsbetygen har 

större betydelse för röda viner än för vita viner.  

 

Eric T. Stuen, Jon R. Miller och Robert W. Stone (2015) undersöker sambandet mellan 

kvalitetsbetyg från varierande amerikanska vinpublikationer. Värdet av expertbetyg har 

ifrågasatts i ett flertal tidigare studier, därför söker författarna svar på om värderingar på den 

                                                 
6 Se: Handbook of Economic Growth, vol 1. Edited by Philippe Aghion and Steven Durlauf  
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allmänna 100-punktskalan är tillförlitliga kvalitetsmått. Med data på 853 olika viner visar 

resultatet, mätt av rangkorrelationskoefficienten Spearman´s Rho, att kvalitetsbetygen mellan 

de olika vinpublikationerna skiljer sig åt då korrelationen ligger i intervallet 0,28 till 0,63. 

 

Jiří Zelený (2017) undersöker det empiriska sambandet mellan priset och kvalitet på den 

tjeckiska vinmarknaden. Zelený ställer sig även frågande till om konsumenten agerar rationellt 

i det fall han eller hon är villig att betala mer, endast för att ett vin är premiummärkt. För att 

analysera sambandet används Spearman’s rangkorrelation, med en genomsnittlig korrelation 

på 0,29. Studiens slutsats resulterar i att pris inte bör användas för att informera konsumenter 

om kvalitet.  

4. Teori  

I uppsatsen modelleras marknaden utifrån antaganden om att det råder monopolistisk 

konkurrens och att producenterna är prissättare. Differentiering leder till ökad producentmakt, 

något som resulterar i att producenterna kan sätta ett högre pris än sina konkurrenter. Ett högre 

pris kan sättas på grund av att alla varor inte uppfattas som perfekta substitut till varandra. Det 

finns dock begränsningar som påverkar prissättningen, framförallt det faktum att högre priser 

leder till minskad efterfrågad kvantitet.  

 

Producenterna sätter priser för att täcka kostnaden för att producera kvantitet (Q) med kvalitet 

(W), vilket förklaras med kostnadsfunktionen: C(Q,W). Med antagandet om att producenten 

vinstmaximerar kommer hen välja kvantitet och kvalitet vilket kan illustreras med 

vinstfunktionen (1).  

 

                                               π(Q,W) = P(Q,W) x Q - C(Q,W)                 (1) 

 

Vinstmaximering utifrån:  

 

                                                  dπ / dQ = 0   ,   dπ / dW = 0                                  (2) 

 

Lancaster (1966) och Rosen (1974) menar att priset på en vara kan skrivas som en funktion av 

olika karakteristiker, vilka påverkar konsumentens upplevda nytta. Att låta varierande attribut 

förklara priset på en vara kallas för hedonisk prissättning där det essentiella är att 
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prisdivergensen mellan varor på en identisk marknad beror på skillnader i karakteristiker hos 

den enskilda varan. Rosen (1974) kom fram till slutsatsen att den hedoniska prissättningen 

indikerar det implicita priset på en vara, vilket medför att priset inte enbart reflekterar varans 

uttryckliga värde. Prisfunktionen kan uttryckas på följande sätt (3), där P(zi) symboliserar priset 

på en varas specifika karakteristiker.  

 

                                                             P(zi)= p(z1, z2, …, zn)                           (3) 

 

Med utgångspunkt i konsumentperspektivet förändras efterfrågad kvantitet när priset 

förändras. Vidare kan ett förändrat pris indikera att varorna har förändrad kvalitet. Som en följd 

av detta går det att göra antagandet om att en konsument är villig att betala ett högre pris för en 

vara som uppfattas hålla högre kvalitet. Monopolisten kommer således att producera produkter 

utifrån deras kostnader samt konsumentens efterfrågade kvantitet och sannolikt utnyttja det 

faktum att högre pris kan indikera högre kvalitet. Konsumentens efterfrågan för kvantiteten (Q) 

och kvaliteten (W) uttrycks med efterfrågefunktionen Q(P, W) där: 

 

                                                      dQ / dP <0  och  dQ / dW >0                 (4) 

 

Efterfrågefunktionen förklarar konsumentens efterfrågan under antagande om rationellt- och 

nyttomaximerande beteende, givet preferenser och budgetrestriktion. Individens nytta kan 

illustreras med nyttofunktionen U(x,zi), där (zi) indikerar en specifik varas unika karakteristiker 

och (x) indikerar konsumtionen av alla andra varor.  

 

Som nämnt är transparensen mellan producent och konsument väldigt låg och idag präglas 

vinmarknaden av asymmetrisk information. Detta är ett välkänt fenomen inom 

nationalekonomin och något som producenten kan dra nytta av (George A. Akerlof, 1970). Mer 

informerade konsumenter bör således lättare kunna identifiera vad som är en prisvärd 

alternativt högkvalitativ vara. Mer informerade konsumenter kan även antas leda till att 

producenten sätter ett pris som konvergerar mot varans rätta kvalitativa värde. 

  

Med utgångspunkt i teorin om utbud och efterfrågan analyseras huruvida spridningen i pris 

förklaras av spridningen i kvalitet, samt hur efterfrågan förklaras av pris och preferenser. 
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5. Data 

Datamaterialet är sekundärdata från Systembolaget, Vivino och Wine Spectator. Urvalet är 

avgränsat till röda viner på 0,75 l flaska, från perioden 2009 – 2016. Datamaterialet från 

Systembolaget består av försäljningspris per flaska, literförsäljning per år, ursprungsland, 

årgång samt om vinet är ekologiskt. Datamaterialet innehåller upp emot 6000 olika artiklar per 

år7 och har slagits samman till tidsseriedata. Viner som har sålts i två till åtta år har inkluderats 

i materialet och resterande har rensats bort. Professionella betyg har hämtats från Wine 

Spectator och de viner som har saknat betyg har rensats från datamaterialet.  

 

Efter sammanställningen av Systembolagets artikelstatistik och professionella betyg har 

konsumentbetyg från Vivino adderats för respektive vin8, vilket har resulterat i totalt 1770 

observationer för 421 skilda vinsorter. Betyget från Vivino har därefter multiplicerats med tio 

för att underlätta tolkning av resultat9. Observationerna har sedan slagits samman till en 

observation per vinsort och medelvärde har genererats för försäljningspris per flaska, 

literförsäljning per år, professionellt betyg och konsumentbetyg. Det har resulterat i 421 skilda 

observationer med viner från 12 olika länder. 

 

Följande länder inkluderas i datamaterialet: Frankrike, Spanien, Italien, Grekland, Österrike, 

Portugal, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika, USA, Argentina och Chile. Dummyvariabler för 

ursprung har genererats för Frankrike, Spanien, Italien, USA, Argentina, Grekland, Österrike, 

Portugal, Sydafrika, Oceanien och Sydamerika10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Har ej gått igenom alla viner. De som inte har gåtts igenom inkluderas ej i datamaterialet.  
8 11 observationer saknas pga av uteblivna konsumentbetyg, vilket kan innebära svagare estimeringar.  
9 Skalan går från 0-50. Ett konsumentbetyg som exempelvis antog värdet 4.1 innan transformeringen, antar nu värdet 41. 
10 På grund av att länderna Nya Zeeland och Chile har lågt antal observationer har dessa slagits samman med Australien respektive Argentina 

och dummyvariabler för världsdel har genererats. Detta för att undvika för små urval och erhålla representativa estimeringar 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 

Variabelnamn Antal obs. Medelvärde Standardavvikelse Median Min.värde Max.värde 

       

PRIS 421 353.3761 434.6234 215.67 63 4249 

FÖRSÄLJNING 421 4885.27 22070.15 66.75 -.75 210783.4 

       

PROFESSIONELLT BETYG 421 88.69698 3.090368 88.66 75 97 

KONSUMENTBETYG 410 39.17033 3.659879 39 26 49 

       

Variabelnamn Antal obs.   Försäljningsår Antal obs.     

EKOLOGISKT 13  2009 171   

   2010 223   

FRANKRIKE 74  2011 249   

GREKLAND 7  2012 240   

ITALIEN 149  2013 272   

PORTUGAL 5  2014 232   

OCEANIEN 32  2015 282   

USA 31  2016 101   

SPANIEN 57       

SYDAFRIKA 26  Summa 1770   

SYDAMERIKA 39       

ÖSTERRIKE 1           

Anm: Vanligaste orsaken till ett negativt försäljningsvärde är att kundreturer på grund av defekter av en artikel som inte säjs 

längre. Antal observationer visar antal artiklar per försäljningsår. 
 

I prisfunktionen används PRIS som beroende variabel och PROFESSIONELLT BETYG 

KONSUMENTBETYG samt dummyvariabler för ekologiskt och ursprung som 

förklaringsvariabler. I efterfrågefunktionen används FÖRSÄLJNING som beroende variabel 

och PROFESSIONELLT BETYG, KONSUMENTBETYG och PRIS som förklaringsvariabler.  

 

Medelvärdet för PRIS är 353,4 SEK och medelvärdet för FÖRSÄLJNING är 4885,3 liter per 

år. Värt att påpeka är att standardavvikelsen för FÖRSÄLJNING är väldigt hög, som även 

återspeglas i minimum- och maximumvärdet. Medelvärdet för PROFESSIONELLT BETYG är 

88,69 och 39,17 för KONSUMENTBETYG.  

 

Det gäller att vara observant på att antal observationer skiljer sig beroende på ursprungsland. 

Exempelvis är ITALIEN det land som representerar den största andelen viner i datamaterialet 

med 149 observationer. Få observationer för ett visst land kan orsaka icke-väntevärdesriktiga 
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estimeringar och vid signifikanta resultat bör dessa tolkas med försiktighet. Av de 421 

observationerna är endast 13 viner ekologiska.  

 

Det finns vissa svagheter i datamaterialet då observationerna är relativt få i förhållande till 

tidigare studier. Det bör även tas i beaktning att variationen i antal röster för 

konsumentbetyget11 är stor, vilket kan göra att betyget blir mindre tillförlitligt.  

 

Vivino har 26 miljoner användare världen över och konsumentbetyget kan betraktas som 

världens aggregerade preferenser. Samtidigt baseras Systembolagets sortiment på svenska 

konsumenters preferenser. Detta kan påverka resultaten då det rör sig om olika marknader. Värt 

att poängtera är också att det har funnits svårigheter att hitta professionella betyg på 

lågprisviner12, vilket kan skapa snedvridningar.  

 

Trots påpekade svagheter finns även styrkor i datamaterialet. För det första används två olika 

betyg vilket skapar en bredare förståelse för hur konsumenter respektive experter värderar 

egenskaperna hos ett vin. Det finns även bakgrundsinformation som tydligt förklarar hur de 

professionella betygen sätts, något som ökar dess tillförlitlighet.  

 

I och med att de empiriska modellerna skattas med medelvärden kan variationen i 

datamaterialet leda till att resultatet blir missvisande. Av den anledningen genomförs ett 

känslighetstest, vilket innebär att skattningar av de empiriska modellerna genomförs på ett 

utvalt år. Känslighetstestet13 bör återspegla studiens empiriska resultat för att det skall anses 

som tillförlitligt.  

 

Spearman’s rangkorrelation 

Spearman's rangkorrelation, även kallad Spearman´s ”Rho” (𝜌), används likt andra 

korrelationskoefficienter för att mäta sambandet mellan två variabler.  Rangkorrelationen 

betecknas generellt med antingen 𝜌 eller 𝑟. Spearman´s 𝜌 påminner om Pearsons 

korrelationskoefficient med olikheten att Spearman´s 𝜌 är ett icke-parametriskt test till skillnad 

mot Pearsons, vilket är ett parametriskt test. Till skillnad från parametriska test, vilka utgår från 

                                                 
11 Medelvärdet för antal röster är 345,1 och standardavvikelse är 823,8. 
12 Mindre än 100 SEK. 
13 Baseras på år 2013. Känslighetstestet speglar resultatet tillräckligt för att vara tillförlitligt. Se resultat i appendix (tabell 4A, 5A). 
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normalfördelade värden, används icke-parametriskt test när variablerna är angivna i 

ordinalskala och det föreligger inga krav på att variablerna skall vara normalfördelade. 

Därutöver finns en distinktion mellan parametriska och icke-parametriska test. Icke-

parametriska test baseras på medianen, vilket står emot out-liers14 betydligt bättre än 

medelvärdet. 

 

I uppsatsen används Spearman´s rangkorrelation för att analysera sambandet mellan PRIS och 

betyg. Vidare kommer sambandet mellan PROFESSIONELLT BETYG och 

KONSUMENTBETYG analyseras. Rangkorrelationen används bland annat när Stuen et. al. 

(2015) undersöker sambandet mellan pris och kvalitet, och kan fånga upp ett icke-linjärt 

samband bättre än linjär korrelation när variablerna icke-parametriska. Två rangordningsserier 

genereras genom att rangordna variablerna PRIS, PROFESSIONELLT BETYG och 

KONSUMENTBETYG i storleksordning. Differensen mellan rangordningsparen beräknas 

enligt följande (5): 

 

                       𝑑 =  𝑋𝑖  −  𝑌𝑖                    (5) 

 

Värdet på d ger en indikation på korrelationen mellan variablerna och när d är beräknat kan 

Spearman´s 𝜌 estimeras enligt formeln (6):  

 

                 𝜌 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2−1)
                   (6) 

 

Korrelationen uttrycks med en korrelationskoefficient som antar ett värde mellan -1 och 1. En 

korrelationskoefficient som antar ett värde större än 0 indikerar ett positivt samband mellan 

variablerna. I de fall korrelationskoefficienten antar ett värde mindre än 0 är sambandet 

negativt. Antar korrelationskoefficienten värdet 0 tyder det på att samband saknas mellan 

variablerna.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Avvikande värde 
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Tabell 2. Spearman’s rangkorrelation 

 

 PRIS PROFESSIONELLT KONSUMENTBETYG 

PRIS 1.0000   

PROFESSIONELLT 

BETYG 
0.5915 1.0000 

 

KONSUMENTBETYG 0.8007 0.5432 1.0000 

 

Tabell 3. Linjär korrelation 

 

 PRIS PROFESSIONELLT KONSUMENTBETYG 

PRIS 1.0000   

PROFESSIONELLT 

BETYG 
0.3860 1.0000 

 

KONSUMENTBETYG 0.5461 0.4962 1.0000 

 

Spearman´s 𝜌 visar en korrelation mellan PROFESSIONELLT BETYG och PRIS på 0,5915 

samtidigt som den linjära korrelationen indikerar värdet 0,3860. Även i korrelationen mellan 

KONSUMENTBETYG och PRIS är rangkorrelationen starkare och visar 0,8007 samtidigt som 

den linjära korrelationen är 0,5461. Rangkorrelationen mellan PROFESSIONELLT BETYG 

och KONSUMENTBETYG antar värdet 0,5432, vilket antyder att Wine Spectators betygsram 

inte speglar konsumenternas preferenser i perfekt utsträckning. Korrelationen indikerar i detta 

fall ett starkare samband, jämfört med tidigare studier som genomgående påvisar en korrelation 

omkring 0,30. 

6. Empiriska modeller 

För att estimera priset som en funktion av kvalitet används minsta kvadratmetoden. Den 

generella modellen är en multipel regression med dummyvariabler inkluderade. I ekvation (1) 

är den beroende variabeln (Y) som förklaras av variablerna (Xi) samt dummyvariabler för 

ekologiskt och ursprung (Di), där i = 1, 2, ...,n. 

 

            𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛾1𝐷1 + 𝛾2𝐷2 + ⋯ + 𝛾𝑛𝐷𝑛 + 𝑢𝑖                  (1) 

 

I modellen indikerar 𝛽𝑖 parametervärdet för 𝑋𝑖 och 𝛾𝑖  parametervärdet för 𝐷𝑖. Konstanten och 

feltermen ges av 𝛽0 respektive 𝑢𝑖. 
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(2) 

(3) 

I den empiriska modellen för prisfunktionen är PRIS beroende variabel och 

förklaringsvariablerna är PROFESSIONELLT BETYG och KONSUMENTBETYG, samt 

dummyvariabel EKOLOGISKT och dummyvariabler för vinets ursprung. Dummyvariabler 

inkluderas för att undersöka om det finns någon effekt på PRIS beroende på ursprungsland eller 

om vinet är ekologiskt. De länder som ligger utanför modellen och används som referensgrupp 

är GREKLAND, PORTUGAL och ÖSTERRIKE, detta eftersom dessa länderna har få 

observationer. Modell (1.1) skattas enligt ekvation (2).  

  

 

𝑃𝑅𝐼𝑆 =  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑅𝑂𝐹𝐸𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁𝐸𝐿𝐿𝑇 𝐵𝐸𝑇𝑌𝐺 + 𝛽2𝐾𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝐵𝐸𝑇𝑌𝐺

+ 𝛾1𝐸𝐾𝑂𝐿𝑂𝐺𝐼𝑆𝐾𝑇 + 𝛾2𝐹𝑅𝐴𝑁𝐾𝑅𝐼𝐾𝐸 + 𝛾3𝐼𝑇𝐴𝐿𝐼𝐸𝑁 + 𝛾4𝑆𝑃𝐴𝑁𝐼𝐸𝑁

+ 𝛾5𝑈𝑆𝐴 + 𝛾6𝑆𝑌𝐷𝐴𝐹𝑅𝐼𝐾𝐴 + 𝛾7𝑂𝐶𝐸𝐴𝑁𝐼𝐸𝑁 + 𝛾8𝑆𝑌𝐷𝐴𝑀𝐸𝑅𝐼𝐾𝐴 + 𝑢𝑖 

 

KONSUMENTBETYG bör som nämnt tolkas som konsumenters aggregerade preferenser. I 

ekvation (3) exkluderas KONSUMENTBETYG, för att undersöka hur enbart objektiv kvalitet i 

kombination med ursprung förklarar spridningen i PRIS. 

 

𝑃𝑅𝐼𝑆 =  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑅𝑂𝐹𝐸𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁𝐸𝐿𝐿𝑇 𝐵𝐸𝑇𝑌𝐺 + 𝛾1𝐸𝐾𝑂𝐿𝑂𝐺𝐼𝑆𝐾𝑇 + 𝛾2𝐹𝑅𝐴𝑁𝐾𝑅𝐼𝐾𝐸 +

𝛾3𝐼𝑇𝐴𝐿𝐼𝐸𝑁 + 𝛾4𝑆𝑃𝐴𝑁𝐼𝐸𝑁 + 𝛾5𝑈𝑆𝐴 + 𝛾6𝑆𝑌𝐷𝐴𝐹𝑅𝐼𝐾𝐴 + 𝛾7𝑂𝐶𝐸𝐴𝑁𝐼𝐸𝑁 +

𝛾8𝑆𝑌𝐷𝐴𝑀𝐸𝑅𝐼𝐾𝐴 + 𝑢𝑖 

 

 

I ekvation (4) utelämnas de europeiska länderna från modellen och används som referensgrupp. 

Detta för att undersöka hur resterande världsdelar påverkar PRIS relativt till de europeiska 

länderna. 

 

𝑃𝑅𝐼𝑆 =  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑅𝑂𝐹𝐸𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁𝐸𝐿𝐿𝑇 𝐵𝐸𝑇𝑌𝐺 +  𝛽2𝐾𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝐵𝐸𝑇𝑌𝐺 + 𝛾1𝑈𝑆𝐴 +

𝛾2𝑆𝑌𝐷𝐴𝐹𝑅𝐼𝐾𝐴 + 𝛾3𝑂𝐶𝐸𝐴𝑁𝐼𝐸𝑁 + 𝛾4𝑆𝑌𝐷𝐴𝑀𝐸𝑅𝐼𝐾𝐴 + 𝑢𝑖 

 

Den generella modellen för efterfrågefunktionen är en multipel regression och skattas med 

FÖRSÄLJNING som beroende variabel. Standardavvikelsen indikerar en stor variation i 

FÖRSÄLJNING och för att ta hänsyn till detta logaritmeras FÖRSÄLJNING. De förklarande 

variablerna i den generella modellen för efterfrågefunktionen är PROFESSIONELLT BETYG, 

KONSUMENTBETYG samt logaritmerat PRIS och estimeras enligt ekvation (5). 

(4) 
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(5) 

 

𝑙𝑜𝑔(𝐹Ö𝑅𝑆Ä𝐿𝐽𝑁𝐼𝑁𝐺) = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑅𝑂𝐹𝐸𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁𝐸𝐿𝐿𝑇 𝐵𝐸𝑇𝑌𝐺 + 𝛽2𝐾𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝐵𝐸𝑇𝑌𝐺 +

𝛽3𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑅𝐼𝑆) + 𝑢𝑖  

 

I datamaterialet är fördelningen av PRIS väldigt skev vilket beror på att det finns viner som har 

högt pris. Skevheten kan rendera i att skattningarna inte ger rättvisande resultat och kan leda 

till heteroskedasticitet. För de modeller som skattas har därför en prisrestriktion införts och 

viner över 350 SEK har utelämnats, då återstår 294 observationer. När prisintervallet begränsas 

till 0 - 350 SEK minskar skevheten och fördelningen närmar sig normalfördelning. I appendix 

återfinns resultat utan restriktioner, samt histogram på fördelningen av PRIS (se Tabell 2A, 

Tabell 3A & Histogram). 

7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av det parametriska testet där minsta-kvadratmetoden 

tillämpas för att skatta prisfunktionen samt efterfrågefunktionen. I Tabell 4 presenteras 

resultatet då prisfunktionen skattas med PRIS som beroende variabel. Tabellen visar huruvida 

PRIS påverkas av PROFESSIONELLT BETYG, KONSUMENTBETYG, ursprung samt om 

vinet är ekologiskt. I Tabell 5 presenteras resultatet då efterfrågefunktionen skattas med 

logaritmerad FÖRSÄLJNING som beroende variabel och PROFESSIONELLT BETYG, 

KONSUMENTBETYG samt logaritmerat PRIS som förklarande variabler. 
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Tabell 4. Skattade OLS-regressioner av prisfunktionen 

  (1.1) (2.1) (3.1) 

Variabler PRIS PRIS PRIS 

PROFESSIONELLT BETYG 4.763*** 9.126*** 4.950*** 

 (1.230) (1.469) (1.204) 

KONSUMENTBETYG 14.42***  14.54*** 

 (1.107)  (1.084) 

EKOLOGISKT 3.325 -1.033  

 (16.94) (20.70)  

FRANKRIKE 35.33** 37.01*  

 (17.05) (20.43)  

ITALIEN 27.95* 42.41**  

 (15.41) (18.35)  

SPANIEN 19.22 37.79*  

 (16.87) (19.92)  

USA 10.70 16.09 -14.49 

 (19.06) (23.32) (12.95) 

SYDAFRIKA 18.63 55.01** -7.109 

 (18.07) (21.71) (11.81) 

OCEANIEN 22.09 27.25 -3.782 

 (18.05) (22.06) (11.46) 

SYDAMERIKA 0.192 8.836 -24.88** 

 (16.94) (20.56) (10.20) 

Konstant -805.5*** -656.9*** -800.7*** 

 (104.4) (129.7) (102.1) 

    

Antal observationer 284 294 284    

Justerat R2-värde 0.485 0.151 0.483 

Anm: Standardfel inom parentes. *, ** och *** anger statistik signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 

 

I Modell 1.1 skattas prisfunktionen med beroende variabeln PRIS och förklaringsvariablerna 

PROFESSIONELLT BETYG, KONSUMENTBETYG, EKOLOGISKT samt dummyvariablerna 

för ursprung. Parametervärdet för PROFESSIONELLT BETYG är signifikant på 1 procents 

signifikansnivå och en ökning av PROFESSIONELLT BETYG med en enhet ökar PRIS 4,76 

SEK i genomsnitt, allt annat lika. Parametervärdet för KONSUMENTBETYG är signifikant på 

1 procents signifikansnivå och en ökning av KONSUMENTBETYG med en enhet ökar PRIS 

med 14,42 SEK i genomsnitt, allt annat lika. Notera att ett högre parametervärde för 

KONSUMENTBETYG inte nödvändigtvis behöver resultera i större påverkan på PRIS av 

KONSUMENTBETYG än av PROFESSIONELLT BETYG, eftersom variablerna mäts i olika 

skalor15.  

 

                                                 
15 Se 2. Bakgrundsfakta.  
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Om en dummyvariabel för ursprung antar värde ett ökar PRIS i genomsnitt med 𝛽 SEK, allt 

annat lika. Till exempel ökar PRIS i genomsnitt med 35,33 SEK om FRANKRIKE antar värdet 

ett, allt annat lika. Parametervärdet för EKOLOGISKT är ej signifikant i någon av modellerna 

och är ej tolkningsbart. Variationen i modellen förklarar 48,5 procent av variationen i PRIS.   

 

I Modell 2.1 är den beroende variabeln PRIS och dess värde förklaras av parametrarna för 

PROFESSIONELLT BETYG, EKOLOGISKT samt parametrarna för dummyvariabler för 

ursprung. Parametervärdet för PROFESSIONELLT BETYG är signifikant på 1 procents 

signifikansnivå och en ökning av PROFESSIONELLT BETYG med en enhet ökar PRIS i 

genomsnitt med 9,13 SEK, allt annat lika. PRIS ökar i genomsnitt med 55,01 SEK om 

SYDAFRIKA antar värdet ett, allt annat lika. Variationen i modellen förklarar endast 15,1 

procent av variationen i PRIS. 

  

I Modell 3.1 är den beroende variabeln PRIS och förklaringsvariablerna PROFESSIONELLT 

BETYG och KONSUMENTBETYG samt dummyvariabler för ursprung exklusive de europeiska 

länderna. Precis som i Modell 1.1 är parametrarna för PROFESSIONELLT BETYG och 

KONSUMENTBETYG signifikanta på 1 procent signifikansnivå med likartade 

parametervärden. Parametrarna för USA, SYDAFRIKA, OCEANIEN och SYDAMERIKA har 

relativt till de europeiska länderna negativ effekt på PRIS, allt annat lika. Dock är endast 

parametervärdet för SYDAMERIKA signifikant och de övriga ländernas parametrar kan inte 

tolkas. Trots detta kan resultatet ge en indikation på varierande effekter beroende på ursprung. 

Variationen i modellen förklarar 48,3 procent av variationen i PRIS. 

 

Tabell 5. Skattade OLS-regressioner av efterfrågefunktionen 

  (4.1) (5.1) (6.1) 

Variabler 
log 

FÖRSÄLJNING 

log 

  FÖRSÄLJNING 

log 

 FÖRSÄLJNING 

PROFESSIONELLT BETYG 0.0701 0.0895*  

 (0.0501) (0.0490)  

KONSUMENTBETYG 0.111*  0.113** 

 (0.0570)  (0.0571)    

log PRIS -3.503*** -2.951*** -3.332*** 

 (0.427) (0.319) (0.410)    

Konstant 12.78** 12.39** 17.96*** 

 (4.064) (3.951) (1.684)    

    

Antal observationer 284 294 284 

Justerat R2-värde 0.241 0.230 0.238    

Anm: Standardfel inom parentes. *, ** och *** anger statistik signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 
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I Modell 4.1 estimeras logaritmerad FÖRSÄLJNING som förklaras av PROFESSIONELLT 

BETYG, KONSUMENTBETYG och logaritmerat PRIS. Parametervärdet för 

KONSUMENTBETYG är signifikant på 10 procents signifikansnivå och om 

KONSUMENTBETYG ökar med en enhet ökar FÖRSÄLJNING i genomsnitt med 11,1 procent, 

allt annat lika. Observera att PROFESSIONELLT BETYG ej är signifikant och ej tolkningsbart. 

Parametervärdet för logaritmerat PRIS är signifikant på 1 procents signifikansnivå. Om PRIS 

ökar med 1 procent minskar FÖRSÄLJNING i genomsnitt med 3,5 procent, allt annat lika, 

vilket kan tolkas som ett estimat av priselasticiteten. Variationen i modellen förklarar 24,1 

procent av variationen i logaritmerad FÖRSÄLJNING.  

 

I Modell 5.1 och 6.1 är den beroende variabeln logaritmerad FÖRSÄLJNING och 

förklaringsvariablerna är logaritmerat PRIS och PROFESSIONELLT BETYG respektive 

KONSUMENTBETYG. I Modell 5.1 är parametervärdet för PROFESSIONELLT BETYG 

signifikant på 10 procents nivå och en ökning med en enhet ökar FÖRSÄLJNING i genomsnitt 

med 8,95 procent, allt annat lika. I Modell 6.1 är parametervärdet för KONSUMENTBETYG 

signifikant på 5 procents signifikansnivå och en ökning med en enhet ökar FÖRSÄLJNING i 

genomsnitt med 11,3 procent, allt annat lika. Logaritmerat PRIS är signifikant på 1 procents 

nivå och parametervärdet har en negativ effekt på FÖRSÄLJNING i både Modell 5.1 och 6.1. 

Variationen i Modell 5.1 och 6.1 förklarar 23 procent respektive 23,8 procent av variationen i 

logaritmerad FÖRSÄLJNING. 

8. Diskussion 

Resultatet från Spearman`s rangkorrelation visar ett samband mellan pris och kvalitet på 0,59, 

vilket är starkare än i tidigare studier som visar ett genomsnittligt resultat på omkring 0,30. 

Den ökade korrelationen kan vara ett resultat av det ökade intresset för vin bland konsumenter. 

Estimatet i Modell 1.1 påvisar en signifikant prisökning i samband med en kvalitetsökning. 

Den låga förklaringsgraden på 15,1 procent i Modell 2.1 indikerar dock att det finns fler 

faktorer än kvalitet som kan förklara spridningen i pris. När de europeiska länderna används 

som referensgrupp påvisas negativa värden för länderna i Modell 3.1. Dock är dessa inte 

signifikanta, men kan ändå indikera att europeiska viner har större påverkan på pris. Observera 

att det inte går att dra några slutsatser om möjliga orsaker eftersom det kan bero på en mängd 

olika faktorer. Likväl som det kan bero på rykte och tradition kan det även bero på högre 

produktionskostnader. 
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Ett rimligt antagande är att konsumenterna väljer vin utifrån vad dem tycker är en bra 

smakupplevelse, vilket är en subjektiv uppfattning som fastställer konsumentens preferenser. 

Kvalitet är till skillnad från smak ett objektivt mått och eftersom vin kan anses vara en 

smakupplevelse behöver konsumentens preferenser inte alltid korrelera med de objektiva 

måtten. I den estimerade efterfrågefunktionen, Modell 4.1, finns signifikanta värden som 

påvisar att preferenser har positiv påverkan på försäljning i högre grad än vad kvalitet har.  

 

Med utgångspunkt i konsumtionsteori vet vi att pris och objektiv kvalitet ingår i 

nyttofunktionen. Genom att komplettera tankesättet med preferenser går det att göra antagandet 

om att dessa fångas upp i efterfrågefunktionen. Detta kan ses som ett bidrag till det nuvarande 

kunskapsläget, då tidigare studier som har genomförts på den svenska marknaden, ej har 

inkluderat preferenser. 

 

Vidare minskar försäljning när priset ökar, allt annat lika, och det stämmer överens med teorin 

om utbud och efterfrågan. Priselasticiteten estimeras till omkring -3,5, givet prisrestriktion, 

samt -1,80 utan prisrestriktion vilket är högre än vad Nerlove (1995) kom fram till när han 

undersökte den svenska vinmarknaden. Nerlove estimerar priselasticiteten till -1,65, vilket 

indikerar att dagens konsumenter är något mer priskänsliga, vilket möjligen förklaras av ökade 

substitutionsmöjligheter. Det kan dock finnas svårigheter att jämföra dagens priselasticitet mot 

Nerlove´s studie eftersom utbudet skiljer sig markant.  

 

Jämfört med tidigare studier är datamaterialet litet och innehåller få observationer. Vidare ingår 

endast en liten del av systembolagets sortiment, vilket är synd. Dessa faktorer kan påverka 

resultaten och ett större datamaterial skulle förmodligen öka tillförlitligheten. Det är även 

bekymmersamt att Wine Spectator testar lågprisviner i väldigt låg utsträckning, detta förhindrar 

en rättvisande bild av hur sambandet mellan pris och kvalitet faktiskt ser ut.  
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9. Slutsats 

Resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan pris och kvalitet. Det professionella 

betyget används som kvalitetsmått, och trots den låga förklaringsgraden kan vi inte säga att 

spridningen i pris inte kan förklaras av spridningen i kvalitet. De estimerade 

efterfrågefunktionerna visar att preferenser har en positiv påverkan på försäljning, samt att 

spridningen i preferenser kan förklara spridningen i försäljning i högre utsträckning än vad 

spridningen i kvalitet gör. Pris har en negativ effekt på försäljning och priselasticiteten 

estimeras till -3.5 och talar för att dagens konsumenter är mer priskänsliga jämfört med tidigare 

studier. När en prisrestriktion införs och viner över 350 SEK utelämnas estimeras 

priselasticiteten till -3,5, följaktligen kan konsumenterna antas vara mer priskänsliga vid inköp 

av vin under 350 SEK. 

 

Datamaterialet är litet i förhållande till andra studier och endast en liten del av systembolagets 

sortiment ingår, vilket innebär att resultaten kan bli missvisande. Problemet kan avhjälpas 

genom att inkludera fler observationer i framtida studier. Vidare kan fler betygsvariabler 

inkluderas och bidra till nya infallsvinklar. En relevant idé till framtida forskning är att studera 

den svenska marknaden och inkludera betyg från svenska sajter, exempelvis vinbetyget.se, där 

svenska konsumenter har satt betyg. Det skulle eventuellt visa resultat som är mer 

representativt för svenska konsumenter.  
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11. Appendix 

Tabell 1A. Definition av variabler 

 

Variabelnamn  Definition  

  

PRIS Systembolagets försäljningspris angivet i SEK efter diverse prispåslag 

FÖRSÄLJNING Försäljning angivet i liter per år 

  

PROFESSIONELLT BETYG 
Professionella kvalitetsbetyget från Wine Specators och används som 

kvalitetsmått 

KONSUMENTBETYG Konsumentbetyg från Vivino och tolkas som konsumentens preferenser 

  

EKOLOGISKT Dummyvariabel, Anger värdet 1 om ekologiskt, 0 om ej 

FRANKRIKE Dummyvariabel, Anger värdet 1 om ursprungsland = Frankrike, 0 om ej 

GREKLAND Dummyvariabel, Anger värdet 1 om ursprungsland = Grekland 0 om ej 

ITALIEN Dummyvariabel, Anger värdet 1 om ursprungsland = Italien, 0 om ej 

PORTUGAL Dummyvariabel, Anger värdet 1 om ursprungsland = Portugal 0 om ej 

OCEANIEN Dummyvariabel, Anger värdet 1 om ursprungsvärldsdel = Oceanien, 0 om ej 

USA Dummyvariabel, Anger värdet 1om ursprungsland = USA, 0 om ej 

SPANIEN Dummyvariabel, Anger värdet 1 om ursprungsland = Spanien, 0 om ej 

SYDAFRIKA Dummyvariabel, Anger värdet 1 om ursprungsland = Sydafrika, 0 om ej 

SYDAMERIKA Dummyvariabel, Anger värdet 1 om ursprungsvärldsdel = Sydamerika, 0 om ej 

ÖSTERRIKE Dummyvariabel, Anger värdet 1 om ursprungsland = Österrike 0 om ej 
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Tabell 2A. Skattade OLS-regressioner av prisfunktionen utan prisrestriktion 

 

  (1.2) (2.2) (3.2) 

Variabel Pris Pris Pris 

Professionellt betyg 20.39*** 53.98*** 24.47*** 

 (6.722) (6.300) (6.613)    

Konsumentbetyg 55.58***  55.31*** 

 (5.576)  (5.550)    

Ekologiskt -109.5 -125.7  

 (103.8) (110.3)  

Frankrike 165.9 272.6*  

 (107.3) (110.5)  

Italien -22.78 99.54  

 (102.5) (105.0)  

Spanien 20.37 175.5  

 (110.0) (112.2)  

USA 308.4*** 459.8*** 275.7*** 

 (117.1) (121.7) (67.19)    

Sydafrika -133.7 28.53 -159.1** 

 (117.4) (122.5) (72.48)    

Oceanien -4.093 39.26 -34.58    

 (115.3) (121.1) (66.35)    

Sydamerika -76.73 33.95 -108.7* 

 (110.8) (115.4) (60.40)    

Konstant -3657.5*** 

-

4579.6*** 

-

3979.6*** 

 (530.3) (560.9) (514.7)    

    

Antal observationer 410 421 410 

Justerat R2-värde 0.367 0.213 0.351    

Anm: Standardfel inom parentes. *, ** och *** anger statistik signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 

 

 

Tabell 3A. Skattade OLS-regressioner av efterfrågefunktionen utan prisrestriktion 

 

  (4.2) (5.2) (6.2) 

Variabler 
Log. 

FÖRSÄLJNING 

Log. 

FÖRSÄLJNING 

Log. 

FÖRSÄLJNING 

PROFESSIONELLT BETYG 0.000374 0.0226  

 (0.0385) (0.0375)  

KONSUMENTBETYG 0.0461  0.0462    

 (0.0410)  (0.0406)    

Log.  PRIS -1.853*** -1.709*** -1.852*** 

 (0.202) (0.149) (0.191)    

Konstant 13.00*** 12.02*** 13.03*** 

 (3.029) (2.951) (1.055)    

    

Antal observationer 409 420 409 

Justerat R2-värde 0.305 0.297 0.307    

Anm: Standardfel inom parentes. *, ** och *** anger statistik signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 
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Tabell 4A. Känslighetstest av prisfunktionen 

 

  (1.3) (2.3) (3.3) 

Variabel PRIS PRIS PRIS 

PROFESSIONELLT BETYG 10.65*** 11.78*** 10.54*** 

 (1.824) (1.810) (1.790)    

KONSUMENTBETYG 1.800***  2.000*** 

 (0.646)  (0.629)    

EKOLOGISKT -28.90 -35.44  

 (23.83) (24.14)  

FRANKRIKE 46.61* 60.05**  

 (24.60) (24.56)  

ITALIEN 25.87 40.64*  

 (22.46) (22.22)  

SPANIEN 48.25** 59.86**  

 (24.23) (24.30)  

USA 34.22 49.22 2.905    

 (29.37) (29.39) (21.34)    

SYDAFRIKA 35.81 53.32** 4.194    

 (26.92) (26.65) (17.36)    

OCEANIEN 17.06 30.24 -14.06    

 (30.04) (30.20) (22.39)    

SYDAMERIKA -1.112 15.11 -32.56**  

 (25.30) (25.06) (15.04)    

Intercept -851.3*** -899.0*** -818.0*** 

 (157.8) (159.7) (153.9)    

    

Antal observationer 196 196 196 

Justerat R2-värde 0.247 0.220 0.236    

Anm: Standardfel inom parentes. *, ** och *** anger statistik signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 
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Tabell 5A. Känslighetstest av efterfrågefunktionen 

 

  (4.3) (5.3) (6.3) 

Variabel 
Log. 

FÖRSÄLJNING 

Log. 

FÖRSÄLJNING 

Log. 

FÖRSÄLJNING 

PROFESSIONELLT BETYG -0.0296 -0.00658  

 (0.0712) (0.0715)  

KONSUMENTBETYG 0.0563**  0.0551** 

 (0.0228)  (0.0226)    

Log.  PRIS -2.488*** -2.254*** -2.569*** 

 (0.455) (0.451) (0.411)    

Intercept 18.15** 16.97** 16.00*** 

 (5.557) (5.610) (2.020)    

    

Antal observationer 191 191 191 

Justerat R2-värde 0.161 0.138 0.165    

Anm: Standardfel inom parentes. *, ** och *** anger statistik signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 

 

Figur 1A. Försäljning av viner i Sverige från 2000 – 2016 

 
Anm: Försäljning (inkl. moms) av viner angivet i mnkr, löpande priser.  Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
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Histogram 

 

Fördelning av pris utan restriktion  Fördelning av pris med restriktion 
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