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Abstract 

Introduktion: Sverige har ingen egentlig tradition av vinproduktion, men trots de svårigheter 

som odling i kalla klimat medför finns det nu ett antal kommersiella vinproducenter i Sverige 

som arbetar för att utveckla nya tekniker och nya viner. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan svenska vinproducenter och de 

svenska vinkonsumenterna, med utgångspunkt i konsumenternas preferenser och 

vinproducenternas vintillverkningsfilosofier. Fokus ligger på vin framställt från druvan solaris. 

Metod och material: Studien utgår från tre olika metoder. Först användes en sensorisk panel för 

att utforma en vokabulär och skapa en enkel sensorisk profil för de aktuella vinerna. Därefter 

nyttjades dessa termer vid skapandet av ett affektivt test som användes för en 

konsumentundersökning. Slutligen intervjuades de relevanta vinproducenterna. 

Resultat: Konsumentundersökningen visade på att den upplevda skillnaden mellan de tre svenska 

vinerna och referensvinet från Sancerre var låg och att konsumenterna inte föredrog något 

specifikt vin av de fyra de provade. Från intervjuerna framgick det att vinproducenterna lägger 

stor tanke bakom sina viner och att de har konsumenternas preferenser i åtanke vid produktionen. 

Slutsats: De svenska vinproducenterna har börjat finna sina stilar, de har gått från att göra viner 

utifrån efterfrågan, till att göra de bästa möjliga vinerna baserat på förutsättningarna och till slut 

verkar de vara på väg att hitta en gyllene medelväg där både förutsättningarna och 

konsumenterna tas i betraktelse. Mer marknadsföring är dock nödvändigt för att förbättra 

relationen mellan konsumenter och vinproducenter. 
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Förord 

Uppsatsförfattarna vill till att börja med ge ett varmt tack till de svenska vingårdar och 

vinproducenter som har gjort denna studie möjlig. Vidare skänkes tack till paneldeltagarna och 

deltagarna i konsumentundersökningen som hjälpt till och bidragit med kunskap och åsikter. Ett 

stort tack går även till Hans Håkansson VD på Svenska Hantverksdrycker, som agerat som 

rådgivare under arbetets gång, samt Sveneric Svensson, ordförande av Föreningen Svenskt Vin. 

Slutligen vill även ett stort tack delges till företaget Folk och Folk som sponsrade studien med 

referensvin och Hotell Clarion Sign för nyttjandet av deras lokaler. 
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1. Introduktion 

Det finns ingen egentlig tradition av vinproduktion i Sverige och det finns flera anledningar till 

varför det skulle vara en dålig idé att odla vin på dessa nordliga breddgrader. Klimatet är inte 

optimalt för vinodling, vilket resulterar i att skördarna endast blir en tredjedel av det europeiska 

genomsnittet (Mårtensson, Karlsson & Gustafsson, 2013). Det är därtill dyrt att etablera nya 

vingårdar, speciellt när normen är att man inte producerar vin de första tre till sex åren efter 

plantering. Bristen på tradition och tidigare erfarenhet av vinodling medför även att Sverige 

saknar den kunskap som i andra länder är både lättillgänglig och väl beprövad (Lindén, 2014). 

Det finns dock några positiva aspekter att ta tillvara på i detta kyliga vinland. Den kanske mest 

anmärkningsvärda är att det kalla klimatet tillsammans med de nordliga breddgraderna och de 

långa, ljusa sommarnätterna, ger något mindre druvor än normalt vilket koncentrerar smakerna i 

de små druvorna (Mårtensson, et al., 2013). Denna koncentration ger i sin tur en aromatisk must 

som är väl lämpad för produktion av högkvalitativa viner (Ibid.). Det är emellertid också kylan 

som gör det svårt att odla vin i Sverige. Blir det alltför kallt kan vinrankorna dö och oförutsedd 

frost kan förstöra en hel skörd (Johannesson, 2007). 

 

De första svenska vinproducenterna hade få eller inga kunskaper kring hur vin skulle framställas 

eller vad som skulle fungera i det kyliga, svenska klimatet. Pionjärerna kunde inte bara applicera 

redan existerande vinodlingstekniker, då klimatet, druvorna och jordmånen skiljer sig för mycket 

åt från traditionella odlingsklimat (Nordmark, Lindén, Skjöldebrand, & Hansson, 2016). Den 

kunskap som finns idag kring hur man odlar vin i kyliga klimat fanns inte för 30 år sedan, utan 

den har växt fram genom att vinodlare försökt, misslyckats och försökt igen tills de funnit en 

metod som fungerar (Ibid.). Den gröna druvan solaris är Sveriges vanligast förekommande druva, 

men den nyttjas även i andra regioner med kyligt klimat. I Danmark gjordes år 2014 en studie på 

druvan solaris med målet att bedöma druvans smaker och potential (Liu, Toldam-Andersen, 

Petersen, Zhang, Arneborg & Bredie, 2014). Studien kom fram till att många av de mindre 

önskvärda aromerna som förekom i vissa av vinerna (svamp, rök, trä, kemikalie och svartpeppar) 

huvudsakligen berodde på vintillverkningsmetoderna, snarare än druvorna i sig. Detta talar för en 

ljusare framtid för den svenska vinindustrin. Allt eftersom vintillverkningsmetoderna utvecklas 

kommer de svenska vinernas fulla potential att få komma till sin rätt.  
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2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 

Vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan finns en modell som kallas The Five Aspect 

Meal Model (FAMM). FAMM är ett sätt att se på måltidsupplevelsen som en helhet bestående av 

flera komponenter, detta gör man för att sedan systematiskt kunna bryta ner måltidsupplevelsen 

till fem aspekter (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Aspekterna är: rummet, 

mötet, produkten, atmosfären och styrsystemet, där alla delar är lika viktiga för skapandet av 

helhetsupplevelsen (Ibid.). 

 

I denna uppsats ligger fokus på aspekten produkten. Inom FAMM har ’produkten’ en vid 

betydelse, den innefattar både mat och dryck och det kombinerade helhetsintrycket från allt som 

inmundigas under måltidsupplevelsen (Gustafsson, et al., 2006.). Vin är en viktig del av måltiden 

för många, speciellt när någonting ska firas. Sverige har sedan andra världskriget gått från att 

huvudsakligen dricka brännvin och vodka, till att upptäcka vin och allt vad det innebär 

(Rytkönen, 2013). Detta är huvudsakligen ett resultat av den ökade välfärden i landet, men även 

en effekt av den ökade globaliseringen (Ibid.). Den svenska vinproduktionen är fortfarande ung 

och relativt okänd, men svensktillverkade viner har de senaste åren allt mer blivit en del av den 

svenska måltidsupplevelsen, både på lyxrestauranger och i hemmet. Sett till detta, samt faktumet 

att det hittills finns väldigt lite skrivet inom ämnet, upplevs det relevant att undersöka svenska 

viner i relation till de svenska vinkonsumenterna och de svenska vinernas bidrag till den svenska 

måltidskulturen. 

 

3. Teoretisk bakgrund 

Den svenska vinodlingstraditionen är fortfarande ung, men vinproducenterna har börjat hitta 

metoder som fungerar. Dock finns det inte många kommersiella vingårdar i Sverige ännu 

(Rytkönen, 2013). Klimatförändringar har gjort vinodling möjlig i Sveriges sydligare områden, 

men det finns trots den stigande värmen inte många druvsorter som kan överleva i det kyliga 

klimatet och än färre som hinner mogna helt innan vinterkylan kommer. Bland de mer köldtåliga 

druvsorterna finns druvan som i dagsläget kallas för den svenska druvan, solaris. Solaris är 

Sveriges vanligast gröna druva, vilket även gjort den till den primära druvan för denna studie 

(FSV, u.å.). Som ramverk för detta arbete kommer vinodling och vinproduktion i Sverige att 
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undersökas, samt kommer druvan solaris historik och förutsättningar att presenteras. Därtill följer 

en introduktion till konsumenternas perspektiv, där uppfattningar av de svenska vinerna ställs i 

förhållande till vinernas potential. 

 

3.1. Svensk vinodling och vintillverkningsmetoder 

Den stigande medeltemperaturen i Sverige är en av de bidragande faktorerna till att vinodling 

idag är möjlig på dessa nordliga breddgrader (Mårtensson, et al., 2013). Nyutvecklade köldtåliga 

druvor, nya vinodlingsmetoder, samt ny vinfieringsteknik är andra viktiga, bidragande faktorer. I 

nuläget tar vinproducenterna tillvara på de koncentrerade druvorna som resulterar från det hårda 

klimatet och gör det bästa av dem, men ett ännu varmare klimat skulle framöver kunna ge 

Sverige helt andra förutsättningar för kvalitativ vinodling (Mårtensson, et al., 2013). Från Skånes 

sydligaste punkt till Flen, inte så långt söder om Stockholm odlas nu druvor ämnade för 

vintillverkning enligt Föreningens Svenskt Vins hemsida (FSV, u.å.). Den svenska zonkartan, 

som delar in Sverige efter växtförhållanden, visar därmed att det nu är möjligt att odla vinrankor 

på en kommersiell nivå till och med i zon III, vilket är en snabb utveckling från år 2011, då man 

trodde att vinrankor endast kunde odlas inom zon I (Andrén & Rytkönen, 2011). 

 

Vinodlingen i Sverige är fortfarande småskalig och många odlar endast för eget bruk eller odlar 

druvor för att sälja till andra (Rytkönen, 2013). De kommersiella vingårdarna växer sakta i antal 

och storlek. År 2006 producerades totalt 5617 liter vin i Sverige, vilket växte till omkring 18,000 

liter vin år 2011 (Ibid.) och som år 2016 uppgick till hela 60,000 liter (FSV, u.å.). EU:s 

bestämmelser för marknadsreglering av vinmarknaden gäller i Sverige, som sedan år 1999 

klassificeras som ett vinland, vilket medför att det finns begränsningar när det kommer till den 

totala produktionen av vin (Rytkönen, 2013). Totalt får 250,000 liter per år produceras i Sverige, 

vilket inte inkluderar hobbyodlarna som inte har någon skyldighet att dokumentera mängden av 

sin produktion (Ibid.). I och med att landets produktion fortfarande är så pass småskalig undviks 

ett antal av EU:s bestämmelser, vilket dock även innebär att Sverige inte får något EU-

sanktionerat stöd för vinodling (Jordbruksverket, 2018). 

 

För att etablera en vingård i Sverige krävs både kunskap och en stor mängd kapital. 

Entreprenörerna som etablerade de första vingårdarna i Sverige hade skiftande bakgrunder och 
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kunskapsnivåer. Få hade tidigare erfarenheter från jordbrukssektorn, de kom från andra områden. 

Genom sina tidigare jobb hade de kunnat tjänat in tillräckligt med kapital för att investera i och 

starta sina vingårdar (Rytkönen, 2013). Detta medförde att begynnelsekunskapen kring odling 

generellt var låg. Faktumet att vinodling aldrig tidigare bedrivits på så pass nordliga breddgrader i 

Europa, medförde därtill att vinproducenterna inledningsvis fick prova sig fram, för att hitta vad 

som fungerade hos dem (Ibid.). Mårtensson et al. (2013) räknade på kostnaderna för att etablera 

en vingård i Sverige. De tog hänsyn till ett antal faktorer och det visade sig att det låga 

skördeuttaget i Sverige gjorde det väldigt svårt för svenska vingårdar att gå med vinst eller ens 

jämnt ut. I studien beräknades det generella skördeuttaget i Sverige till 400–600 liter per hektar, 

vilket är anmärkningsvärt lågt (Ibid.). Vinregionen Sancerre i Frankrike har exempelvis ett 

skördeuttag som max får uppnå 6000 liter per hektar för områdets vita viner (Robinson, 2015, 

s.640). Mårtensson et al. (2013) räknade på vad som skulle krävas för att få en vingård i Sverige 

att gå runt ekonomiskt och deras slutsats var att så länge skördeuttaget förblir så lågt, kommer de 

färdiga vinerna av nödvändighet vara tvungna att prissättas därefter. Förutsatt ett skördeuttag på 

1800 liter per hektar (3–4 gånger mer än i nuläget), skulle det ta en nyetablerad vingård cirka sex 

år att tjäna in den ursprungliga kapitalinvesteringen, baserat på att de skulle lyckas sälja sina 

viner för omkring 320 kronor per liter (Ibid.). 

 

Precis som kunskapen att odla druvor i Sverige har växt fram har även den svenska 

vintillverkningen utvecklats genom åren. Svenskarna hade inga egna tillverkningsmetoder utan 

provade metoder från andra länder för att finna vad som fungerade bäst för dem (Nordmark, 

Lindén, Skjöldebrand, & Hansson, 2016). Generellt får de vita, svenska vinerna vila på ståltank 

fram till buteljering, men det finns också några vingårdar som väljer att lagra sina viner på ekfat. 

I Danmark, som är ett närliggande vinland med kallt klimat, använder man sig även av flera olika 

metoder för att bearbeta druvorna innan själva alkohol-jäsningen (Zhang, Petersen, Liu, Toldam-

Andersen, 2015). Detta kan ibland vara nödvändigt i kalla klimat då druvorna inte alltid uppnår 

optimal socker-mognad på vinstockarna (Ibid.). Genom att öka tiden som druvmusten får vila 

svalt med skalen och genom att använda sig av skalkontakt under jäsningen kan man höja pH-

värdet i musten, lyfta fram florala aromer i vinet samt öka mängden “yeast assimilable nitrogen”, 

som är en form av jästnäring (Ibid.). För att uppnå det bästa resultatet är det klokt av de nordiska 
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vinproducenterna att ta hänsyn till druvornas förutsättningar och utifrån dessa anpassa 

tillverkningsmetoderna efter det som druvorna har att erbjuda (Ibid.). 

 

3.2. Solaris 

Solaris, som inom Sveriges gränser kallas för den svenska druvan är en grön druva som blev 

framodlad vid en druvförädlingsanläggning i Tyskland år 1975 (Winegrowers, u.å.). Druvan är 

framtagen för att tåla kyla, samt för att vara resistent mot svampsjukdomar (Ibid.). Solaris 

mognar tidigare än många av de kommersiellt, stora druvsorterna och klarar även av att 

övervintra i kyliga klimat, varför den har blivit populär i många nordliga länder såsom Danmark, 

Sverige och England. Solaris blev år 2001 erkänd som en medlem av vinsläktet Vitis vinifera av 

EU, men denna bedömning går att debattera då druvan härstammar från flera olika hybrider (Liu 

et al., 2014). 

 

Druvan solaris är aromatisk med fruktiga toner och beroende på förädlingsmetod kan den även ge 

viner med florala aromer som fläderblomma och rosor (Zhang et al., 2015). Solaris odlas idag på 

flera orter i Sverige där varierande lägen och klimat påverkar både skördeuttag och mustvikt, 

vilket medför att druvan solaris går att använda för att tillverka både söta och torra viner (Ibid.). 

Solaris primära smakaromer består av: persika/aprikos, melon, banan och jordgubbar (Liu et al., 

2014). I Sverige blandas solaris ibland med andra druvor som phönix, chardonnay och siegerrebe 

med flera. 

 

3.3. Konsumenten 

Vi är endast i början av en ”svensk Vin-epok”, skriver Föreningen Svenskt Vin (FSV, u.å.) på sin 

hemsida. Vinodling har pågått på kommersiell nivå i Sverige sedan slutet av 1990-talet, men det 

är först de senaste tio åren som den verkliga förändringen har kommit (Ibid.) De första svenska 

vinerna som konsumenterna mötte i början av utvecklingen var långt från perfekt. Inledningsvis, 

berättar Sveneric Svensson, ordförande av FSV (personlig kommunikation, 19 mars 2018), att 

många vinproducenter försökte sig på att framställa röda viner, vilket är svårt i ett kyligt klimat 

som Sverige. Vinerna föll inte konsumenterna i smaken och svensk vinproduktion fick ett dåligt 

rykte som hävdade att svenska viner var av låg kvalitet och oresonligt dyra (Ibid.). Sedan dess har 



6 

vinindustrin utvecklats och ett antal av de svenska vinerna har hunnit vinna internationella 

utmärkelser (FSV, u.å). Huvudsakligen är det den gröna druvan solaris som står bakom priserna, 

men Svensson (personlig kommunikation, 19 mars 2018) tror även på att röda viner med mer tid 

och erfarenhet, kommer kunna erbjuda marknaden ett nytt och spännande tillskott. 

 

Mårtensson, Karlsson och Gustafsson (2008) förespråkade att de svenska vinproducenterna borde 

marknadsföra sina viner som en upplevelse och inte en måltidsdryck. Att det är nödvändigt att 

bygga upp en image kring svenskt vin som berättigar det höga priset som vinproducenterna av 

nödvändighet måste ta. För att uppnå detta kan vinproducenterna, enligt Mårtensson, et al. 

(2008), inte sälja undermåliga produkter, för även om konsumenterna kanske köper det första 

vinet av nyfikenhet, köper de endast nästa flaska om de verkligen uppskattade smaken hos den 

första. Rytkönen (2013) argumenterade att det bästa sättet att marknadsföra de svenska vinerna 

gentemot konsumenten vore att betona den lokala förankringen, snarare än smaken eller priset. 

Hon trodde att de svenska vinproducenterna skulle kunna lyckas locka konsumenterna genom att 

marknadsföra det svenska och det närproducerade och på så sätt tilltala nationalismen inom 

konsumenterna (Ibid.). Genom att skapa en historia bakom vinerna, trodde hon, att de svenska 

vinproducenterna skulle kunna särskilja sina produkter på marknaden. 

 

Guidry, Babin, Graziano och Schneider (2009) undersökte detta i en studie, de utgick emellertid 

inte från svenska viner utan viner från Texas, vilket är ett annat område som inte heller är nära 

associerat till kvalitetsvinproduktion. I studien jämförde de Texasbornas preferenser när det kom 

till franska viner i jämförelse till Texas viner. Vad provarna dock inte visste var att det var 

samma vin de provade, bara med olika ursprung på etiketten (Ibid.). Slutsatsen som forskarna 

drog var att vinets påstådda ursprung var av stor betydelse. Konsumenterna föredrog det franska 

vinet över vinet från Texas och var villiga att betala mer för vinet från Frankrike, trots att det var 

samma vin. De fann inte heller några anmärkningsvärda skillnader när de jämförde 

konsumenternas vinexpertis, eller tendens att identifiera sig med hemstaten. Guidry et al. (2009) 

arbetade från premissen att de Texasbor som hade en större kärlek till hemorten, skulle låta detta 

påverka deras vinpreferenser. Denna premiss motbevisades dock i studien, vilket visade att vin 

tycks vara något av ett undantag från den växande trenden där konsumenter generellt föredrar 

närproducerade produkter (Food & Friends Matrapport, 2017). En liknande studie utförd av 
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Moulard, Babin och Griffin (2015) visade ytterligare på upplevda kvalitetsskillnader mellan viner 

från den nya världen och viner från den gamla världen, där den gamla världens varumärke hade 

ett tydligt större marknadsföringsvärde än de nyare vinländernas (Ibid.). För att marknadsföra 

viner från den nya världen rekommenderade Moulard et al. (2015) vinproducenterna att nyttja 

tekniker som specifika deskriptioner och tekniska terroir beskrivningar för att höja den upplevda 

standarden. 

 

4. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan svenska vinproducenter och de 

svenska vinkonsumenterna, med utgångspunkt i vinkonsumenternas preferenser och 

vinproducenternas vintillverkningsfilosofier. Fokus för uppsatsen ligger på vin framställt från den 

gröna druvan solaris. 

 

4.1. Frågeställningar 

• Hur upplever svenska konsumenter svenska viner i förhållande till likartade 

internationella viner? 

• Vad utgår de svenska vinproducenterna från när de tillverkar sina viner? 

 

5. Metod och Material 

5.1. Metodval 

Uppsatsen utgår från tre olika metoder som på olika sätt har använts för att samla in statistik och 

information. Först användes en sensorisk panel för att utforma en vokabulär och skapa en enkel 

sensorisk profil för de aktuella vinerna. Därefter nyttjades dessa termer vid skapandet av ett 

affektivt test som användes för en konsumentundersökning. Slutligen intervjuades de två 

vinproducenter vars viner nyttjats för denna studie. Nedan följer en utförlig redogörelse för de 

olika metoderna, samt hur de tillämpade för detta arbete.  
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5.1.1. Sensorisk profilering 

Denna studie utgår från tre svenskproducerade viner. För att skapa en tydlig definition av 

vinernas sensoriska egenskaper, inleddes studien med ett analytiskt test. Då den utvalda druvan 

solaris är relativt ny på den kommersiella marknaden ansågs det klokt att bygga studien på ord 

specifikt utvunna från de tre solaris vinerna. En testpanel, som bedömdes som kompetent baserat 

på deras tidigare erfarenhet inom sensorisk bedömning rekryterades och med hjälp av Free 

Choice Profile (FCP) fick de tillsammans skapa en enklare sensorisk profil för de utvalda vinerna 

(Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014, s.163). 

 

Den sensoriska bedömningen genomfördes vid ett tillfälle i det sensoriska laboratoriet vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Det sensoriska laboratoriet är utformat enligt 

ISO:s standardkrav för lokaler för sensorisk analys (ISO, 6658). Genom sociala medier 

eftersöktes paneldeltagare inom målgruppen tredjeårsstudenter vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Panelen selekterades därefter baserat på deras tidigare erfarenheter 

och kompetenser inom sensorisk bedömning. De utvalda paneldeltagarna studerade alla sista året 

vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och hade därmed flerårig erfarenhet inom 

sensorisk bedömning. Alla paneldeltagare hade genom utbildningen avslutat en grundkurs inom 

sensorik och majoriteten av dem hade därtill läst inriktningen sommelier och måltidskreatör vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Totalt bestod panelen av nio deltagare och alla 

ansåg själva att de var vana vinprovare, med god kompetens inom området. Vid genomförandet 

av den sensoriska bedömningen fanns informationsblad på plats som informerade om studiens 

syfte och rätten till anonymitet (Bilaga 2a). De som ville ha en kopia erbjöds även att få ett 

skickat via mejl. 

 

Metoden FCP bygger på provpanelens eget språk vid skapandet av en sensorisk profil. Det som 

särskiljer metoden från många andra är att den i teorin utgår från en otränad panel, detta för att få 

fram ord som representerar den generella konsumentens vokabulär på ett bättre sätt (Gustafsson, 

et al., s.163.). För denna undersökning utgick metoden dock från en erfaren och kompetent panel, 

men de genomgick ingen specifik sensorisk träning för denna studie. Paneldeltagarna fick vid 

provtillfället först tre omärkta prover från vilka de själva fick utvinna sensoriska egenskapsord, 

max nio stycken. Därefter fick paneldeltagarna tre prover märkta med provkoder, dessa prover 
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bedömde de sedan på en intensitetsskala mellan ett till nio utifrån de sensoriska egenskapsord de 

tidigare valt ut (Ibid.). Paneldeltagarnas bedömningar registrerades genom programvaran 

EyeQuestion. 

 

5.1.2. Konsumentundersökning 

Från den sensoriska profilen som skapades med hjälp av FCP-metoden, formulerades därefter ett 

affektivt test som nyttjades vid en större konsumentundersökning i Stockholm. Det affektiva 

testet utgick från en ”just about right” (JAR) skala som användes för att försöka fastställa vad 

konsumenterna gillade, respektive ogillade hos de olika vinerna (Gustafsson, et al., 2014, s.195). 

JAR-testet valdes för undersökningen då den metoden är allmänt accepterad och anses ha 

förhållandevis hög reliabilitet och validitet när den används korrekt (Ibid.). Den bygger i teorin 

på en nio-gradig skala av gillande, där provaren får göra en individuell bedömning baserat på den 

egna uppfattningen av produkten. Denna studie utgick dock från en fem-gradig skala av gillande, 

istället för nio då för många alternativ, enligt Gustafsson, et al. (2014, s.195), kan få 

konsumenten att automatiskt välja punkterna närmare mitten av skalan. 

 

 

Figur 1. Den fem-gradiga gillande skalan som nyttjades för JAR-frågorna 

 

Konsumentundersökningen genomfördes vid entrén i ett hotell i centrala Stockholm. Hotellet var 

ett av de största i staden och valdes baserat på dess läge och stora mängd gångtrafik. Hotellet 

bidrog med arbetsyta, alkoholtillstånd, glas med mera och själva undersökningen genomfördes en 

fredagseftermiddag mellan kl.11 och kl.17. Detta tillfälle valdes specifikt med förhoppningen att 

hotellet skulle ha hög beläggning vilket skulle medföra många potentiella testdeltagare. En 

mindre skylt sattes upp vid provningsbordet för att informera de förbipasserande gästerna om vad 

som skedde. Provningsledarna välkomnade alla förbipasserande och de som var intresserade och 

uppfyllde de grundläggande kraven för servering av alkohol fick sedan delta i studien. Ett 

informationsblad (Bilaga 2b) fanns på plats där deltagarna informerades om studiens syfte och 
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sina rättigheter (Patel & Davidson, 2011, s.62). Dock utelämnades detaljen att det var svenska 

viner som provades, detta för att inte påverka deltagarna i deras bedömning. 

 

Deltagarna fick prova produkterna blint och visste ingenting om vinernas ursprung eller 

framställning. Utöver de tre utvalda svenska vinerna användes även ett internationellt erkänt vin 

som referensram. Då glasen var lånade upplevdes det opraktiskt att markera själva glasen med 

provkoderna och istället nyttjades ett underlägg med provkoderna för att hjälpa deltagarna 

särskilja mellan vinerna och hitta rätt bland produkterna. Deltagarna fick sitta ned vid ett 

provningsbord och de blev innan provning informerade om att provningen förväntades kunna ta 

upp till 10 minuter. Först fick konsumenterna genom gillande skalan bedöma hur de upplevde de 

sensoriska egenskapsorden som panelen i Grythyttan hade formulerat. Efter det fick de för varje 

vin uttrycka sina sammanfattade intryck av vinernas doft och smak. Vinernas utseende uteslöts ur 

processen då det var osäkert om alla vinerna vid provningen skulle ha hunnits filtreras innan, 

vilket skulle ha resulterat i en orättvis bedömning av proverna. Totalt deltog 64 personer i 

konsumentundersökningen. 

 

Data från studien samlades in med hjälp av programvaran EyeQuestion. Deltagarna fick först 

svara på ett par grundläggande demografiska frågor, följt av ett par frågor relaterade till deras 

generella vinkonsumtion. Genom de frågorna kunde även alla deltagare som hävdade att de 

”aldrig” dricker vin uteslutas ur studien, då målgruppen var vana vinkonsumenter och potentiella 

köpare av de svenska vinerna. Deltagarna fick även svara på hur ofta de brukar köpa dyrare viner 

från Systembolaget, samt från vilka länder vinerna de köper vanligtvis brukar komma från. Efter 

att de svarat på de generella frågorna fick deltagarna genomföra JAR-tester på de fyra vinerna 

innan de avslutningsvis fick bedöma helhetsintrycken av vinerna. Deltagarna erbjöds även vid 

slutet av studien att lämna sina e-mejl adresser ifall de ville ha information om vinerna de provat. 

Detta gjordes för att minska den eventuella risken att informationen skulle höras av andra 

potentiella deltagare om vinernas ursprung avslöjades på plats, eller spridas mellan människorna 

på hotellet. Informationen som efter provningen skickades ut till de nyfikna deltagarna innehöll 

information kring vilka typer av viner de provat, druvsorter, tillverkningsmetod och ursprung. 

Specifika produktnamn lämnades dock inte ut för de svenska vinerna då vinproducenterna vid 
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tillfället inte ännu godkänt nyttjandet av deras varumärke, produktnamn lämnades därför endast 

för det internationella referensvinet. 

 

5.1.3. Intervjuer 

Slutligen genomfördes kvalitativa intervjuer med de vinproducenter som framställt vinerna som 

användes i undersökningen. Syftet med dessa intervjuer var att samla in information kring 

vinproducentens syn på sina egna viner, för att sedan kunna jämföra deras bild av vinerna, med 

konsumenternas upplevelser. Intervjuerna byggde på en semistrukturerad struktur med ett 

frågeschema som hade ett antal förformulerade frågor, samtidigt som utrymme lämnades för 

ytterligare- och följdfrågor (Bryman, 2011, s.206). Avsikten var att med hjälp av det semi-

strukturerade formatet skapa utrymme att gå på djupet i intervjun med hjälp av relevanta 

följdfrågor (Fägerborg, 2011, s.89). Vid utformandet av intervjufrågorna utgick formatet först 

från teman, för att sedan utvecklas vidare ned till konkreta frågor. Potentiellt kränkande eller 

svårformulerade frågor undveks med hjälp av Patel och Davidsson (2011, s.78) lista över frågor 

att undvika. Vid själva intervjutillfället informerades informanterna om deras rättigheter och de 

fick även ta del av ett informationsblad som ytterligare beskrev studiens syfte, samt deras rätt till 

konfidentialitet (Patel & Davidson, 2011, s.62) (Bilaga 2a). Ingen av vinproducenterna valde 

dock att vara konfidentiell, då de båda upplevde studien som en form av marknadsföring. Av 

detta skäl kommer vingårdarnas namn skrivas ut i resultatet och resultatdiskussionen. 

 

Intervjuerna genomfördes på vinproducenternas valda platser för att respondenterna skulle känna 

sig trygga i miljön och inte påverkas av omgivningen (Bryman, 2011, s.178). Intervjuledarna 

turades om att ställa frågor till respondenten som efter varje fråga fick tala klart innan nästa fråga 

ställdes. En av intervjuledarna förde lättare anteckningar för att underlätta vid transkriberingen 

och intervjuerna spelades även in med informanternas tillåtelse in med hjälp av digitala medier. 

Då detaljer snabbt försvinner ur minnet rekommendera Patel och Davidsson (2011, s.87) att man 

så snabbt som möjligt efter intervjun transkriberar materialet, för att undvika att glömma bort 

viktiga eller osagda detaljer. Då alla intervjuer genomfördes under samma dag var det inte 

möjligt att transkribera dem alla samma kväll, men alla transkriberades nära inpå genomförandet, 

som högst två dagar efter. Nyckelpunkterna från de transkriberade intervjuerna finns i Bilaga 4.  
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5.1.4. Urval av deltagare 

Deltagarna till den sensoriska panelen eftersöktes via sociala medier, mer specifikt en gruppsida 

på Facebook som endast tredjeårselever vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan har 

tillgång till. Målgruppen som söktes var tredjeårsstudenter vid Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan, med fokus på studieinriktningen sommelier och måltidskreatör, även om vana 

vinprovare från andra inriktningar välkomnades att söka. Urvalet var delvis ett 

bekvämlighetsurval, det utgick från de personer som var tillgängliga vid tillfället, men då 

paneldeltagarna uppfyllde kriterierna för att klassificeras som kompetenta vinprovare, utgjorde 

detta inget hinder för avsikten med den sensoriska panelen (Bryman, 2011, s.194). 

 

Urvalet för deltagare till konsumentundersökningen var mer problematiskt. Avsikten var att hitta 

en plats att utföra studien, där många inom den önskade målgruppen skulle befinna sig 

(Gustafsson, et al., 2014, s.196). Målgruppen definierades tidigt till den potentiella konsumenten 

av svenska viner. Enligt Murat Sofrakis (personlig kommunikation, 17 maj 2018), en av de första 

kommersiella vinproducenterna i Sverige, exporterar endast ett fåtal svenska vingårdar sina viner 

i nuläget vilket medförde att målgruppen begränsades till svenska vinkonsumenter. Denna 

avgränsning underlättade även syftesformuleringen och fokus. Givetvis kommer även andra 

konsumenter än de svenska i kontakt med de svenska vinerna, men för denna studie bortsågs från 

detta faktum då vinerna trots allt riktas gentemot den svenska vinhandeln. Baserat på de svenska 

vinernas höga priser fokuserades därefter målgruppen än mer till de med stabil inkomst och ett 

genuint vinintresse. 

 

I dagsläget finns det ett antal kommersiellt aktiva vingårdar och ett antal av dem kontaktades i 

anslutning till denna studie (FSV, u.å.). Urvalet mellan dem utgick i första hand från vilka som 

producerade vin som uppfyllde kriterierna och därefter baserat på deras respektive framgång. Då 

förhoppningen var att hitta representativa viner, var det logiskt att ta med vingårdar som hunnit 

etablerat sig väl på marknaden. Då avsikten var att ställa vinerna mot ett av internationell 

standard var det där till en bonus om vingårdarna tidigare vunnit internationella utmärkelser för 

sina viner. Av de kontaktade vingårdarna var det endast tre som hade möjlighet att delta i studien, 

vilket under studiens gång blev till två på grund av logistiksvårigheter för en av vingårdarna.  
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5.2. Litteratur- och databasinsamling 

Bakgrunden i denna studie utgår från ett antal artiklar och hemsidor. Målsättningar var 

inledningsvis att endast använda sig av vetenskapliga artiklar, det vill säga artiklar som har 

genomgått en utförlig granskning och godkänts av auktoriteter inom sina respektive områden 

(Bryman, 2011, s.115). Baserat på det valda ämnet blev dock denna ursprungspremiss snabbt 

ohållbar, då väldigt lite i nuläget finns skrivet om den svenska vinindustrin. Vetenskapliga 

artiklar användes därmed i största möjliga utsträckning, men det blev även nödvändig att 

komplettera med aktuella hemsidor och internationella regelverk för att täcka upp med aktuell 

information. 

 

5.2.1. Urval och kriterier 

Vid sökandet av vetenskapliga artiklar genomfördes flertalet databassökningar i ett antal olika 

databaser. Enligt Bryman (2011, s.113) är utförliga sökningar i vetenskapliga databaser en väl 

beprövad metod för att finna information som är vetenskapligt granskad och allmänt accepterad. 

För denna studie användes huvudsakligen databaserna Primo, Google Schoolar och Food Science 

and Technology Abstracts (FSTA). En utförlig sökmatris återfinns i Bilaga 1 över sökorden och 

databaserna som användes för de artiklar som nyttjats i denna studie. Sökorden baserades på 

studiens syfte och angränsande nyckelord för att på så sätt finna all relevant litteratur. Med hjälp 

av referenslistor återfanns även ytterligare litteratur och sökord. Artiklarna som hittades vid 

sökningarna genomgick sedan en urvalsprocess där endast litteratur relevant till studien slutligen 

nyttjades. I sökmatrisen (Bilaga 1) redovisas urvalsprocessens olika steg och hur många artiklar 

som resulterade från de respektive sökorden. 

 

Inklusionskriterier som användes vid den vetenskapliga insamlingen var att: 

• Artiklarna fanns tillgängliga i fulltext och var relevanta för studiens syfte 

• Artiklarna var publicerade de senaste tio åren, det vill säga tidigast år 2008 

• Artiklarna var vetenskapligt granskade och baserade på väl genomförda studier  
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5.3. Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2011, s.49) är reliabilitet, replikation och validitet tre av de viktigaste kriterierna 

som samhällsvetenskapliga undersökningar bör uppfylla. Reliabilitet i den mening att 

undersökningens resultat bör bli detsamma även om den genomförs på nytt, det vill säga den är 

inte ett resultat av en slump eller tillfälliga omständigheter (Ibid.). För att uppfylla 

reliabilitetskravet lades stor tonvikt på att tydligt dokumentera metoderna som nyttjats, samt att 

förklara de olika materialvalen som skett. En tydlig återgivelse av målgrupperna återges i arbetet 

och vid konsumentundersökningen skedde en utifrån lokalen slumpmässig rekrytering av 

deltagare, där det höga deltagarantalet bidrog till att styrka resultatet från undersökningen. 

 

På liknande sätt bör undersökningen, enligt Bryman (Ibid.), vara möjlig att replikera av andra 

forskare, med likvärdigt resultat, vilket i denna studien motiverade en tydlig redogörelse av de tre 

nyttjade metoderna. De relevanta aspekterna presenteras under metoddelen där även valen och 

avsikterna redogörs tydligt, detta för att stärka undersökningens trovärdighet och förenkla 

eventuella replikationer. Studien har även utgått från relativt allmänna förhållanden, som i 

relation till studiens syfte borde vara möjliga att replikera. Validitets kriteriet har respekterats i 

den mening att slutsatserna bygger på undersökningens resultat i en logisk och följbar analys 

(Ibid.). I delen om analys av data redogörs det tydligt för hur data som samlats in för denna studie 

har analyserats och hur resultaten har härletts ur råmaterialet. Genom att visa på ett tydligt 

samband mellan den insamlade informationen och de slutsatser som argumenteras för under 

resultatdiskussionen, kan man tydligt följa resonemanget och som läsare därtill dra sina egna 

slutsatser baserat på dem. Avsikten med att ta hänsyn till dessa tre kriterier är att höja studiens 

trovärdighet och därmed dess eventuella effekt inom ämnesområdet. 

 

5.4. Viner 

Initialt begränsades vingårdsurvalet för studien till vingårdar som tillverkar och odlar sina viner 

uteslutande i Sverige och för kommersiellt ändamål. Utöver det var det meriterande om vinerna 

som testas i studien var lanserade på systembolaget. Vinerna behövde också vara vita och ha en 

majoritet av druvan solaris i blandningen, om inte endast solaris. Vinerna fick vara tillverkade 

med vilken metod som helst, men alla viner som deltog i studien skulle vara likartade i stil och 
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kvalitet. Vinerna fick inte vara söta men torra- och halvtorra viner accepterades. Ingen hänsyn 

togs till om vinerna lagrats på ek eller på ståltankar, med avsikten att undersökningen skulle vara 

representativ för den svenska vinproduktionen. I konsumentundersökningen nyttjades även ett 

internationellt vin från Sancerre som referensvin. Detta vin valdes baserat på dess smakprofil och 

faktumet att Sancerre viner tidigare, enligt Hans Håkansson VD för Svenska Hantverksdrycker 

(personlig kommunikation, 9 april 2018) har figurerat vid blindprovningar där man jämfört 

svenska viner med viner av internationell standard. Det specifika vinet valdes även för att priset 

per flaska överensstämde med vad de svenska vinerna ungefärligen kostar på systembolaget. 

 

I studien deltog två vingårdar och en av dessa bidrog med två viner, medan den andra bidrog med 

ett vin. Alla viner var vita och innehöll uteslutande druvan solaris. Vingårdarna som deltog har de 

senaste åren fått internationella utmärkelser för sina viner (FSV, u.å.). Det var dock inte dessa 

viner som nyttjades i studien, då majoriteten av vinerna i studien var från senaste årets skörd och 

som därmed inte hunnit genomgå bedömning än. Två av de tre vinerna hade lagrats på ekfat, 

medan det tredje var lagrat på ståltank. Alla viner som användes var torra till halvtorra. Sancerre 

vinet som nyttjades var från 2016 och hade en doft av gräs, krusbär och var lätt blommigt vilket 

påminde om solaris generella smakprofil (Zhang et al. 2015). Det var ett torrt vin med hög syra 

där de primära smakerna var krusbär, fläder och citrus. Vinet var tillverkat och lagrat i ståltank 

och hade inte haft någon kontakt med ek. 

 

5.5. Analys av data 

De tre metoderna som nyttjades i denna studie hade alla olika syften och den data som resulterade 

från dem analyserades därmed även med hjälp av olika metoder för att på bästa sätt få fram de 

relevanta resultaten. Nedan följer en utförlig redogörelse över de använda metoderna, samt hur 

resultaten härleddes från materialet. 
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5.5.1. Sensorisk panel 

För insamling av data från den sensoriska panelen användes programmet EyeQuestion som är ett 

program anpassat för insamling av större mängder kvantitativdata. Totalt deltog nio personer i 

den sensoriska panelen och de provade tre stycken olika vita viner. Vid provtillfället samlades 

ingen personlig information in då målsättningen endast var att finna sensoriska egenskaper för de 

utvalda vinerna, vilket var varför varken kön eller ålder togs i beaktande. Eftersom målsättningen 

med den sensoriska panelen var att finna egenvalda nyckelord, bearbetades materialet från 

undersökningen genom att de nio paneldeltagarnas svar jämfördes i relation till de tre proverna. 

 

De ord som förekom ofta och som tillskrevs relevans genom intensitetsskalan, valdes ut och med 

hjälp av The Wine Aroma Wheel (The Wine Aroma Wheel, u.å.) kunde närliggande 

egenskapsord slås samman till övergripande ord. För att den efterföljande 

konsumentundersökningen inte skulle bli övermäktig var det sedan nödvändigt att begränsa dessa 

ord till ett överskådligt antal, där totalt tio stycken ord upplevdes som ett lämpligt antal för JAR-

frågorna. Vissa av de utvalda orden från den sensoriska panelen var per definition dofter, men då 

målgruppen för konsumentundersökningen var den ordinarie vinkonsumenten, användes termen 

”upplevelsen av” för att beskriva kombinationen av doften och smaken, då konsumenterna 

eventuellt kunde uppleva egenskaperna i både doft och smak. En översikt av urvalsmaterialet 

återfinns i Bilaga 5 med intensitetsbedömningen på en skala mellan ett till nio, samt de tio 

utvalda sensoriska orden. Rådata från undersökningen erbjöds efter undersökningen till 

vinproducenterna då de efterfrågat denna data. 

 

5.5.2. Konsumentundersökning 

Data från konsumentundersökningen samlades in med hjälp av programmet EyeQuestion. 

Deltagarna svarade på frågorna direkt i sina egna mobila apparater och programmet analyserade 

sedan den insamlade informationen. Genom programmet EyeOpenR gick sedan statistiken från 

konsumentundersökningen att bearbeta till schematiska tabeller. Resultatet i denna studie har 

utgått från analysmetoderna ANOVA (Analysis of Variance) och Penalty Analysis för JAR, för 

att sammanställa den insamlade informationen till tydliga tabeller och grafer. ANOVA with 

multiple comparison är en variansanalys som kan användas för att undersöka skillnader i 
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medelvärde mellan flertalet prover (EyeOpenR, u.å.). Metoden bygger på signifikanta skillnader 

för att differentiera de undersökta värdena och därigenom minska risken att slumpmässiga 

faktorer kan påverka det slutliga resultatet. Statistiska signifikans är relevant att prata om när man 

hänvisar till ett stickprov för att dra generella slutsatser från en större grupp (Bryman, 2011, 

s.333). Att utgå från en redan innan konstaterad statistisk signifikansnivå kan öka trovärdigheten i 

en studi. Från det engelska ordet för sannolikhet (probability) mäts signifikansnivån genom p-

värdet, där ett p-värde under 0,05 generellt har accepterats som en godtagbar signifikansnivå, där 

0,05 betyder att man har en mindre än 5% sannolikhet för att man har fel i sitt antagande (Ibid.). 

Resultatet från konsumentundersökningen utgick därför från en signifikansnivå på p < 0,05. 

Penalty Analysis i EyeOpenR användes sedan på svaren från JAR-frågorna för att tydligt gestalta 

data-värdena från konsumentundersökningen med hjälp av tabeller. 

 

5.5.3. Intervjuer 

För att analysera intervjuerna användes Qualitative Content Analysis (QCA). Det är en kvalitativ 

metod där man väljer ut de stycken som är relevanta för att sedan analysera och komprimera 

dessa stycken till dess hjärtemening (Granehiem & Lundman, 2003). Efter att transkribering av 

intervjuerna genomförts lyssnades inspelningarna igenom igen för att hitta dessa nyckelmeningar. 

Detta följdes upp med att läsa transkriberingarna flera gånger för att på så sätt hitta fler 

nyckelmeningar. Alla meningar som valdes ut kortades sedan ner för att sedan kortas ner ännu en 

gång tills det bara återstod ett eller några ord som speglade hjärtemeningen i svaret från 

respondenten. Metoden användes för att lättare kunna se samband mellan de olika 

respondenternas svar och på så sätt kunna ställa informationen från intervjuerna mot svaren från 

de andra undersökningarna. För att lättare kunna presentera resultatet från intervjuerna 

komprimerades hjärtemeningarna tills det endast återstod tre teman som vi sedan gjorde om till 

två underrubriker.  
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Nyckelmening Komprimerad 

mening 

Tolkad 

komprimerad 

mening 

Hjärtemening 

Och då tycker vi att ja, då har 

vi liksom tre tydliga sorter 

som vi kan förhålla oss till och 

så lär vi oss, vi kan gå tillbaka 

och jämföra de olika 

årgångarna och försöka lära 

oss vad vi gjort fel och vad vi 

gjort rätt och ta det vidare och 

sen försöker vi att inte göra 

exakt samma då utan vi ändrar 

ett par parametrar så kan vi se 

skillnaderna, 

Vi kan nyttja de olika 

årgångarna för att 

jämföra och försöka 

lära oss vad som 

gjorts rätt och fel. 

Att ändra 

tillverkningsmetoden 

lite varje år ger bättre 

tillverkningsmetoder 

för framtiden. 

Kvalitetsförbättring 

Men när vi är ute på de här 

mässorna tillsamman, de olika 

svenska vingårdarna så är i 

princip 95% av folket 

översvallande positiva när de 

får smaka det, så det är två 

olika läger, de som testar det 

nu och upp till fyra år tillbaka 

för första gången de har bara 

en positiv upplevelse till det, i 

alla fall där jag har varit med. 

På mässorna där jag 

har medverkat är 

majoriteten positivt 

inställda till svenskt 

vin, och det stämmer 

för nästan alla som 

testat de senaste fyra 

åren. 

Svenskt vin har blivit 

mycket bättre de 

senaste åren och nu 

tillverkar vi bra viner. 

Kvalitetsförbättring 

Tabell 1. Utdrag från den tabell som sammanställts av intervjun med Flyinge. 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 

Under arbetet för denna studie togs stor hänsyn till de forskningsetiska aspekterna, vilket enligt 

Patel och Davidson (2011, s.62) är väsentligt vid alla typer av undersökningar. För studier inom 

den humaniora-samhällsvetenskapliga sektorn finns det fyra konkreta forskningsetiska aspekter 

som man bör ta hänsyn till. Den första är informationskravet, som medför att de påverkade 

parterna ska informeras kring studiens syfte (Ibid., s.63). För denna studie gavs två olika 

informationsblad ut till deltagarna. Vinproducenterna och deltagarna i den sensoriska panelen 

fick ta del av ett som tydligt förklarade studiens syfte, samt var tydlig med att studien utgick från 
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svenska viner (Bilaga 2a). Vid konsumentundersökningen fanns även ett informationsblad på 

plats, men denna version uteslöt informationen om att det var svenska vin som provades, då syftet 

med den provningen var att den skulle vara blind (Bilaga 2b). Det andra forskningsetiska kravet 

är samtyckeskravet, som utgår från att det är upp till deltagarna själva ifall de vill delta i studien 

eller inte (Patel och Davidson, 2011, s.62). Alla deltagare tillfrågades innan deras deltagande i 

denna studie och de som valde att inte delta pressades inte till det. De deltagande vingårdarna 

gavs också möjlighet att ändra sig angående deltagandet ända fram till examinationsdagen. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet respekterades vad gällde paneldeltagarna och 

konsumenterna från konsumentundersökningen då ingen personlig- eller utmärkande information 

presenterades i rapporten och då den insamlade informationen endast nyttjades för det sagda 

syftet (Ibid.). Vinproducenterna däremot önskade att ej vara anonyma då studien kan ge dem en 

möjlighet att utmärka deras varumärke på marknaden. För säkerhets skull utelämnades dock 

utvisande information och vinproducenterna fick ta del av resultatet från 

konsumentundersökningen innan det offentliggjordes för att försäkra att det inte påverkade deras 

önskan att ej vara anonyma. Som resultat av att intervjuerna inte var anonyma, publicerades även 

endast de relevanta utdragen från transkriberingarna av intervjuerna för att värna om 

vinproducenternas integritet (Bilaga 4). För information om de fulla transkriberingarna, se 

referenslistan. 

 

7. Resultat 

Här presenteras resultaten från de tre olika metoderna. Resultatet från den sensoriska panelen 

presenteras endast kortfattat då syftet med den undersökningen huvudsakligen var för vidare 

användning under konsumentundersökningen. Resultatet från konsumentundersökningen 

presenteras därefter med hjälp av utvalda tabeller och diagram för att gestalta den relevanta 

statistiken. En kopia av frågorna som ställdes vid konsumentundersökningen tillsammans med 

svarsstatistiken återfinns i Bilaga 5 tillsammans med ytterligare tabeller och diagram från 

EyeOpenR. Relevanta delar från intervjuerna återges även i resultatet, med fokus på de aspekter 

som sedan kommer beröras i diskussionen. Delar av transkriberingarna återfinns i Bilaga 5, se 

referenslista om information för fullständiga transkriberingar.  
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7.1. Sensorisk panel 

Egenskapsorden som paneldeltagarna valde vid den sensoriska panelen varierade stort trots den 

gemensamma utbildningen och referensramen. Då paneldeltagarna själva fick formulera sina ord, 

fanns det inga begränsningar på vilka ord de kunde välja. Vissa följde ramverket som var 

utskrivet i provningsinstruktionen, medan andra snarare än att beskriva egenskapsord, valde att 

använda sig av upplevelseord, exempelvis: ”balkonghäng” (Bilaga 5). Variation till trots gick det 

att utarbeta många ofta förekommande och likartade ord som därefter gick att sammanfatta till 

aktuella egenskapsord. Tre av de fem grundsmakerna togs med (sött, sur och besk), då de alla 

återfanns i materialet från den sensoriska panelen. Den enda texturen som togs med var alkohol, 

då många i panelen kommenterade upplevelsen av alkoholen i vinet. De resterande sex orden 

valdes fram baserat på upprepade och likartade egenskapsord. De sex utvalda egenskapsorden 

blev: vita blommor, mineral, krusbär, aprikos, ek och äpple. 

 

7.2. Konsumentundersökning 

Sammantaget deltog 64 personer i konsumentundersökningen. En återgivelse av de statistiska 

svarsfördelningarna återfinns i Bilaga 5 tillsammans med frågorna som de var formulerade i 

konsumentundersökningen. Av de 64 deltagarna identifierade sig 45% som män och 55% som 

kvinnor. Medelåldern på deltagarna var förhållandevis hög där hela 84% var över 35 år, med 37% 

över 50 år. Endast 3% (motsvarande två personer) var mellan 18–24 år och 13% mellan 25–34 år. 

Deltagarna hade varierande dryckesvanor där 22% drack vin tre eller fler gånger i veckan. 

Generellt drack deltagarna dock mellan en till två gånger i veckan, endast 5% (tre personer) drack 

mer sällan än någon gång i månaden. Månadsinkomsten för 75% av deltagarna var mer än 30,000 

kronor i månaden och endast 11% av deltagarna tjänade mindre än 20,000 i månaden. Vid frågan 

angående hur ofta de köpte vin för över 200 kronor från systembolaget svarade 12% att de aldrig 

gör det, medan majoriteten 69% gjorde det några gånger per halvår till två gånger per år. Endast 

en person gjorde det två eller fler gånger i veckan. 

 

När det kom till flervalsfrågan om vilken typ av vin som konsumerades av deltagarna var rödvin 

överlägset populärast med 46 av 64 deltagare som föredrog den typen av vin. Vitt- och 

mousserande vin föredrogs av 35 och 34 personer respektive. Rosévin var inte nämnvärt populärt 
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med endast 9 av 64 som föredrog det och ingen alls föredrog starkvin eller orange vin. Italien vad 

det populäraste vinlandet med 42 av 64 personer som brukade dricka viner därifrån, följt av 

Spanien och Frankrike. Två personer angav att de brukar dricka vin från Sverige, medan ingen 

angav att de dricker viner från varken Danmark, Kanada eller England. 

 

 Klagshamn (A) Flyinge Rostfri (B) Flyinge Ekad (C) Sancerre (D) 

Sötman -0.36 -0.3 -0.52 -0.31 

Syra 0.02 0.28d' 0.2 -0.09 

Alkohol 0.06 0.16d' 0.16d' -0.11 

Beska 0.39 0.25 0.5 0.22 

Vita blommor -0.27 -0.39 -0.34 -0.36 

Mineral -0.19 -0.19 -0.08 -0.16 

Krusbär -0.2 -0.42 -0.41 -0.33 

Aprikos -0.28 -0.48 -0.53 -0.45 

Ek -0.17 -0.47 -0.23 -0.5 

Äpple -0.38 -0.09C -0.52 -0.3 

Doft 3.2 3.48 3.23 3.48 

Smak 3.11 3.38 3.2 3.42 

Pris 1.66 1.69 1.7 1.92 

Tabell 2. Two Way ANOVA with Tukey HSD - Signifikansnivå (Tukey): A'<99.9% ; A<99% ; a<95% ; a'<90%. 

 

Genom ANOVA analysen av JAR-frågorna framgår det att den upplevda skillnaden mellan 

vinerna överlag var liten (Tabell 2). Upplevelsen av alkohol och syra visade på märkbara 

skillnader, men inte acceptabla sett till den satta signifikansnivån p < 0,05. Även om skillnaden 

var marginell och inte uppfyller kravet på signifikansnivå är det värt att nämna att syran 

upplevdes högre i de svenska vinerna, än i det franska referensvinet. På liknande sätt bedömdes 

upplevelsen av alkohol lite för hög i de svenska vinerna, medan den i det franska referensvinet 

snarare gick mot det lägre hållet. Endast upplevelsen av primäraromen Äpple uppnådde en 

tillräckligt hög signifikansnivå mellan prov B och C för att vara acceptabel. Upplevelsen av äpple 

ansågs saknas i Flyinges ekade vin, medan den var på en mer acceptabel nivå i vinet från Flyinge 

som lagrats på ståltank.  
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I Bilaga 5 återfinns penalty analysis för alla de fyra vinerna. Man kan i dem se en tydlig skillnad 

mellan upplevelsen av vinerna som lagrats på ståltank och de som lagrats på ekfat. I tabellerna 

nedan på vinet från Klagshamn och det ståltankslagrade vinet från Flyinge gestaltas även denna 

skillnad. 

 

Tabell 3. Penalty analysisi över JAR-resultatet för det ekfatslagrade vinet från Klagshamn 

 

 

Tabell 4. Penalty analysisi över JAR-resultatet för det stållagrade vinet från Flyinge 
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För Flyinge vinet som ej genomgått ekfatslagring (Tabell 4) hade majoriteten av deltagarna, 50% 

eller mer, sagt att upplevelsen av de olika sensoriska egenskaperna var just rätt för dem, baserat 

på deras individuella smak, medan motsvarande grupp för det ekade vinet från Klagshamn, sällan 

bestod av mer är 40%, med undantag från upplevelsen av alkohol (Tabell 3). Utifrån hur många 

som upplevde de efterfrågade sensoriska egenskaperna som för höga, respektive för låga för 

Klagshamn vinet, blev dock de resulterande medelvärdena relativt likvärdiga i slutändan (Tabell 

2). 

 

Avslutningsvis fick deltagarna bedöma hur de upplevde vinernas smak och doft i relation till de 

egna preferenserna (Bilaga 5). De två vinerna som lagrats på ståltank fick där ett, om än med liten 

skillnad, högre betyg sett till både doft och smak än de två ekfatslagrade vinerna (Tabell 2). Även 

här var den statistiska skillnaden för liten för att definieras som signifikant och alla fyra viner 

klassificerades endast som lite bättre än acceptabla. 

 

De sista frågorna deltagarna fick svara på för varje vin var hur mycket de skulle vara villiga att 

betala för de respektive vinerna. Generellt ville deltagarna inte betala mycket och majoriteten 

(närmare 50%) ville för de svenska vinerna inte betala mer än 99 kronor. För det franska 

referensviner sattes priset något högre, då det populäraste valet med 41% av rösterna var mellan 

100–149 kronor. Översiktligt sett var skillnaden dock låg och även om det franska referensvinet 

sattes något högre i pris var medelvärdena relativt jämt fördelade (Tabell 5). Endast en person var 

villig att betala mer än 250 kronor för ett vin och det var för Flyinges ekade vin. 

 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Över 250 kr (5) 0% 0% 1.56% 0% 

200-249 kr (4) 1.56% 6.25% 3.12% 4.69% 

150-199 kr (3) 10.94% 9.38% 9.38% 18.75% 

100-149 kr (2) 39.06% 31.25% 35.94% 40.62% 

Under 99 kr (1) 48.44% 53.12% 50% 35.94% 

Mean (arithmetic) 1.66 1.69 1.7 1.92 

Tabell 5. Översikt Pris 
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7.3. Intervjuer 

7.3.1. Svensk vinproduktion och produktutveckling 

Vinproducenten på Flyinge började småskaligt i sin egen villaträdgård med cirka 50 vinstockar, 

innan han satsade stort år 2009 och planterade 1200 solaris plantor, vilket sedan dess snabbt har 

ökat i antal (Intervju 1). Trots sin brist på utbildning inom vinproduktion ansåg han att han kan 

tillverka viner av hög kvalitet. Detta beror delvis på att han har friheten att själv experimentera 

med olika vintillverkningsmetoder och på så sätt kan fortsätta utveckla sina viner. Problemet med 

det är dock att det tar lång tid eftersom man bara vågar ändra några detaljer per årgång. Han sa 

sig därtill se en svårighet i att dokumentera och sprida de kunskaper som uppkommer på 

vingårdarna i Sverige och uttryckte en önskan om att vilja samla in information som sedan skulle 

kunna användas i utbildningssyfte för svenska vinproducenter (Intervju 1). 

 

Vinproducenten på Flyinge (Intervju 1) uppgav att även om svenska viner har potential att bli 

högklassiga är det få svenska vinproducenter som har nått dit ännu. Han fortsatte genom att 

konstatera att alla vingårdar i Sverige måste höja sin kvalité: ”Och initialt så är det kul med 

svenska viner men vi måste höja kvalitén på svenska viner” (Intervju 1). Enligt vinproducenten 

på Flyinge är ambitionen hos vinproducenter i Sverige i allmänhet att tillverka bättre viner än 

man gör idag och att de med hjälp av ett kvalitetsarbete som startade år 2014 redan har lyckats 

påbörja denna process. Syftet med detta kvalitetsarbete är att medvetandegöra olika 

problematiker som finns inom svensk vinproduktion. 

 

Vinproducenten på Klagshamn uppgav att vingården grundades på ”Ett galet vinintresse så det är 

egentligen ett vinintresse som har spårat ur kan man säga. Och sen blev det ett jobb.” (Intervju 2). 

Vid anläggningen av vingården hade vinproducenten ingen kunskap gällande vinodling, men han 

hade lite tidigare erfarenheter ”Odling och lite trädgårdsutbildning och så där, lite 

odlingskunskaper” (Intervju 2). Precis som vinproducenten på Flyinge, upplevde vinproducenten 

på vingården i Klagshamn (Intervju 2) att svenska gröna druvor besitter en potential som är över 

det vanliga. Vinproducenten på Klagshamn ansåg emellertid att röda viner inte har någon framtid 

i Sverige “Det är egentligen inte försvarbart att göra rött vin...” (Intervju 2). Klagshamn tillverkar 

själva rött vin, men bara ungefär var tredje år när årgångarna tillåter det (Intervju 2). De år som 

producenten inte tycker att druvorna kan användas till rödvinsproduktion nyttjas de istället för att 



25 

skapa roséviner. Initialt började vingården i Klagshamn odla majoriteten röda druvor eftersom 

röda viner hade en större marknadsandel på Systembolaget (Intervju 2). Resultatet från dessa 

röda druvor lämnade dock en del att önska och efter några år bytte Klagshamn inriktning och 

började tillverka torra, vita viner då de upptäckte potentialen för den stilen i Sverige (Intervju 2). 

 

Klimatet har stor inverkan på svensk vinodling vilket medför att det kan vara stor variation 

mellan årgångarna. Därför förespråkade vinproducenten på Klagshamn att man för de vita 

vinerna i Sverige med fördel kan nyttja en variant på Solerasystemet (Intervju 2). Vilket är en 

tillverkningsmetod där flera årgångar blandas och lagras tillsammans för att ge jämnare kvalitét åt 

slutprodukten. Vinproducenten uppgav att det också finns fördelar med det nordliga klimatet och 

att det som han ser som den mest positiva aspekten med svenskt vin är en effekt av just klimatet, 

vilket är den anmärkningsvärda fräschören som han upplever finns i majoriteten av de svenska 

vinerna (Intervju 2). Vingården i Klagshamn tillverkar flera olika sorters vin, men deras fokus 

ligger på torra vita viner. Enligt vinproducenten, är det vad deras druvor lämpar sig bäst för, men 

de har också med framgång tillverkat fruktiga halvtorra viner, samt olika sorters rosé (Intervju 2). 

 

7.3.2. Relationen till konsumenten 

Vinproducenten på Flyinge sa att han uppfattar sig själv som en andra generationens 

vinproducent och att han aldrig riktigt fick uppleva det negativa mottagandet som de första 

svenska vinproducenterna fick uppleva (Intervju 1). Han sa sig uppleva att 95% av alla kunder 

han träffar är översvallande positiva till svenska viner, men han spekulerade också att detta 

kanske inte skulle ha stämt för 10 år sedan. “Det är två olika läger, de som testar det nu och upp 

till fyra år tillbaka för första gången de har bara en positiv upplevelse till det.” (Intervju 1). 

Vinproducenten på Flyinge ansåg att svenska vinkonsumenter inte kommer fortsätta köpa svenskt 

vin bara för att det är svenskt utan snarare köper vinerna som de tycker smakar gott (Intervju 1). 

Enligt vinproducenten på Flyinge väljer konsumenterna huvudsakligen inte viner baserat på hur 

de är tillverkade eller på hur närproducerade de är. Det viktiga är att det stämmer överens med 

konsumentens preferens, ”Kunnig som okunnig så är det smaken som är viktig när de dricker ett 

vin, oavsett om det är svenskt eller inte” (Intervju 1). Vinproducenten på Flyinge betonade att: 

”…vi vill ju inte att de ska bara vara snälla och köpa det bara för att det är svenskt vin utan vi vill 

ju att de ska återkomma när de köpt den där första flaskan och blivit nöjd så ska de köpa nästa 
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också” (Intervju 1). Han fortsatte med att säga att läget och mängden tillsatser i de svenska 

vinerna mest troligt kommer vara viktiga faktorer i framtiden, men först efter att smakerna 

kommit att leva upp till konsumenternas förväntningar (Intervju 1). 

 

Vinproducenten på Klagshamn pratade om det unika i de svenska vinerna och tog upp att det till 

stor del är den småskaliga produktionen i Sverige som ger vinerna deras värde (Intervju 2). 

Vinproducenten nämnde därtill att vinet inte alltid måste vara av högsta kvalitét för att det ska ha 

ett värde, dock får det aldrig vara ett dåligt vin. Flera av Klagshamns viner tillverkades med 

kundernas preferenser i åtanke, men ett vin (det vin som behandlas i denna studie) har de skapat 

helt baserat på sina egna preferenser (Intervju 2). Vinproducenten på Klagshamn betonade även 

det personliga i sina viner och med det menade han att de tillverkas med minimala tillsatser 

(Intervju 2). När det kommer till att konkurrera på världsmarknaden ansåg vinproducenten på 

Klagshamn att svenska viner inte kommer kunna ta sig in på marknaden för rödvin, men han såg 

potential för de vita vinerna. ”Vita viner som är torra, 300 kr klassen, då börjar folk att säga 

Chablis, och Sancerre har vi redan passerat nästan i prisklass och sådär så det är en smal nisch 

men det finns potential.” (Intervju 2). Klagshamn säljer idag vin till cirka 15 länder, men då i 

väldigt liten utsträckning (Intervju 2). 

 

När det kom till olika segment av vinmarknaden ville vinproducenten på Flyinge gärna rikta sig 

mot de yngre konsumenterna, då han ansåg att de kommer vara viktiga för branschens framtid 

och spridning (Intervju 1). Vinerna från Flyinge vingård kostar dock mer än 200 kronor per 

flaska, påpekade han, och de yngre konsumenternas generella begränsade budget möjliggör sällan 

inköp i den prisklassen. Av detta skäl är Flyinges största klientel medelålders konsumenter med 

god ekonomi (Intervju 1). ”Ibland får vi höra det också att det kanske är dyrt men då är det bra att 

ha fått någon utmärkelse och kunna visa att viner som ligger på samma kvalitét internationellt 

kan vara dyrare” (Intervju 1). Även med flaskpriser på över 200 kronor styck, gick vingården i 

Flyinge i nuläget inte runt ekonomiskt baserat på inkomsterna från försäljningen (Intervju 1). 

 

Vingården i Klagshamn lägger inte stort fokus på marknadsföring, men det är ett problem som de 

har uppmärksammat (Intervju 2). På senare tid har Klagshamn börjat undersöka vilka deras 

kunder är och resultatet från undersökningen överensstämde inte alls med vad de förväntat sig. 
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Enligt vinproducenten på Klagshamn trodde de att deras kunder var extremt vinintresserade, men 

att det visat sig vara personer som tycker det är kul att vinerna är svenska, eller som har fått ett 

tips av någon (Intervju 2). Ett stort problem med att marknadsföra sig är att mycket rörande 

svenskt vin bestäms på annan ort: ”95 % av allting eller 97 % av allting gällande vin i Sverige, 

det bestäms i Stockholm och vi har kanske varit i Stockholm fem gånger på 20 år, det är klart att 

det är svårt att marknadsföra sig.” (Intervju 2). 

 

8. Diskussion 

Nedan följer ett antal resonemang som härletts från undersökningarnas resultat i relation till 

litteraturen som behandlats i denna studie. 

 

8.1. Metod- och Materialdiskussion 

8.1.1. Sensorisk panel 

För att komma igång med studien i god tid påbörjades kommunikationen med vinproducenterna 

tidigt för att hitta de som ville delta i studien. Vid detta tillfälle var det fortfarande osäkert hur 

studien skulle genomföras, men baserat på den befintliga kunskapen vid tillfället utlovades en 

sensorisk bedömning av vinerna från studenter i Grythyttan utöver konsumentundersökningen. 

Av denna orsak nyttjades FCP metoden för att upprätthålla löftet till vinproducenterna 

(Gustafsson, et al., s.163.). Genom att panelen fick bedöma intensitetsskalan (Bilaga 5), kunde en 

mer djupgående sensorisk analys göras än vad som i sig var nödvändigt för denna studie. Detta 

var för att i efterhand kunna delge vinproducenterna det utlovade materialet. Ytterligare önskade 

en av vinproducenterna att deltagarna i den sensoriska panelen skulle begränsas till primärt de 

erfarna vinprovarna, det vill säga de som studerade inriktningen sommelier och måltidskreatör 

vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, då helst tredjeårselever. Även detta önskemål 

respekterades och panelen selekterades utifrån en grupp av kompetenta vinprovare, även om FCP 

metoden generellt utgår från oerfarna provare (Gustafsson, et al., s.163).  
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8.1.2. Konsumentundersökning 

Den svenska vinproduktionen är fortfarande småskalig och få vinproducenter exporterar sina 

viner till den internationella marknaden, vilket var varför utgångspunkten för denna uppsats 

specifikt begränsades till de svenska vinkonsumenterna. Som effekt av det skrevs materialet för 

konsumentundersökningen endast på svenska. Vid genomförandet av konsumentundersökningen 

på ett stort, internationellt hotell var det dock många som anmärkte på detta, samt faktum att de 

inte kunde delta för att de inte förstod det svenska språket. Avsikten var att begränsa målgruppen 

till de svenska vinernas i nuläget potentiella köpare. Det var, utifrån denna uppsats begränsade 

utrymme, viktigt att formulera en konkret målgrupp från vilket det svenska vinet kunde ställas i 

förhållande, för att på så sätt kunna få fram ett översiktligt resultat. Den negativa bieffekten var 

dock att vissa kände sig uteslutna och att inte alla intresserade kunde delta i studien. För 

framtiden skulle det bästa sättet att undvika detta kanske vara att lägga större tanke bakom 

platsen för konsumentundersökningen. I övrigt stämde hotellets klientel väl överens med den 

önskade målgruppen, men sett till hur vissa som resultat kände sig uteslutna, hade det eventuellt 

kunnat finnas alternativa platser att hålla en konsumentundersökning av denna sort. 

 

Förutom den ovan omnämnda aspekten gick konsumentundersökningen som planerat. Ett av 

vinerna som skulle provas hade inte anlänt i tid från vingården, men utöver det var alla aspekter 

av provningen väl förbereda. Hotellet bistod med den praktiska utrustningen vilket avsevärt 

underlättade provningen och miljön gav goda förutsättningar för att värva många deltagare. 

Stämningen i lokalen var dock inte optimal då undersökningen krävde att deltagarna skulle 

koncentrera sig på uppgiften (Gustafsson, et al., 2014, s.197). Inledningsvis berodde det på att 

många var på väg någon annanstans och senare för att atmosfären i lokalen höll på att övergå till 

afterwork. Vid slutet av tiden som hotellet hade tilldelat provningen, runt kl.17.00 var det som 

mest intressenter, dock sett till hur atmosfären i lokalen var då, var det kanske bra att provningen 

tog slut när den gjorde, för att inte stämningen skulle inverka allt för mycket på resultatet (Ibid.). 

Efter konsumentundersökningen mejlades alla som uttryckt intresse av att få veta vad för typ av 

vin de provat. De fick i mejlet veta att de provat viner från Skåne gjorda av druvan solaris, samt 

vinernas olika tillverkningsmetoder. Specifika vingårdsnamn nämndes dock inte i och med att de 

etiska aspekterna ännu inte diskuterats med vingårdarna och att det ännu var okänt om de ville 

vara anonyma eller ej (Patel och Davidson, 2011, s.62). Vid den tidpunkten kom idéen till hur 
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givande det skulle ha varit att via mejl ställa ett par avslutande frågor till deltagarna från 

konsumentundersökningen. Att fråga dem hur vetskapen om att vinerna var svenska påverkade 

deras bild av dem och ifall de skulle vara redo att betala mer för dem nu efter de fått reda på att 

de var svenska. Dessa frågor skickades dock aldrig ut, detta för att respektera nyttjandekravet, då 

det stått klart och tydligt på informationsbladet deltagarna fått ta del av att mejladresserna endast 

skulle användas för syftet att informera om vinerna i efterhand (Ibid.). Inför kommande studier 

kan detta dock vara klokt att ta i betraktelse. Även om få av deltagarna kanske skulle ha svarat på 

ett mejl efter provningen, skulle deras svar ha kunnat varit ytterst intressanta. 

 

8.1.3. Intervjuer 

För att kunna genomföra och skriva detta arbete krävdes ett samarbete med svenska 

vinproducenter, dels för att få tillgång till vinerna för testerna, men också för själva intervjuerna 

med vinproducenterna. Initialt skulle tre vinproducenter delta i arbetet, men då en av de tilltänkta 

producenterna inte klarade av att leverera vin till testerna i tid kom den producenten att strykas ur 

arbetet. Generellt har svenska vinproducenter visat sig vara svåra att komma i kontakt med och 

även efter att kontakt har upprättats visade det sig vara ett problematiskt samarbete då 

vinproducenterna generellt krävde flertalet påminnelser, exempelvis vid leverans av vin. Sett till 

tidpunkten för studien är detta dock förståeligt då mycket sker i vingårdarna under våren. 

Faktumet att vissa av vinproducenter därtill hade andra heltidsjobb var även en ytterligare 

bidragande faktor till svårigheterna (Intervju 1). För denna studie underskattades hur 

tidskrävande det skulle vara att arbeta med svenska vinproducenter, men de samarbeten som har 

etablerats har i slutändan varit väldigt givande och vinproducenternas engagemang och 

inställning har varit uteslutande positivt. 

 

Tanken var att intervjuerna skulle genomföras efter att konsumentundersökningen genomförts, 

vilket de också gjorde, men sett i efterhand borde det ha gjorts i omvänd ordning. Detta för att 

man genom att lägga intervjuerna tidigare skulle ha kunnat samla in vinerna som krävdes för 

studien på plats och på så sätt undvikit sena leveranser, samt spara på transportkostnader. 

Nackdelen med att ha intervjuerna före marknadsundersökningen hade dock varit att det under 

marknadsundersökningen skulle ha kunnat komma fram nya frågor till vinproducenterna. Dessa 
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hade måhända kunnat ställas i efterhand via telefon, men det är alltid bättre att utföra intervjuer i 

person. 

 

Intervjuerna skulle genomföras på vinproducenternas egna gårdar för att miljön skulle kännas 

trygg för respondenterna (Bryman, 2011, s.178), dock kunde bara första intervjun genomföras på 

vinproducentens egna vingård. Den andra intervjun genomfördes på Ästad vingård där 

respondenten för tillfället hjälpte till med nyplantering (Intervju 2). Detta ledde till att den 

intervjun blev gjord i receptionen där andra personer kunde gå förbi. Dock upplevde 

intervjuledarna att respondenten svarade fritt och ärligt, samt att han kände sig tillfreds och 

hemmastadd i lokalen. Det var också respondenten själv som ville sitta i receptionen för intervjun 

(Bryman, 2011, s.178). Eftersom intervjun genomfördes runt klockan 18:00 var det inte många 

andra i receptionen vilket även minimerade störningsmoment. 

 

Den första intervjun blev avbruten flera gånger då respondenten var tvungen att svara i sin telefon 

(Intervju 1). Dock ska det tilläggas att respondenten var mitt i en stor ombyggnation, samt 

nyplantering och det var många arbetare på gården som behövde direktiv. Mötet med 

respondenten startade med en rundvandring på gården. Denna rundvandring tog något längre tid 

än väntat vilket ledde till att respondenten senare vid intervjun började få ont om tid. Detta kan ha 

påverkat respondentens svar, dock upplevde intervjuledarna att respondenten hade fokus på 

frågorna även om avbrott uppstod under intervjun. Respondenten ringde senare för att förstärka 

vad han sagt under intervjuerna, då framförallt att han anser att smaken är det viktigaste för 

svenska vinkonsumenter. 

 

Vid transkribering och skrivande av resultat uppdagades nya frågor som inte ställdes under 

intervjuerna. Dessa frågor var följdfrågor som kunde ha blivit ställda eftersom intervjuerna 

genomfördes enligt semi-strukturerad form, men som inte blev sagda av någon anledning. 

Intervjuledarna turades om att ställa frågor till respondenten vilket sett i efterhand inte var 

optimalt. Det hade varit lättare om en person ställde frågorna, medan den andra personen skrev 

ner frågor som kom upp under intervjuns gång, för att sedan ställa dessa i slutet. På så sätt hade 

båda intervjuledarna fått fritt utrymme att ställa sina frågor, även om det möjligtvis skulle ha 

blivit något osammanhängande för respondenten.  
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8.2. Resultatdiskussion 

8.2.1. De svenska konsumenternas preferenser 

Resultatet från konsumentundersökningen gav anmärkningsvärt likartade värden mellan de fyra 

vinerna. Då antalet deltagare i konsumentundersökningen översteg 60 stycken borde 

undersökningen enligt Gustafsson, et al. (2014, s.197) ge ett förhållandevis representativt 

resultat. Utifrån JAR-frågorna var det endast en kategori där värdet uppvisade tillräckligt hög 

signifikansnivå p < 0,05 för att visa på en trovärdig skillnad och det var upplevelsen av äpple 

(Tabell 2). Utöver det gick det att se en liten skillnad mellan vinerna när det kom till syra och 

alkohol, men den signifikansnivån var för låg för att ta i beaktning. Det gick även att se en 

tendens till likheter mellan de två ekfatslagrade vinerna i förhållande till de två vinerna som 

lagrats på ståltank, men även där var skillnaden ej signifikant. Sett till resultatet blev det väl 

tydligt varför Hans Håkansson (personlig kommunikation, 9 april 2018) förespråkade det franska 

referensvinet från Sancerre. Vinet delade många av de svenska solaris vinernas karaktärsdrag, 

vilket framgår tydligt från resultatet från konsumentundersökningen. 

 

När det kom till preferensfrågorna relaterade till doft och smak var resultatet även där väldigt 

likartat. De två ekfatslagrade vinerna hade på doftkategorin något lägre poäng, vilket man kan 

spekulera beror på att vita ekade viner inte faller alla i smaken. Flyinges vin som lagrats på 

ståltank hade exakt samma preferensmedelvärde som det franska referensvinet från Sancerre 

(Tabell 2). Även när det kom till smak såg man likartade tendenser där de två vinerna som lagrats 

på ståltank fick något högre gillande, medan de ekfatslagrade vinerna fick lite lägre. Baserat på 

detta resultat, samt deltagarnas kommentarer från själva konsumentundersökningen, skiftade 

preferenserna när det kom till vinerna. Vilket tydligt visar på att det inte finns någon påtaglig 

skillnad när det kommer till konsumentuppskattning mellan de svenska vinerna i provningen och 

det franska referensvinet, som var ett internationell erkänt kvalitetsvin. 

 

8.2.2. Prisklass och kvalitet 

Konsumentundersökningen visade tydligt på att de svenska konsumenterna inte var nämnvärt 

benägna att betala mycket för de fyra vinerna de blindprovade (Bilaga 6). Trots att 

medelinkomsten på deltagarna var förhållandevis hög (över 30,000 i månaden) och att hela 
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87,5% av deltagarna minst någon gång per år köpte vin för över två hundra kronor på 

systembolaget, var endast ett fåtal av dem villiga att betala mer än 150 kronor för vinerna de 

blindprovade. Konsumenterna var något villigare att betala mer för det franska referensvinet, än 

de var för de svenska vinerna, även om de vid blindprovning inte hade någon aning om vinernas 

ursprung. Deltagarna föredrog inte det franska referensvinet nämnvärt över de svenska, sett till 

smak och doft, vilket gör det fascinerande att de trots det var villiga att betala som mest för det 

(Tabell 5). Alla vinerna låg egentligen i samma prisgrupp, mellan 200 - 300 kronor per flaska, 

vilket endast ett fåtal (1–4 personer per vin), var villiga att betala. 

 

Baserat på den svenska vinindustrins förutsättningar när det kommer till prissättning är det 

problematiskt att det svenska folket verkar vara ovilliga att betala högre priser för kvalitetsvin. 

Som nämnts i bakgrunden beräknas svenskt vin behöva kosta omkring 320 kronor per liter om 

vinproducenten ska kunna skriva av sina ursprungs investeringar inom sex års tid (Mårtensson et 

al., 2013). Vinproducenten på Flyinge vingård hade förhoppningen om att vingården en vacker 

dag skulle gå jämt ut ekonomiskt, men baserat på hans sätt att säga det var det ett avlägset mål 

(Intervju 1). Han ansåg att de svenska vinerna i allmänhet var prisvärda, då konsumenten får så 

mycket mer än bara vin när de köper ett svenskt vin, de är ekologiska, de är unika och de håller 

förhållandevis hög kvalitet (Intervju 1). Vinproducenten nämnde även att han ibland får höra att 

de svenska vinerna är dyra, han sa att: ”Ibland får vi höra det också att det kanske är dyrt men då 

är det bra att ha fått någon utmärkelse och kunna visa att viner som ligger på samma kvalitét 

internationellt kan vara dyrare” (Intervju 1). Vinproducenten från Klagshamn argumenterade för 

det unika hos de svenska vinerna och att det var värdet av den småskaliga produktionen som gav 

de svenska vinerna värde (Intervju 2). 

 

8.2.3. Marknadsföring 

Hur man ska överbygga meningsskillnader mellan den svenska vinkonsumenter och 

vinproducenter är ett aktuellt problem. Smaken är långt ifrån allt som Guidry et al. (2009) visade 

på i deras studie från Texas. Det påstådda ursprunget är av minst lika stor vikt. Som 

vinproducenten från Flyinge betonade är internationella utmärkelser ett bra sätt att bygga upp 

förtroende för svenska viner (Intervju 1), men då de svenska vinproducenterna inte verkar 

marknadsföra sig nämnvärt når informationen om dessa utmärkelser sällan ut till konsumenterna 
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(Intervju 1: Intervju 2). Rytkönen (2013) argumenterade för att de svenska vinproducenterna 

borde marknadsföra just den svenska aspekten i sina viner och att genom den lokala förankringen 

tilltala de potentiella konsumenterna. Vinproducenten på Klagshamn hade ungefär samma tankar, 

han trodde att det är det svenska, det unika som tilltalar de svenska konsumenterna (Intervju 2). 

Han betonade även att hans viner är personliga, de tillverkas nästan helt utan tillsatser och kan 

jämföras med en osminkad människa, vilket han sa kan chockera genom att det i dagens samhälle 

och vinvärld, sticker ut (Intervju 2). 

 

Vinproducenten på Flyinge var mer inriktad på smaken, han utgick från att konsumenterna vet 

vad de vill ha och om smaken tilltalar dem kan man vinna över dem till sin sida, sedan var 

faktum att vinerna är ekologiskt odlade och närproducerade endast positivt, enligt honom 

(Intervju 1). Han betonade att: ”…vi vill ju inte att de ska bara vara snälla och köpa det bara för 

att det är svenskt vin utan vi vill ju att de ska återkomma när de köpt den där första flaskan och 

blivit nöjd så ska de köpa nästa också” (Intervju 1). Vilket går igen i det som Mårtensson, et al. 

(2008) argumenterade för när de sa att om svenska vinproducenter säljer undermåliga viner, 

kommer konsumenterna aldrig att köpa den andra flaskan, vilket är en nödvändig faktor för den 

ekonomiska framgången för de svenska vingårdarna. Sett till den småskaliga produktionen som 

landet fortfarande har är risken även att konsumenterna inte kommer kunna särskilja mellan de 

svenska producenterna utan döma alla svenska viner baserat på det vin de har provat. Med 

utgångspunkt i Sveneric Svenssons (personlig kommunikation, 19 mars 2018) kommentar om 

den svenska vinindustrins första år, låter detta inte som ett långsökt antagande, vilket kanske är 

en av de bidragande faktorerna till varför de svenska vinproducenterna verkar samarbeta så pass 

mycket som de gör. Vinproducenten från Klagshamns vingård intervjuades exempelvis på Ästad 

vingård för att han var där på plats för att hjälpa till med nyplantering av vinrankor och från hans 

uttalanden att döma var sådana händelser inte en ovanlighet inom den svenska vinindustrin 

(Intervju 2). Genom att hjälpa varandra och gemensamt utvecklas kan de tillsammans bygga upp 

det svenska vinets varumärke, vilket i sin tur skulle gynna dem alla. 

 

Mårtensson, et al. (2008) förespråkade starkt att vingårdarna skulle satsa på aktiv 

marknadsföring. De menade att vingårdarna genom marknadsföring kan nå ut till konsumenterna 

och därigenom bygga upp ett intresse för den svenska vinindustrin. Sett till att de intervjuade 
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vinproducenterna, som var två av Sveriges mer framgångsrika producenter med viner som fått 

internationella utmärkelser, båda erkände att de inte marknadsförde sig själva som de borde, kan 

man baserat på det ana en tendens inom den svenska vinindustrin (Intervju 1; Intervju 2). Baserat 

på att endast två av de 64 deltagarna i konsumentundersökningen kryssade för att de brukade 

dricka svenskt vin (Bilaga 6), kan man även argumentera för att en nysatsning på marknadsföring 

skulle vara en klok och väl investerad satsning för de svenska vingårdarna. Då konsumenterna 

uppskattar de svenska vinerna likvärdigt med ett kvalitetsvin från Sancerre, samt att de svenska 

vinerna nu hunnit vinna flertalet internationella utmärkelser (FSV, u.å.), kan man argumentera för 

att marknadsföring är nästa steg i processen för att verkligen lyckats med att etablera den svenska 

vinindustrin. 

 

8.2.4. De svenska vinproducenterna 

Som Rytkönen (2013) konstaterade i sin artikel har de svenska vinproducenterna skiftande 

bakgrunder och få hade tidigare erfarenhet av vinproduktion, eller för den delen odling i 

allmänhet. De två vinproducenterna som deltog i denna studie var praktexempel på personer som 

satsat allt på sin passion, utan egentlig erfarenhet (Intervju 1; Intervju 2). Vinproducenten på 

Klagshamn startade vingården redan år 2001 tillsammans med sin livspartner. Vid frågan vad 

som fick dem att satsa på vinodling svarade han: ”Ja, vi har ett galet vinintresse så det är 

egentligen ett vinintresse som har spårat ur kan man säga. Och sen blev det ett jobb.” (Intervju 2). 

De hade inte någon tidigare erfarenhet av vinodling alls. De hade som de beskrev det: ”Odling 

och lite trädgårds utbildning och så där, lite odlingskunskaper” (Intervju 2), men utöver det mer 

eller mindre ingen aning alls om vad de gav sig in på. Vinproducenten på Flyinge började först 

med en mindre odling hemma i trädgården innan han sedan gick vidare och investerade i en gård 

där han kunde starta en större odling (Intervju 1). När en av intervjuledarna kommenterade att det 

var modigt att våga investera i en gård och köra fullt ut som han gjort, skrattade han och erkände: 

”Ja men så är det nog, man måste nog vara lite galet för att man ska ge sig in i det.” (Intervju 1). 

Utöver vinodlingen hade han därtill ett heltidsjobb och benämnde vinodlingen som ett ”lite 

vanskligt ekonomiskt projekt” där han inte hade några större förhoppningar på att se någon 

avkastning inom en överskådlig framtid (Intervju 1). Två vinproducenter ger långt ifrån en 

övergripande bild av den svenska vinodlingen och som kontrast till dem som lärt sig genom att 

göra, finns det även ett de som istället har satsat på utbildning och som ser vinlandet Sverige som 
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den nästa stora utmaningen, som exempelvis vinproducenten Felix Åberg på Kullahalvöns 

vingård (personlig kommunikation, 7 maj, 2018) som aktivt arbetar med att med att utveckla det 

svenska vinets potential. 

 

De svenska vinproducenterna som medverkat i denna studie tycktes båda brinna för svenskt vin. 

Belägg för detta kan ses i hur vinproducenten på Flyinge pratade om kvalitét. Han sa att 

kvaliteten av svenska viner generellt måste höjas för att de ska kunna göra sig hörda på 

världsmarknaden, samt att han betonade att han skulle vilja samla och skapa information för att 

hjälpa till att utveckla den svenska vinproduktionen inför framtiden (Intervju 1). Det märktes 

även i hur vinproducenten på Klagshamn pratade om frukten och hur kvalitetspotentialen för 

svenska druvor är enorm (Intervju 2). Båda vinproducenterna pratade om utvecklingen av 

svenska viner och vad som krävs för att framöver skapa bättre viner. De diskuterade båda 

vintillverknings- och lagringsmetoder som skulle kunna bidra till att höja kvalitén, samt om 

vikten av att testa och sprida kunskap vidare till andra vingårdar. Ett exempel på detta var när 

vinproducenten på Klagshamn förespråkade att man borde blanda olika årgångar för att säkra 

jämnare kvalitet över årgångarna. 

 

Vinproducenterna hade emellertid olika filosofier kring vilka typer av vin de vill tillverka. 

Vinproducenten på Flyinge ansåg att alla vingårdar borde höja sin kvalitét i allmänhet och han 

strävade alltid själv efter att göra de nya årgångarna bättre än de tidigare (Intervju 1). 

Vinproducenten på Klagshamn sa att vinerna inte alltid måste vara av högsta kvalitét, dock får 

det aldrig vara dåliga viner (Intervju 2). Vad han menade med detta var att om en konsument 

gillar ett vin och vill köpa det igen, kan det ibland vara mer värdefullt än att skapa ett vin som 

håller högsta kvalitét, men som även kanske är svårtillgängligt. Vinproducenten på Flyinge 

menade, likt vinproducenten på Klagshamn, att smaken är det viktigaste för kunden och därför 

även det viktigaste för vinproducenten. Det var även, enligt vinproducenten på Klagshamn, en 

fantastisk känsla när konsumenterna gillar vinerna som de tillverkat och uttryckte denna 

uppskattning (Intervju 2). 

 

Vingården i Klagshamn är en av Sveriges äldsta vingårdar och har hunnit testa att odla olika 

sorters druvor och producera flera olika typer av vin (Intervju 2). Enligt vinproducenten på 
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Klagshamn, har utveckling nu kommit till att de tar konsumenternas preferenser i betraktelse vid 

vinproduktionen, men att de framförallt utgår från vad deras jordmån och klimat producerar bäst. 

Baserat på detta producerar Klagshamns vingård nästan uteslutande vita viner och de röda de 

tillverkar gör de som en tjänst åt sina kunder. Att de tillverkar just dessa viner beror på att 

vinproducenterna på Klagshamn har testat att producera olika sorters vin och på så sätt funnit vad 

konsumenterna verkar vilja ha (Intervju 2). Flyinge vingård producerar tre torra vita viner där alla 

tre kommer från vad vinproducenten tycker druvorna bäst lämpar sig för (Intervju 1). Att tillverka 

dessa typer av vin har, enligt vinproducenten på Flyinge, passat väl in på marknaden och den 

respons de fått från konsumenterna har varit nästan uteslutande positiv. Båda vinproducenterna 

utgår därmed nu från vad druvorna lämpar sig bäst för, men de respekterar även konsumenternas 

preferenser. 

 

8.2.5. Sensorisk profil 

Syftet med den sensoriska panelen var att utveckla ett vokabulär specifikt för druvan solaris. Från 

tidigare studier från Danmark fanns en redan formulerad smakprofil för druvan solaris i Danmark 

(Liu et al., 2014; Zhang et al., 2015). Baserat på hur små skillnader i terroir kan ha stor inverkan 

på vinets karaktär, upplevdes det dock klokt att skapa en specifik smakprofil sett till de svenska 

vinerna som nyttjades i denna studie. Den danska studien använde begreppen: fläderblomma, 

rosor, persika/aprikos, melon, banan och jordgubbar för att beskriva de danska solaris vinerna 

(Ibid.). Från provningen som den sensoriska panelen genomförde på de svenska solaris vinerna 

erhölls egenskapsord som vita blommor, mineral, krusbär, aprikos, ek och äpple (Bilaga 5). Det 

går att se vissa likheter mellan dessa sensoriska profiler, men den finns även många särskiljande 

faktorer. Egenskapsordet ”ek”, kan man direkt utesluta ur jämförelsen då de danska vinerna inte 

hade lagrats något på ekfat. Vidare förekommer vita blommor och fläderblomma, samt aprikos 

och persika/aprikos, som var egenskaper som återfanns i både de danska och svenska vinerna. 

Återstående egenskapsord särskiljer sig dock. De återstående egenskapsorden i de danska solaris 

vinerna är: rosor, melon, banan och jordgubbe, medan de resterande egenskapsorden i de svenska 

solaris vinerna är mineral, krusbär och äpple. Baserat på The Aroma Wheels fördelning av 

aromer tillhör dessa egenskaper olika undergrupper, även om alla utom mineral, är en form av 

fruktig doft (The Wine Aroma Wheel, u.å.). Ingen utförligare studie har i skrivande stund jämfört 
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ursprungets inflytande på solaris druvan på en större skala, men sett till dessa olikheter, skulle en 

sådan studien kunna vara av stor vikt för solaris druvans framtid. 

 

9. Etisk reflektion om studiens genomförande 

Denna uppsats bygger på tre olika datainsamlingsmetoder och därför har stor tanke lagts ned för 

att i bästa möjliga mån respektera de forskningsetiska aspekterna (Patel och Davidsson, 2014, s. 

62). För både den sensoriska panelen och för deltagarna i konsumentundersökningen kunde dessa 

aspekter utan nämnvärda svårigheter respekteras. Informationsblad fanns på plats vid alla 

tillfällen och majoriteten av deltagarna fick även muntlig information om studiens syfte. Ingen 

personlig information samlades in vilket medförde att anonymisering inte var något problem. Den 

enda tveksamheten var e-mejl adressen som samlades in från deltagarna av 

konsumentundersökningen. Denna e-mejl nyttjades endast för det utlovade syftet och har sedan 

fullständigt utelämnats ur det publicerade materialet. Faktumet att vingårdarna valde att inte vara 

anonyma skapade också ett par svårigheter sett till formuleringar och det ledde till många 

ytterligare funderingar kring de etiska aspekterna (Ibid.). Vinproducenterna från de respektive 

vingårdarna fick därför ta del av materialet från konsumentundersökningen innan denna studie 

publicerades, detta för att de ge dem chansen att ändra sig om de ville. Själva arbetet med 

datainsamlingen var även problematiskt då vingårdarna pratade sinsemellan och ibland kände till 

varandras deltagande, vilket kan ha påverkat dem och därmed studien. 

 

Uppsatsens metodavsnitt bearbetades flera gånger under arbetets gång för att försäkra att det 

nedskrivna materialet stämde överens med det verkliga genomförandet. Detta speciellt för att 

underlätta eventuella framtida replikationer av studien, men även för att styrka studiens 

reliabilitet (Bryman, 2011, s.49). Överlag upplever uppsatsförfattarna att de har respekterat och 

efterföljt de forskningsetiska riktlinjerna. 

 

10. Slutsats 

För att undersöka relationen mellan svenska vinproducenter och de svenska vinkonsumenterna 

har många aspekter av nödvändighet tagits i beaktande. De två intervjuade svenska 
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vinproducenternas vintillverkningsfilosofier har ställts i förhållande till den begränsade 

litteraturen som finns inom området, samt resultatet från konsumentundersökningen. Slutsatsen 

som kan dras är att den svenska vinkulturen fortfarande bara är i början av sin utveckling. Det är 

inte ännu många svenska konsumenter som har upptäckt de svenska vinerna, men då de svenska 

vita vinerna idag upprätthåller en kvalitet på internationell nivå, kan man spekulera att det inte 

kommer dröja länge innan svenska viner är ett viktigt inslag i den svenska måltidskulturen. De 

svenska vinproducenterna har slutligen börjat finna sina stilar, de har gått från att göra viner 

baserat på efterfrågan, till att göra de bästa möjliga vinerna baserat på förutsättningarna och till 

slut verkar de vara på väg att hitta en gyllene medelväg där både förutsättningarna och 

konsumenterna tas i betraktelse. Inför framtiden är marknadsföring av de svenska vinerna nästa 

stora steg, För att kunna nå ut till konsumenterna och därmed börja visa dem de svenska vinernas 

potential, måste vinproducenterna aktivt börja marknadsföra sina viner gentemot de svenska 

konsumenterna. 

 

11. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie har endast skrapat på ytan på ett väldigt komplext och relevant ämne. Den svenska 

vinindustrin växer snabbt och mer studier och kunskap krävs inom området i allmänhet. Detta 

arbete kan användas som en tankeväckare för svenska vinproducenter när det gäller att förhålla 

sig till marknadsföring, samt verka inspirerande inför den framtida utvecklingen av svensk 

vinproduktion. 

 

I detta arbete har det framkommit belägg för att druvan solaris kan ge olika smaker beroende på 

vintillverkningsmetoder och geografisk odlingsplats. Detta är något som skulle kunna ha stor 

inverkan på framtidens vinodling och borde därför studeras närmare. Denna studie visade även på 

att vissa svenska vita viner ligger i klass med internationellt erkända viner från vinområden som 

Sancerre. Detta trots att majoriteten av de svenska kommersiella vinproducenterna saknar 

utbildning inom vinproduktion och många har enbart lärt sig genom att prova sig fram eller tagit 

del av andra svenska producenters lärdomar. Detta talar för att det finns ett behov för en 

sammanställning av den kunskap som idag existerar hos nordliga vinproducenter, samt vidare 

forskning om vinproduktion på nordliga breddgrader.  
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Bilaga 2a – Informationsblad till informanter 

Syftet med denna studie är att undersöka svensk vintillverkning samt hur konsumenter uppfattar 

svenskproducerat vin. 

 

Deltagande i studien sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till någon 

tredje part. Informationen från undersökningen kommer endast att användas i forskningssyfte och 

resultatet som presenteras kommer att anonymiseras (om inte annat begärs av deltagare) så det 

inte är möjligt att identifiera varken person eller företag. 

 

Deltagande är frivilligt och fram till arbetets publikation är det fortfarande möjligt att dra sig ut ur 

studien, detta bör ske den 28/5 2018. Vid intresse kan resultatet från studien erhållas för de som 

deltagit, se kontaktuppgifter nedan. 
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Bilaga 2b – Informationsblad till konsumentundersökning 

Hej och välkommen till vår sensoriska konsumentundersökning! 

Vi som arrangerar undersökningen heter Hanna och Jesper och detta är en del av vårt 

examensarbete för Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan. 

 

För denna studie kommer du få prova fyra stycken viner. Provningen sker blint och du kommer 

inte vid detta tillfälle få veta vilka viner du provar. Om du senare vill få reda på vilka viner du har 

testat kan du skriva in din mailadress på sista sidan i undersökningen, så att provningsledarna 

efter provningen kan skicka information om vinerna. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och sker anonymt, inga personuppgifter kommer att lämnas ut 

till någon tredje part. Informationen från undersökningen kommer endast att användas i 

forskningssyfte och resultatet som presenteras kommer att anonymiseras så det inte är möjligt att 

identifiera varken person eller företag. Mailadresser som lämnas kommer endast att nyttjas för 

det ovan sagda ändamålet. 

  

Vid intresse kan resultatet från studien erhållas för de som deltagit, säg då till provningsledare så 

skriver de upp dig på en separat lista så kan du få ta del av det färdiga arbetet efter färdigställande 

i maj. Den kontaktinformationen kommer behandlas på samma sätt som ovan sagda 

personuppgifter. 

  

Tack för ert deltagande i vår undersökning!  
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Bilaga 3 – Frågeschema intervjuer 

• Personlig information 

o Hur länge har du arbetet på din nuvarande arbetsplats? 

▪ Vad förde dig hit? 

▪ Var arbetade du innan? 

▪ Har du någon utbildning inom vinmakning eller har du lärt genom 

erfarenhet? 

o Hur trivs du med ditt yrke? 

 

• Tillverkningsprocess 

o Vilka vinstilar tillverkar ni här? 

▪ Varför just dessa druvor/stilar? 

o Sett till vinet vi behandlat i denna studie, vilka var era avsikter vid tillverkningen 

av det? 

▪ Utgick ni från någon speciell målgrupp/något speciellt syfte? 

▪ Eller utgick ni från landet och druvornas potential och försökte göra det 

bästa av möjligheterna? 

▪ Tror du att du låter egna preferenser påverka vinmaknings beslutet, eller 

försöker du utgå från en mer kommersiellt säljbar stil?  

 

• Relation till konsumenternas preferenser och marknadsundersökningar  

o Vad tror du att gemeneman tänker innan de provat svenskt vin för första gången? 

▪ Har de höga/låga förväntningar? 

▪ Fördomar gentemot svenska viner?  

o Vad tror du att konsumenten tänker om era viner efter de smakat dem? 

▪ Uppskattar de vinerna utifrån dess sensoriska egenskaper eller är det andra 

faktorer som driver dem till att köpa de svenska vinerna? 

• Ex. Nationalism, miljömedvetenhet, närproducerat 

o Vad säljer bäst ur ert sortiment? 

▪ Varför tror du att det är så? 
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o Har ni gjort eller tagit del av konsumentundersökningar gjorda på svenskt vin 

tidigare? 

▪ Om så, vad visade studien på? 

• Påverkade det ert arbete? 

• Försökte ni på något sätt anpassa era viner efter konsumentens 

efterfrågan 

o Har ni vid något tillfälle tillverkat ett vin riktat mot en specifik målgrupp? 

▪ I så fall, när? 

▪ Hur gick det? 

 

• Marknadsföring 

o Hur tänker ni i relation till marknadsföring? 

▪ Har ni någon form av marknadsföring? 

• Ex. Sociala medier, hemsida osv? 

o Har ni en specifik målgrupp som ni försöker marknadsföra er till? 

o Hur marknadsför ni er gentemot den svenska marknaden? 

▪ Försöker ni utmärka er på något speciellt sätt? 

• Ex. Smak, närproducerat, miljömedvetet osv. 

 

• Hur ser du på den generella inställningen till svenskproducerade viner? 

o Vad är din personliga åsikt om svenska viner som en fristående produkt, tycker du 

att den är prisvärd sett till kvalitet och pris? 

o Vad tycker du är det största värdet i svenskt vin? Kvalitet, närproducerat, 

sensoriska aspekter, unikheten? 
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Bilaga 4 – Transkriberade intervjuer 

Allting som nedan står i fet-text är intervjuarnas frågor och kommentarer, allting som står i vanlig 

text är respondentens svar. 

 

Intervju 1  

Plats: Flyinge vingård 

Datum och tid: 2018-05-07 kl. 9.00 – 10.00 

Intervjuaren: Uppsatsförfattarna 

Informant: Vinproducenten på Flyinge vingård 

 

Nyckelmening Komprimerad 

mening 

Tolkad komprimerad 

mening 

Hjärtemening 

Och då tycker vi att ja, 

då har vi liksom tre 

tydliga sorter som vi 

kan förhålla oss till och 

så lär vi oss, vi kan gå 

tillbaka och jämföra de 

olika årgångarna och 

försöka lära oss vad vi 

gjort fel och vad vi 

gjort rätt och ta det 

vidare och sen försöker 

vi att inte göra exakt 

samma då utan vi 

ändrar ett par 

parametrar så kan vi se 

skillnaderna, 

Vi kan nyttja de 

olika årgångarna för 

att jämföra och 

försöka lära oss vad 

som gjorts rätt och 

fel. 

Att ändra 

tillverkningsmetoden 

lite varje år ger bättre 

tillverkningsmetoder för 

framtiden. 

Kvalitetsförbättring 
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Men när vi är ute på de 

här mässorna 

tillsamman, de olika 

svenska vingårdarna så 

är i princip 95% av 

folket översvallande 

positiva när de får 

smaka det, så det är två 

olika läger, de som 

testar det nu och upp 

till fyra år tillbaka för 

första gången de har 

bara en positiv 

upplevelse till det, i alla 

fall där jag har varit 

med. 

På mässorna där jag 

har medverkat är 

majoriteten positivt 

inställda till svenskt 

vin, och det stämmer 

för nästan alla som 

testat de senaste fyra 

åren. 

Svenskt vin har blivit 

mycket bättre de 

senaste åren och nu 

tillverkar vi bra viner. 

Kvalitetsförbättring 

Jag var med på ett 

årsmöte år 2014 på 

Ästad gård och då blev 

vinerna ganska hårt 

sågade på det mötet. 

Men sen där efter 

vidtogs ett 

kvalitetsarbete för att 

medvetengöra många 

olika problematiker 

med svensk vinodling 

och vintillverkning som 

då har hjälpt till att helt 

2014 började ett 

kvalitetssäkrande 

arbete som har 

bidragit till att höja 

kvalitén på svenska 

viner. 

Det finns ett fokus och 

en medvetenhet hos 

vinmakare i Sverige att 

vinerna måste förbättras 

och utvecklas för att 

överleva på lång sikt. 

Kvalitetsförbättring 
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plötsligt har kvalitén 

höjts radikalt. 

Kunnig som okunnig så 

är det smaken som är 

viktig när de dricker ett 

vin, oavsett om det är 

svenskt eller inte. 

Konsumenter 

värdesätter smaken 

högt. 

Att ett vin är svenskt är 

inte viktigare än 

smaken för 

konsumenten. 

Smakupplevelse 

Ja tyvärr är det så att 

våra viner ligger på 

över 200 kr flaskan och 

ungdomar väljer ju 

tyvärr inte den 

prisklassen oftast, det är 

lite för kostsamt för 

dem. Men annars hade 

vi gärna riktat oss mot 

dem för vi tror att de 

kan vara en viktig 

målgrupp för att sprida 

det över tiden. 

Våra viner kostar 

mer än ungdomar 

vanligtvis vill lägga 

och det är synd för 

vi tror ungdomar är 

viktiga för 

framtidens marknad. 

Ungdomar är värdefulla 

för att den svenska 

vinmarknaden ska 

kunna utvecklas i 

framtiden. 

Framtidens 

marknad 
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det är en skräckblandad 

förtjusning att vi kan 

göra bra viner fast man 

inte gått på alla de 

skolorna och att vi kan 

experimentera. Men sen 

måste all den 

kunskapen processas 

och tas till sig så vi 

hittar något som är bra 

att arbeta med men 

Vi kan tillverka bra 

viner även om vi 

saknar utbildning, 

men kunskapen från 

alla experiment vi 

utför måste 

bearbetas för 

framtida nyttjande. 

All den nya 

informationen som 

uppstår kring svensk 

vinodling måste nyttjas 

för att så småningom 

utbilda nya vinmakare. 

Kunskapsinsamling 

Och initialt så är det kul 

med svenska viner men 

vi måste höja kvalitén 

på svenska viner. Det 

får ju inte bara vara att 

det är ett trevligt vin, 

utan det ska vara ett bra 

vin som nockar en när 

man dricker det. Det är 

målsättningen och det 

finns där ute, absolut. 

Även om det finns 

några väldigt bra 

viner i Sverige 

behöver majoriteten 

öka kvalitén från 

trevliga viner till 

väldigt bra. 

Svenska viner saknar 

ännu den kvalitet som 

kommer sätta landets 

viner på kartan. 

Kvalitetsförbättring 
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Intervju 2  

Plats: Ästad vingård 

Datum och tid: 2018-05-07 kl. 17.00 – 18.00 

Intervjuaren: Uppsatsförfattarna 

Informant: Vinproducenten på Klagshamns vingård 

 

Nyckelmening Komprimerad mening Tolkad 

komprimerad 

mening 

Hjärtemening 

Men själva iden med 

vinet att blanda olika 

årgångar det tror jag är 

super... Alltså det är 

framtid det är jag helt 

övertygad om. Det är ju 

därför man gör det i 

champagne och det ger 

en stabil nivå på vinerna 

Att blanda årgångar ger 

stabil nivå på vinet och jag 

tror att det är framtidens 

vintillverkningsmetod. 

I kalla klimat kan 

årgångarna bli 

ojämna men att 

blanda årgångar ger 

ett jämnare resultat 

och bör därför 

användas mer. 

Produktionsval/ 

klimatpåverkan 
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Det är egentligen inte 

försvarbart att göra rött 

vin... Vi kan inte ta 

betalt för det, man gör 

dem mer som en service 

åt kunderna. Dom är 

duktiga på rött vin 

utomlands på många 

ställen det är det som är 

grejen, men mindre 

duktiga tycker jag då på 

vita viner. Så det är 

därför vi har större 

chans att konkurrera 

internationellt där. 

Vi borde inte göra röda 

viner då de är så bra på att 

tillverka det i andra delar 

av världen, dock är de inte 

så bra på att tillverka vita 

viner så där har vi större 

chans att ta 

marknadsandelar. 

Vi gör ingen 

förtjänst på vårt röda 

vin då kvalitén på 

produkten inte är 

särskilt hög. Vi 

tillverkar bättre vitt 

vin än många av 

konkurrenterna och 

kan därför ta ganska 

bra betalt för det. 

Produktionsval/ 

klimatpåverkan 

Ee ja och hur ofta köper 

konsumenten det tänkte 

jag säga. Vita viner som 

är torra 300 kr klassen, 

då börjar folk att säga 

Chablis, och Sancerre 

har vi redan passerat 

nästan i prisklass och 

sådär så det är en smal 

nisch men det finns 

potential. 

Torra vita viner för 300 kr 

flaskan är en smal 

marknad men med 

potential. Chablis är vad 

folk tänker på i den 

kategorin. 

Våra största 

konkurrenter är 

Chablis och 

liknande redan 

etablerade områden. 

Men det finns plats 

för oss också på 

marknaden. 

Konkurrens 

medvetenhet 
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Alltså det är en 

tillverkningsstil som 

alla, eller inte alla ska 

jag säga men många 

viner ska vara så väldigt 

fruktdrivna ju, och det 

gör vi ju andra sådana 

viner och så ville vi 

göra ett vin som va 

precis som man själv 

vill ha det. 

Många viner är 

fruktdrivna och vi 

tillverkar sådana viner. 

Men vinet i 

undersökningen är ett vin 

tillverkat efter våra 

preferenser. 

De flesta viner vi 

tillverkar är gjorda 

efter vad 

konsumenterna 

söker, men några 

viner har vi gjort 

efter vad vi gillar. 

Produktionsval i 

förhållande till 

marknaden 

Alltså jag tror att de 

gillar att det är svenskt, 

ofta är vinerna väldigt 

personliga sen är det ju 

inte så att man tycker 

om alla personer om 

man nu kan säga så, 

utan de är väldigt 

personliga... Icke 

tillgjorda 

Jag tror de gillar att 

vinerna är svenska, men 

man gillar inte alla viner 

då det är personligt. 

Konsumenterna 

uppskattar att 

vinerna är svenska, 

men att dom gillar 

drycken är viktigare 

för konsumenten. 

Produktionsval i 

förhållande till 

marknaden 

Vi kollade precis på vad 

som sålde och så trodde 

vi att vi skulle tillverka 

det, men det gör man 

mycket bättre på andra 

ställen. Ee så nu är det 

tvärt emot 75% gröna 

Vi försökte tillverka de 

viner som sålde mest på 

systemet men har bytt 

tvärt till att odla 75 % 

gröna druvor. 

Att utgå från 

marknaden var fel 

för oss. Vi behövde 

hitta vilka druvor 

som passar oss och 

vårt klimat. 

Produktionsval/ 

klimatpåverkan 
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druvor och 25% blå 

druvor. 

95 % av allting eller 97 

% av allting gällande 

vin i Sverige, det 

bestäms i Stockholm 

och vi har kanske varit i 

Stockholm fem gånger 

på 20år. Det är klart att 

det är svårt att 

marknadsföra sig. 

Vi åker väldigt sällan till 

Stockholm vilket gör det 

svårt att marknadsföra sig. 

Vi behöver fokusera 

mer på att hitta 

potentiella köpare i 

Sverige.  

Marknadsföring 

Det borde man ha bättre 

fokus på, vem är 

kunden i början så 

trodde vi att det var 

extremt vinintreserade 

men det är många som 

köper flaskorna som 

inte alls är särskilt 

vinintreserade utan de 

tycker det är skoj att det 

är svenskt och har hört 

talas om det eller bor i 

Vi trodde att våra 

konsumenter bestod av 

extremt vinintreserade 

men de är egentligen 

personer som tycker det är 

kul att det är svenskt.  

Att veta vem våran 

kund är kan 

underlätta för oss 

vid marknadsföring, 

dock vet vi inte det 

helt säkert idag. 

Marknadsföring 
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trakten eller något 

sådant. 
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Sen är vi ju ute på 

mässor och så men 

jämfört med 

konkurrensen så är ju 

långt långt långt efter, 

verkligen super 

oprofessionella. Men 

det ser vi som något 

positivt, för jag inbillar 

mig att vi har råvarorna, 

sen är det de här andra 

stegen vi är dåliga på, 

men marknadsföring det 

finns ju massa andra 

som är bra på det, det 

handlar noga bara 

egentligen om att man 

ska kunna köpa in den 

tjänsten. Men råvarorna 

är ändå det starkaste av 

alla de här olika 

delarna. 

Vi är i jämförelse med 

andra producenter i 

världen väldigt dåliga på 

marknadsföring. Vi skulle 

behöva köpa in 

marknadsföring. Jag 

upplever att vi har väldigt 

bra druvor istället. 

Till druvornas fördel 

har vi valt att inte 

fokusera på 

marknadsföring, 

dock är det något 

som börjar bli 

viktigare nu så vi 

kommer behöva 

köpa in den tjänsten. 

Marknadsföring 
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Det är svårt det där, 

jättesvårt alltså är 

Chablis prisvärd? Är 

Sancerre prisvärd eller 

är bordeaux prisvärd? D 

Det varierar med 

årgångarna och 

producenterna. Ja det är 

jättesvårt jag har svårt 

att svara på den frågan. 

Det är så många 

aspekter. 

Huruvida ett vin är 

prisvärt eller inte beror på 

många faktorer så som 

årgång och producent. Vad 

bestämmer om Sancerre är 

prisvärt? 

Alla viner från en 

region eller land är 

inte prisvärda, dock 

kan majoriteten vara 

det om årgången är 

bra. 

Problematiken 

med tillhörighet 

Fräschör skulle jag 

säga. Det är något som 

kunden. Embrace the 

acidity säger man nu i 

England om sina 

mousserande viner, det 

är helt rätt inställning. 

För fräschör är något 

som många viner 

saknar, men det är det 

oftast i de svenska 

vinerna. Fräschör är 

nummer ett säger jag 

då. 

I svenska viner finns det 

fräschör vilket många 

andra viner saknar, så det 

är det bästa med svenska 

viner. 

Till skillnad från 

andra länders vita 

viner har svenska 

viner en bra syra 

som upplevs fräsch 

Klimatfördelar 
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Bilaga 5 – Eyequestion material från sensoriska panelen 

Vin 1: Vit 

Vin 2: Blå 

Vin 3: Rosa 

Free Attributes (FA) FA 1 FA 2 FA 3 FA 4 FA 5 FA 6 FA 7 FA 8 FA 9 

Koda;Mineraler;Lingon;Söt doft;Svarta 

vinbär;Grön paprika;Stenfrukt;Syra;Smör 

smak 6,8 5,8 4,2 4,5 5,3 1,4 3,5 4,8 5 

Koda;Mineraler;Lingon;Söt doft;Svarta 

vinbär;Grön paprika;Stenfrukt;Syra;Smör 

smak 1,1 7,8 1,2 1,2 1,1 6,6 6,9 4,9 1,1 

Koda;Mineraler;Lingon;Söt doft;Svarta 

vinbär;Grön paprika;Stenfrukt;Syra;Smör 

smak 7,6 5,9 4,3 1,8 5,5 2,5 7,2 7,1 1,2 

Fläder doft;Gröna krusbär doft;Lime 

smak;Torkad aprikos doft;Bergamot 

smak;Svarta vinbär doft;Stearin 

doft;Tagetesört doft (ört med 

parfymkaraktär);Pistagenöt smak 5 4,6 7,3 4,4 6,8 8,1 3,4 5,6 5,3 

Fläder doft;Gröna krusbär doft;Lime 

smak;Torkad aprikos doft;Bergamot 

smak;Svarta vinbär doft;Stearin 

doft;Tagetesört doft (ört med 

parfymkaraktär);Pistagenöt smak 3,9 6,7 6,6 3,6 8,5 6,8 3,7 2,6 3,1 

Fläder doft;Gröna krusbär doft;Lime 

smak;Torkad aprikos doft;Bergamot 

smak;Svarta vinbär doft;Stearin 

doft;Tagetesört doft (ört med 

parfymkaraktär);Pistagenöt smak 4,8 5,6 3,7 6,4 5,8 7,2 2,2 2,8 4,2 

kyla = doft;ek = doft;Oxidation = smak;ek = 

smak;aprikoskräm = smak;gult äpple = 

smak;Tanniner = smak;Kartig syra = 

smak;pencilin = doft 8,4 1,8 5,5 2 3,3 4,9 1,9 8,3 3,6 

kyla = doft;ek = doft;Oxidation = smak;ek = 

smak;aprikoskräm = smak;gult äpple = 3,9 8,4 6,1 6,8 6 3,4 7,6 6,9 4,6 
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smak;Tanniner = smak;Kartig syra = 

smak;pencilin = doft 

kyla = doft;ek = doft;Oxidation = smak;ek = 

smak;aprikoskräm = smak;gult äpple = 

smak;Tanniner = smak;Kartig syra = 

smak;pencilin = doft 6,7 2,2 2,8 4,7 5,2 6,4 5,9 7,7 7,4 

Aprikos doft;Len;Blommig 

doft;Krämig;Citronsest 

smak;Alkohol;Gräs;Hög syra;Gumi 3,9 3,3 3,9 3,7 5,7 5,4 4,6 7,2 5,4 

Aprikos doft;Len;Blommig 

doft;Krämig;Citronsest 

smak;Alkohol;Gräs;Hög syra;Gumi 8,5 5,8 7,3 4 7,3 5,7 2,9 6,7 5 

Aprikos doft;Len;Blommig 

doft;Krämig;Citronsest 

smak;Alkohol;Gräs;Hög syra;Gumi 6,3 8,4 7 6 8,8 5,1 3,9 7,9 1,6 

Vanilj Doft;Lakrits Doft;Äpple 

Smak;Alkohol Textur;Stålighet Textur;Syra 

Textur;Örtighet Doft;Vanilj smak;Röd frukt 

Doft 5,7 4,6 7,9 3 4,6 5,8 2,7 3,2 1,1 

Vanilj Doft;Lakrits Doft;Äpple 

Smak;Alkohol Textur;Stålighet Textur;Syra 

Textur;Örtighet Doft;Vanilj smak;Röd frukt 

Doft 6,1 4,2 6,5 6,8 3,1 5,1 2,7 8 6 

Vanilj Doft;Lakrits Doft;Äpple 

Smak;Alkohol Textur;Stålighet Textur;Syra 

Textur;Örtighet Doft;Vanilj smak;Röd frukt 

Doft 6,5 1,9 7,6 7,2 8 4,7 6,5 5,3 2,4 

värme;moget;sommar;sött;gräs;balkonghäng 3,8 4,7 6,7 7 3 7,6 
   

värme;moget;sommar;sött;gräs;balkonghäng 4 6,1 6,7 4 3,7 4,4 
   

värme;moget;sommar;sött;gräs;balkonghäng 4,9 3,7 4,1 2,6 5,3 3,4 
   

Koncentration 

Arom;Fruktighet;Vinägerkänsla;Smakintensi

tet;Stickighet 6,3 2,8 5,6 4,7 6,5 
    

Koncentration 

Arom;Fruktighet;Vinägerkänsla;Smakintensi

tet;Stickighet 6,5 2,7 8,2 2,7 7,3 
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Koncentration 

Arom;Fruktighet;Vinägerkänsla;Smakintensi

tet;Stickighet 9 3,7 9 3,8 4,9 
    

Rött Äpple smak;Citron smak;Päron 

smak;Alkohol 

textur;Svartvinbärsbuske;vinbärs doft;Gelé 

godis doft;Vanilj doft;Syra textur 6,1 6,8 5,4 5,8 4 4,5 2,4 4,2 7 

Rött Äpple smak;Citron smak;Päron 

smak;Alkohol 

textur;Svartvinbärsbuske;vinbärs doft;Gelé 

godis doft;Vanilj doft;Syra textur 5,2 5,9 4,3 6,6 7,8 6,6 7,8 5,3 8 

Rött Äpple smak;Citron smak;Päron 

smak;Alkohol 

textur;Svartvinbärsbuske;vinbärs doft;Gelé 

godis doft;Vanilj doft;Syra textur 7,4 4,5 5,6 6,1 5 8,8 8 2,2 7,1 

gröna äpplen doft ;krusbärs doft ;mejeri doft 

;jäst doft ;fläder doft ;gröna äpplen smak 

;krusbärs smak ;vita vinbärs smak 2,4 3,6 7 5,9 5,2 4,2 6 7,7 
 

gröna äpplen doft ;krusbärs doft ;mejeri doft 

;jäst doft ;fläder doft ;gröna äpplen smak 

;krusbärs smak ;vita vinbärs smak 6,5 5,9 1,6 3,7 2,4 7,4 5,4 4,3 
 

gröna äpplen doft ;krusbärs doft ;mejeri doft 

;jäst doft ;fläder doft ;gröna äpplen smak 

;krusbärs smak ;vita vinbärs smak 8,3 6,6 1 2,2 5,6 8,1 6 3,1 
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Utvalda sensoriska egenskaper/ord: 

1. Sötma 

2. Syra 

3. Alkohol 

4. Beska 

5. Upplevelsen av vita blommor 

6. Upplevelsen av mineral (sten/betong/kalk) 

7. Upplevelsen av krusbär 

8. Upplevelsen av aprikos 

9. Upplevelsen av ek 

10. Upplevelsen av äpple 
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Bilaga 6 – Eyequestion material – konsumentundersökning 

1: Ange kön: 

 Results 

Vill ej ange(3) 0% 

Man(2) 45.31% 

Kvinna(1) 54.69% 

 

2: Ange ålder: 

 Results 

50+ år(4) 37.5% 

35-49 år(3) 46.88% 

25-34 år(2) 12.5% 

18-24 år(1) 3.12% 

 

3: Hur ofta dricker du generellt vin? 

 Results 

Aldrig(6) 0% 

Mer sällan(5) 4.69% 

Någon gång i månaden(4) 14.06% 

En gång i veckan(3) 26.56% 

Två gånger i veckan(2) 32.81% 

Tre eller fler gånger i veckan(1) 21.88% 

 

4: Vad är din ungefärliga månadsinkomst? (före skatt) 

 Results 

Mer än 30,000 kr(4) 75% 

20,000 - 30,000 kr(3) 14.06% 

10,000 - 20,000 kr(2) 7.81% 

Under 10,000 kr(1) 3.12% 
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5: Hur ofta köper du en flaska vin från systembolaget som kostar över 200 kr? 

 Results 

Aldrig(6) 12.5% 

En till två gånger per år(5) 31.25% 

Några gånger per halvår(4) 37.5% 

En till två gånger i månaden(3) 15.62% 

En gång i veckan(2) 1.56% 

Två eller fler gånger i veckan(1) 1.56% 

 

6: Vilken typ av vin föredrar du? (max 3 alternativ) 

 Frequency Percent 

Rött vin(1) 46 35.94% 

Rosé Vin(2) 9 7.03% 

Vitt vin(3) 35 27.34% 

Mousserande vin(4) 34 26.56% 

Dessertvin(5) 4 3.12% 

Starkvin(6) 0 0% 

Orange vin(7) 0 0% 

 

7: Från vilket land brukar vinerna du dricker vanligtvis komma från? 

 Frequency Percent 

Frankrike(1) 32 15.61% 

Tyskland(2) 11 5.37% 

Österrike(3) 4 1.95% 

Ungern(4) 1 0.49% 

Spanien(5) 33 16.1% 

Portugal(6) 2 0.98% 

Italien(7) 42 20.49% 

Grekland(8) 0 0% 

England(9) 0 0% 
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Danmark(10) 0 0% 

Sverige(11) 2 0.98% 

Kanada(12) 0 0% 

USA(13) 13 6.34% 

Argentina(14) 8 3.9% 

Chile(15) 12 5.85% 

Sydafrika(16) 21 10.24% 

Australien(17) 17 8.29% 

Nya Zeeland(18) 5 2.44% 

Olika 1 0.49% 

Chile 1 0.49% 

 

8: Vad tyckte du om sötman i denna produkt? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Alldeles för hög(2) 3.12% 0% 0% 1.56% 

Lite för hög(1) 14.06% 9.38% 12.5% 12.5% 

Helt rätt för mig(0) 37.5% 53.12% 42.19% 46.88% 

Lite för låg(-1) 34.38% 35.94% 26.56% 31.25% 

Alldeles för låg(-2) 10.94% 1.56% 18.75% 7.81% 

 

9: Vad tyckte du om syran i denna produkt? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Alldeles för hög(2) 1.56% 4.69% 4.69% 3.12% 

Lite för hög(1) 32.81% 31.25% 35.94% 15.62% 

Helt rätt för mig(0) 39.06% 54.69% 39.06% 54.69% 

Lite för låg(-1) 18.75% 6.25% 15.62% 21.88% 

Alldeles för låg(-2) 7.81% 3.12% 4.69% 4.69% 
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10: Vad tyckte du om alkoholen i denna produkt? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Alldeles för hög(2) 0% 0% 1.56% 1.56% 

Lite för hög(1) 23.44% 25% 23.44% 10.94% 

Helt rätt för mig(0) 62.5% 67.19% 65.62% 64.06% 

Lite för låg(-1) 10.94% 6.25% 7.81% 21.88% 

Alldeles för låg(-2) 3.12% 1.56% 1.56% 1.56% 

 

11: Vad tyckte du om beskan i denna produkt? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Alldeles för hög(2) 4.69% 1.56% 9.38% 0% 

Lite för hög(1) 50% 35.94% 43.75% 32.81% 

Helt rätt för mig(0) 29.69% 50% 35.94% 59.38% 

Lite för låg(-1) 10.94% 10.94% 9.38% 4.69% 

Alldeles för låg(-2) 4.69% 1.56% 1.56% 3.12% 

 

12: Vad tyckte du om upplevelsen av vita blommor i denna produkt? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Alldeles för hög(2) 7.81% 0% 1.56% 0% 

Lite för hög(1) 14.06% 9.38% 15.62% 10.94% 

Helt rätt för mig(0) 37.5% 50% 42.19% 50% 

Lite för låg(-1) 25% 32.81% 28.12% 31.25% 

Alldeles för låg(-2) 15.62% 7.81% 12.5% 7.81% 
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13: Vad tyckte du om upplevelsen av mineral (sten/betong/kalk) i denna produkt? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Alldeles för hög(2) 4.69% 1.56% 4.69% 4.69% 

Lite för hög(1) 23.44% 17.19% 17.19% 17.19% 

Helt rätt för mig(0) 31.25% 50% 50% 43.75% 

Lite för låg(-1) 29.69% 23.44% 21.88% 26.56% 

Alldeles för låg(-2) 10.94% 7.81% 6.25% 7.81% 

 

14: Vad tyckte du om upplevelsen av krusbär i denna produkt? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Alldeles för hög(2) 4.69% 1.56% 1.56% 0% 

Lite för hög(1) 18.75% 7.81% 14.06% 14.06% 

Helt rätt för mig(0) 39.06% 48.44% 42.19% 46.88% 

Lite för låg(-1) 26.56% 31.25% 26.56% 31.25% 

Alldeles för låg(-2) 10.94% 10.94% 15.62% 7.81% 

 

15: Vad tyckte du om upplevelsen av aprikos i denna produkt? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Alldeles för hög(2) 3.12% 1.56% 1.56% 3.12% 

Lite för hög(1) 23.44% 4.69% 18.75% 6.25% 

Helt rätt för mig(0) 32.81% 48.44% 21.88% 40.62% 

Lite för låg(-1) 23.44% 34.38% 40.62% 42.19% 

Alldeles för låg(-2) 17.19% 10.94% 17.19% 7.81% 
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16: Vad tyckte du om upplevelsen av ek i denna produkt? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Alldeles för hög(2) 9.38% 1.56% 3.12% 0% 

Lite för hög(1) 18.75% 1.56% 18.75% 7.81% 

Helt rätt för mig(0) 32.81% 59.38% 40.62% 46.88% 

Lite för låg(-1) 23.44% 23.44% 26.56% 32.81% 

Alldeles för låg(-2) 15.62% 14.06% 10.94% 12.5% 

 

17: Vad tyckte du om upplevelsen av äpple i denna produkt? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Alldeles för hög(2) 0% 3.12% 1.56% 0% 

Lite för hög(1) 15.62% 10.94% 7.81% 10.94% 

Helt rätt för mig(0) 43.75% 60.94% 40.62% 54.69% 

Lite för låg(-1) 28.12% 23.44% 37.5% 28.12% 

Alldeles för låg(-2) 12.5% 1.56% 12.5% 6.25% 

 

18: Vad tycker du om helhetsintrycket av vinets doft? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Mycket tilltalande(5) 10.94% 10.94% 7.81% 15.62% 

Trevlig(4) 29.69% 43.75% 34.38% 35.94% 

Acceptabel(3) 31.25% 28.12% 35.94% 31.25% 

Dålig(2) 25% 17.19% 17.19% 15.62% 

Motbjudande(1) 3.12% 0% 4.69% 1.56% 
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19: Vad tycker du om helhetsintrycket av vinets smak? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Mycket tilltalande(5) 9.38% 7.81% 15.62% 14.06% 

Trevlig(4) 25% 37.5% 23.44% 37.5% 

Acceptabel(3) 34.38% 39.06% 34.38% 26.56% 

Dålig(2) 29.69% 15.62% 18.75% 20.31% 

Motbjudande(1) 1.56% 0% 7.81% 1.56% 

 

20: Hur mycket skulle du vara villig att betala för detta vin? 

 Klagshamn Flyinge Rostfri Flyinge Ekad Sancerre 

Över 250 kr(5) 0% 0% 1.56% 0% 

200-249 kr(4) 1.56% 6.25% 3.12% 4.69% 

150-199 kr(3) 10.94% 9.38% 9.38% 18.75% 

100-149 kr(2) 39.06% 31.25% 35.94% 40.62% 

Under 99 kr(1) 48.44% 53.12% 50% 35.94% 
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Tabell 1. Two Way ANOVA with Tukey HSD 

 Klagshamn (A) Flyinge Rostfri (B) Flyinge Ekad (C) Sancerre (D) 

Sötman -0.36 -0.3 -0.52 -0.31 

Syra 0.02 0.28d' 0.2 -0.09 

Alkohol 0.06 0.16d' 0.16d' -0.11 

Beska 0.39 0.25 0.5 0.22 

Vita blommor -0.27 -0.39 -0.34 -0.36 

Mineral -0.19 -0.19 -0.08 -0.16 

Krusbär -0.2 -0.42 -0.41 -0.33 

Aprikos -0.28 -0.48 -0.53 -0.45 

Ek -0.17 -0.47 -0.23 -0.5 

Äpple -0.38 -0.09C -0.52 -0.3 

Doft 3.2 3.48 3.23 3.48 

Smak 3.11 3.38 3.2 3.42 

Pris 1.66 1.69 1.7 1.92 

Signifikansnivå (Tukey): A'<99.9% ; A<99% ; a<95% ; a'<90%. 
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