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Sammanfattning

 
Inledning: Ett allvarligt problem som diskuteras i vinbranschen idag är klimatförändringen.  

Framtida klimatförändringar har en förmåga att leda till förändringar inom regionala 

identiteter i form av bland annat vinstilar och druvsorter. Studien undersöker hur några av 

Champagnes vinmakare tänker kring klimatförändringen, hur dess konsekvenser påverkar 

vinerna i Champagne samt hur det i sin tur påverkar den svenska vinmarknaden. 

Syfte: Uppsatsen undersöker hur vinmakare och vinimportörer förhåller sig till 

klimatförändringen.  

Metod/material: För att kunna svara på studiens syfte gjordes en kvalitativ undersökning. Tre 

intervjuer gjordes med svenska importörer och tre intervjuer gjordes med franska vinmakare i 

Champagne.  

Resultat: Eftersom regionen Champagne ligger långt norrut har inte konsekvenserna av 

klimatförändringen berört vinmakarna där, men samtliga vinmakare uttrycker en medvetenhet 

om att det fått en negativ påverkan i andra vinregioner i Frankrike. Två av importörerna 

pratar om att konsekvenserna efter klimatförändring har gjort att priserna på vin har stigit. 

Det extrema vädret som kommer av klimatförändringen kan påverka skörden hos vinmakaren 

som i sin tur påverkar hur många flaskor som levereras till importören. Men då efterfrågan 

fortfarande är lika stor räcker inte vinerna till och priserna stiger. Vinmakarna hade svårt att 

svara på hur vinbranschen skulle kunna anpassa sig inför framtiden. De menar att de inte kan 

styra klimatet utan att det enda de kan göra är att anpassa sig till det som sker.  

Slutsats: Det är tydligt att klimatförändringen påverkar vinodlingarna i världen men i 

Champagne är det ännu inte så påtagligt. Både vinmakare och vinimportörer är medvetna om 

och beredda på den kommande förändringen och uttrycker att det enda de kan göra är att 

anpassa sig.  

 

Nyckelord: klimatförändringen, champagne, vinmakare, vinimportör 
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Förord 

Idén till denna uppsats föddes under arbetet med B-uppsatsen som även den berörde ämnet 

klimatförändringen. Den undersökningen utgick från konsumenternas perspektiv och vi ville 

därför nu undersöka den andra sidan, de som levererar vinet till konsumenterna.  

Det är med lite sorg i hjärtat vi nu avslutar tre års samarbete vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan och ger oss ut på nya äventyr. Därför vill vi nu tacka våra 

handledare, Henrik Scander och Inger M Jonsson, som stöttat och guidat oss med ett stort 

engagemang genom hela arbetet. Vi är väldigt glada och tacksamma över att ni gav oss er tid 

och ville ställa upp som handledare. Vi vill även ge ett stort tack till vår opponeringsgrupp 

som motiverat oss och delat med sig av tankar och idéer. Men framförallt ett stort tack till de 

som medverkat i undersökningen och gjort den möjlig. 

 

Linnéa Ingemarsson och Karolina Murray  
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Inledning 

År 2017 samlades experter och vinbranschens pionjärer på Vinexpo i Bordeaux för att 

diskutera ett av de allvarligaste problemen i vinbranschen idag skriver tidningen Wine 

Spectator (Mustacich, juni, 2017). Det allvarliga problem som skulle diskuteras var 

klimatförändringen. För att förbereda sig inför framtiden måste vinbranschen därför 

sammanställa planerings- och anpassningsstrategier för att kunna anpassa sig till 

klimatförändringen (Robinson & Harding, 2015, s. 188).  

 

I den ständiga förändringen av jordens klimat har tydliga regionala identiteter utvecklats i 

form av vinstilar och druvsorter (Robinson & Harding, 2015, s. 188). Framtida 

klimatförändringar har därför en förmåga att även leda till andra kulturella förändringar. Till 

exempel i Bourgogne där Pinot Noir är en betydande druva för det röda vinet som tillverkas. 

Vad skulle hända om det blir så varmt att Pinot Noir inte går att odla i Bourgogne? Skulle 

man då byta druva och få ett helt nytt vin? Vad skulle det i så fall göra med Bourgognes 

rykte? En annan region som givit namn åt ett världsberömt vin är Champagne. Regionen 

valdes som utgångspunkt i denna undersökning på grund av sitt rykte och sin nordliga 

position. Studien undersöker därför hur några av Champagnes vinmakare1 tänker kring 

klimatförändringen, hur dess konsekvenser påverkar vinerna i Champagne samt hur det i sin 

tur påverkar den svenska vinmarknaden.  

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Vad har klimatförändringen med måltidskunskap att göra? Det kanske inte är ett aktivt 

samtalsämne bland sommelierer och konsumenter, men det påverkar vad sommeliererna kan 

erbjuda gästen på restaurang och det påverkar vad konsumenterna kan och vill köpa på 

Systembolaget. Likväl som att en sommelier måste ha kunskap om den dryck som serveras 

och de metoder, druvsorter och smaker som finns, måste även vinmakaren besitta dessa 

kunskaper för att kunna producera en produkt som är attraktiv för konsumenterna. Detta 

överensstämmer även med Five Aspects Meal Model (FAMM) som ofta används som redskap 

i ämnet Måltidskunskap och värdskap. Produkten, som är en av de fem aspekterna i FAMM, 

är i en måltidsupplevelse det som gästen får äta eller dricka under en måltid (Edwards & 

                                                
1 I denna uppsats används ordet vinmakare för att beskriva personer som har till yrke att både odla 
och producera vin.  
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Gustafsson, 2008). Detta arbete är relevant i ämnet måltidskunskap framförallt för att det är 

produkten, Champagne, både regionen och drycken, som studeras. Dock utgår inte denna 

undersökning från en måltidsupplevelse utan ser till produktionen av champagne där 

vinmakare och vinimportörer får stå i fokus.   

 

Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434) ska högskolornas verksamhet främja en hållbar 

utveckling och därför är detta även integrerat i ämnet Måltidskunskap. Den här uppsatsen 

behandlar klimatförändringen som är en del av den hållbara utvecklingen och bidrar på så vis 

till att integrera hållbarhetsaspekten i ämnet Måltidskunskap. Hållbarhetsutvecklingen 

påverkar även vad som hamnar på konsumentens matbord. Livsmedelsverket (2018) skriver 

att en fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från maten de köper. 

Klimatförändringen har en negativ påverkan på bland annat jordbruket och där inkluderas 

även vitikultur och odling av druvor (IPCC, 2014). Vinet som hamnar på konsumentens 

matbord påverkas därför också av klimatförändringen och bidrar till konsumentens fulla 

måltidsupplevelse som behandlas i ämnet Måltidskunskap. 

 

Teoretisk bakgrund 

För att ge en djupare förståelse av undersökningen inleds bakgrunden med hur klimatet ser ut 

i världen idag och hur klimatförändringen påverkar planeten och dess invånare. Vidare 

presenteras även ett avsnitt om hur klimatförändringen påverkar vitikultur och vinbranschen. 

I undersökningen behövs en förståelse för att Sveriges vinmarknad drivs av ett statligt 

monopol och därför beskrivs importörens respektive Systembolagets roll i kedjan i det sista 

avsnittet av bakgrunden.  

 

Klimatets påverkan på planeten 

År 2014 kom den senaste rapporten från intergovernmental panel on climate change (IPCC). 

IPCC grundades av Världsmeteorologiska Organisationen (WMO) och FN:s miljöorgan 

(UNEP) och i Sverige representeras IPCC av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2013). 

Forskningarna som IPCC gör är främst baserade på kvalitetsgranskade resultat som 

genomgått “peer-review” och sedan publicerats i vetenskapliga tidskrifter. I rapporten från år 

2014 visas det som IPCC under tre års tid har bedömt och sammanställt vad gäller nya och 
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gamla data angående de klimatförändringar som sker, orsaker till klimatförändring och vilken 

påverkan det har på jorden (IPCC, 2014).  

 

Enligt rapporten har klimatförändringen störst påverkan på jordens natur (IPCC, 2014). 

Nivån av växthusgaser, som anses vara den största anledningen till klimatförändringen, har 

aldrig varit så höga. Studierna visar framförallt på negativa konsekvenser av 

klimatförändringarna på bland annat vete och majs (Ibid.). På grund av förändring i naturen 

såsom ökad havsnivå, extrema väderförhållanden och torka skapas en instabil livsstil hos 

jordens population (Ibid.). Detta bidrar till ännu mer negativa konsekvenser för jordens 

klimat. Detta understryks av andra artiklar där det sägs att klimatet framförallt påverkar de 

biologiska systemen, gener och ekosystem i naturen (Nadeau, Urban & Bridle, 2017). Dock 

påpekas det att detta är förändringar som i stor skala inte kommer märkas av förrän runt år 

2100.  

 

Klimatförändringen tas även upp i vinlitteraturen som tillhör populärvetenskaplig litteratur. 

Robinson och Harding (2015, s. 187) skriver i The Oxford Companion att 

temperaturförändringarna inte är enhetliga över hela världen, vissa regioner upplever en 

minskning i temperatur medan andra upplever en dramatisk ökning. Dessutom påpekar de att 

uppvärmningen verkar följa säsonger och dagliga cykler, med mest värme under vinter- och 

vårmånaderna och på nätterna. Man har även observerat flera förändringar i extrema 

väderförhållanden och klimathändelser och upptäckt att antalet kalla dagar och nätter har 

minskat och antalet varma dagar och nätter har ökat på en global skala. Värmeböljor i 

Nordamerika, Europa, Asien och Australien har blivit mer frekventa och andra platser visar 

ökad frekvens när det gäller extrema regnbyar och torka (Ibid.). Vidare skriver Robinson och 

Harding (2015, s. 186) att klimatförändringen historiskt har skett genom interna och externa 

processer i naturen, som vulkanutbrott, hav-, snö- och isförändringar, solvariation och 

meteoritnedslag. Fortsättningsvis tar de upp att det blir mer och mer tydligt att dagens och 

framtidens klimatförändring influeras starkt av mänskliga beteenden, genom förändringar i 

atmosfären, avskogning, ökenspridning och urbanisering. Men även att användningen av 

fossila bränslen och en ständigt växande befolkning kommer att fortsätta att förändra 

planetens yta och atmosfär samt hur den behåller och distribuerar värme.  

 

Enligt rapporten från IPCC har perioden år 1983 till 2012 varit den varmaste 30-åriga 

perioden på 1400 år för den norra jordhalvan och det är redan ett flertal ekosystem som ligger 
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i riskzonen för att aldrig återhämta sig (IPCC, 2014). Med risk för att temperaturen ökar 

kommer även de extrema väderförhållandena bli värre med fler naturkatastrofer som 

översvämningar, vulkanutbrott, torka och tung nederbörd (Ibid).  

 

Hall och Rummukainen (2013) på centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds 

universitet tar upp att det talats om att temperaturökningen har minskat i hastighet de senaste 

15 åren. De menar att anledningen till detta är de problem som uppstår vid klimatförändring. 

Enligt Hall och Rummukainen (2013) är det på grund av vulkanutbrott som utlöser partiklar 

högt upp i atmosfären, växthusgaser och värmelagring i haven som hindrar strålningen från 

solen att värma luften. Enligt IPCC’s tidigare rapport handlar det framförallt om ett problem 

där klimatet blir mer extremt. Kylan ökar i områden där det redan är kallt, till exempel i norra 

Europa, medan varma områden får problem med torka och bränder (IPCC, 2007). Det blir 

även extrema väderförhållanden mellan varje säsong då områden kan gå från frost och kyla 

till värmebölja inom samma år, även om temperaturen är högre rent generellt (Ibid.). Guo och 

Wang (2017) påstår att även om jordens temperatur sägs öka med 2°C finns det stora risker 

för att permafrost kommer bli ett större problem även i områden med högre temperaturer. 

Frosten i sin tur bidrar till samma problem som temperaturökning med sämre ekosystem, 

sämre infrastrukturer och försämrad vattenförsörjning. Dessa extrema väder kommer därför 

att påverka vitikulturen på ett eller annat sätt.  

 

Klimatets påverkan på vinodling 

 

Klimat och Champagne 

I nästan tusen år har datum för skördetid och storlek på skörd inom Europeisk vitikultur 

registrerats, dessa register visar även temperaturer och produktivitet från år till år (Robinson 

& Harding, 2015, s. 187).  Robinson och Harding (2015, s. 186) skriver att väder och klimat 

utgör tre rumsliga skalor av risker och utmaningar för vitikultur och vinproduktion. Den 

första är småskaliga och lokala väder som hagel, frost, minusgrader och mycket regn. Den 

andra är klimatvariationer, som mäts efter säsong och ofta är regionala, det kan vara torka 

och varma eller kalla perioder. Den tredje, klimatförändring, som sker under lång tid och är 

regional till global.  

 

Området där Champagne produceras är bland de nordligaste vinregionerna i världen (Johnson 

& Robinson, 2009, s. 78–79). Champagnes svala klimat med extrema temperaturskillnader 
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mellan dag och natt skapar en lång mognadstid och ger otroligt hög syra i druvorna (Avellan, 

2013 s. 32). Detta ger ett vin som är näst intill odrickbart som stilla vin men det är utmärkt 

för att göra en toppklassig champagne. Kanske är det då inte konstigt att vinproducenterna i 

Champagne fått jobba hårt för att skydda ordet Champagne utanför den egna regionen. 

Vinproducenterna vill framhålla att regionen består av en unik kombination av påverkande 

faktorer i jord, klimat, druvsorter och historia (Koplan, Smith och Weiss, 2010, s. 277). 

Andra platser kan odla samma typ av druvor och har samma kalla klimat men kombinationen 

av alla dessa influenser går inte att hitta någon annanstans i världen. I Champagnes kalla 

klimat är full mognad på druvorna ett undantag och små variationer i sluttningar och lägen 

blir avgörande (Johnson & Robinson, 2009, s. 78–79). På grund av varierande druvkvalitet 

från år till år blandar man traditionellt vinerna, inte bara från olika områden i Champagne 

utan man blandar även viner från olika årgångar (Johnson & Robinson, 2009, s. 78–79). Ett 

champagnehus har sin specifika stil på vin och dessa viner blandas för att det inte ska vara 

någon märkbar skillnad i smak från år till år (Robinson & Harding, 2015, s. 156).  

 

Klimatförändringen och konsekvenser 

Analyser i många vinregioner visar förändringar i det genomsnittliga klimatet med varmare 

och längre växt- och viloperioder för druvorna (Robinson & Harding, 2015, s. 186). Förutom 

varmare växtperioder har även många vinregioner upplevt en minskning i hur frekvent frost 

inträffar. Dock kan fortfarande extrem kyla slå till och vinodlarna har svårt att förbereda sig 

för och skydda sig mot sådana händelser. Med Champagnes nordliga läge blir frost ett stort 

problem för vinodlarna, vilket gör att skörden minskar betydligt om de sköra knopparna 

fryser precis innan de börjar öppna sig (Koplan, Smith & Weiss, 2010, s. 279). Samtidigt kan 

varmare vintrar i vinregioner göra det svårt för sovande knoppar på vinrankan att härdas och 

därmed påverkas tillväxten negativt och produktiviteten minskar året därefter (Robinson & 

Harding, 2015, s. 186). Det har visat sig finnas en stark koppling mellan tidsförloppet i 

vinrankans fenoliska 2utveckling och uppvärmningen av klimatet (Ibid.). Störst förändring ser 

man i stadiet då druvan mognar och ändrar färg (veraison) och när skörden inträffar. Många 

regioner har även upplevt högre sockerhalter och mindre syra i druvorna i samband med 

högre temperaturer. Robinson och Harding (2015, s. 157) påpekar att eftersom syran i 

druvorna minskat är basvinerna idag mjukare och behovet av att kompensera med sötma har 

blivit mindre. Vidare menar de att man i och med högre sockerhalter även kan se en höjning 

                                                
2 Fenolisk utveckling – stadiet då druvans sockernivåer går upp, syran går ner och druvan utvecklar sin färg, 

smak och tanninstruktur.  
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av alkoholhalt i det färdiga vinet i många regioner. När skörden sker tidigare på sommaren, 

när det är varmt, resulterar det i att druvorna är varmare när de plockas vilket leder till att de 

tappar smak och arom och detta i sin tur påverkar det färdiga vinet (Robinson och Harding, 

2015, s. 186). 

 

Uppvärmningsgraden kommer förmodligen att variera från region till region (Robinson & 

Harding, 2015, s. 188). Briche, Beltrando, Somot och Quenol (2014) gjorde en undersökning 

som visar att vingårdar i Champagne kan bli utsatta för mer extrema väderförhållanden 

orsakade av klimatförändringen. Det kan vara att värmeböljorna blir intensivare och sker 

oftare vilket leder till att vindruvorna kan brännas under mognadsfasen. I och med 

klimatförändringen menar de även att risken för frost minskar i april men att det kan bli mer 

vanligt i mars vilket utgör ett större hot då blomning sker tidigare. Det kan bli svårt för 

vingårdar i Champagne att anpassa sig till de nya extrema väderförhållandena då torka och 

värme kan skada vinrankorna och det finns även risk för sjukdomar och skadedjur bland 

odlingarna (Seguin, 2010). Det vill säga att de som för tillfället har ett svalt klimat kommer 

att få fler valmöjligheter när det gäller druvsorter och de som har ett varmare klimat kommer 

möta utmaningar när det gäller druvans tillväxt och i tillverkning av vinet. 

 

Den internationella vinbranschen och vinmarknaden i Sverige  

Att odla druvor är ett klimatkänsligt arbete som sker i smala geografiska zoner för att 

druvorna ska kunna leverera så bra som möjligt (Robinson & Harding, 2015, s. 186). En 

vinregions klimat är unikt och därför utsätts vinbranschen för en större risk när det gäller 

klimatförändringen än branscher med andra odlade grödor. Även Holland och Smit (2010) tar 

upp hur klimatförändringen medför förändringar som påverkar vinbranschen. Genom ett ökat 

tryck på den redan begränsade vattenförsörjningen och förskjutningar på vinrankans 

utveckling sker det förändringar vad gäller regionala vinstilar. Detta i sin tur kan påverka 

både druvans och vinets smaksammansättningar samt behovet av att byta ut odlade 

druvsorter. Då konsumenter har förväntningar på vissa regionala vinstilar kan detta komma 

att påverka både vinproducenter, vinimportörer samt återförsäljare om konsumenterna inte 

blir nöjda. Robinson och Harding (2015, s. 188) skriver att förändringarna kan komma att 

variera beroende på region och druvsort men de kommer sannolikt vara relaterade till 

klimatgränser för druvans optimala tillväxt och kvalitet. Konsekvenserna av 

klimatförändringen kan även komma att påverka prissättning av viner, till exempel var år 
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2016 ett svårt år för vinregionen Bourgogne (Systembolaget, 2018). Året började med kraftigt 

regn, efter det sjönk temperaturen under natten och druvorna frös, men redan dagen efter steg 

värmen och druvorna brändes. Dessutom var efterföljande månad fuktig och druvorna 

angreps av svamp. Detta ledde till en väldigt liten skörd vilket i sin tur ledde till att priserna 

på marknaden steg när efterfrågan fortfarande var lika hög som tidigare men tillgången av vin 

var begränsad.  

 

Systembolaget och vinimport i Sverige 

Alla delar av vinbranschen samarbetar för att konsumenten ska kunna köpa sin champagne på 

Systembolaget. Skulle förändringar ske hos vinodlaren påverkas därför hela kedjan, ända 

fram till konsumenten. Klimatförändringen kan därför ha stor inverkan på både vinodlare, 

vinimportörer och slutligen konsumenter. Hur Systembolagets och importörernas samarbete 

fungerar är av stor vikt för att kunna förstå vinimportörernas yrke.  

 

Alkoholförsäljning i Sverige regleras via monopol och Systembolaget är den enda 

återförsäljare som har rätt att sälja alkoholhaltiga drycker, som ligger på en högre alkoholhalt 

än 3,5 % (Greenberg, 2013). Systembolaget står för 54 % av alkoholförsäljningen i Sverige, 

resterande procent är den alkohol resande tar med sig från utlandet, smuggling, restaurang– 

och barförsäljning samt öl med lägre alkoholhalt (Norström, Miller, Holder, Österberg, 

Ramstedt, Rossow & Stockwell, 2010). Importörer som tar in alkohol i Sverige måste ha ett 

kontrakt med Systembolaget för att kunna sälja till allmänheten i butik (Greenberg, 2013). I 

systembolagets fasta sortiment finns cirka 2 400 olika drycker och utöver det finns cirka 12 

900 drycker i beställningssortimentet (Systembolaget, 2018). Systembolaget har dessutom det 

som kallas för märkesneutralitet, vilket innebär att alla producenter och leverantörer ska 

behandlas på samma sätt och erbjudas samma inköpsvillkor. Därför har Systembolaget en 

betydande roll när det gäller vilka produkter som är tillgängliga för de svenska 

konsumenterna.  

 

Varje år utformar Systembolaget en sortimentstrategi som blir grunden till den kommande 

lanseringsplanen (Systembolaget, 2018). För varje lansering görs en offertförfrågan, där det 

framgår vilken typ av dryck som Systembolaget söker och denna skickas sedan ut till olika 

importfirmor. Importörerna svarar på offerterna genom att skicka dryckesprover som 

blindprovas och kvalitetbedöms av Systembolagets provare. Den dryck som bäst motsvarar 

det som efterfrågats i offerten köps in till lanseringen. År 2009 fanns 433 aktiva importfirmor 
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i Sverige och konkurrensen är hård (Greenberg, 2013). Importörerna säljer förutom till 

Systembolaget även till Sveriges restauranger. Skulle klimatförändringen påverka de svenska 

importfirmorna så skulle alltså både Systembolaget och Sveriges restauranger påverkas och 

därmed även konsumenterna. 

 

Syfte 

Uppsatsen undersöker hur vinmakare och vinimportörer förhåller sig till klimatförändringen.  

 

Frågeställningar 

● Hur tänker vinmakarna i Champagne kring klimatförändringen? 

● Finns det konsekvenser av klimatförändringen som påverkar de svenska 

vinimportörerna? 

 

Metod och material 

För att kunna svara på studiens syfte gjordes en kvalitativ undersökning. I valet av metod 

ansågs intervjuer vara den mest lämpliga metoden för att få fram relevanta svar. Tre 

intervjuer gjordes med svenska importörer och tre intervjuer gjordes med franska vinmakare i 

Champagne.  

Intervju 

I enlighet med Bryman (2011, s. 441) valdes metoden intervju för att det med stor 

sannolikhet finns frågeställningar som inte passar för andra kvalitativa metoder. Intervju blev 

lämpligt då målet med undersökningen var att ta reda på hur intervjupersonerna förhåller sig 

till klimatförändringen, kunskap som inte kan nås genom till exempel en observation. Precis 

som Patel och Davidson (2011, s. 82) skriver var målet med denna kvalitativa intervju att 

upptäcka och identifiera egenskaper hos något, i det här fallet hur vinmakare och 

vinimportörer förhåller sig till klimatförändringen. Inför varje intervju läste intervjuarna på 

om vingårdarna, deras lägen och importörernas företag samt deras sortiment. Genom detta 

kunde man bekanta sig med den miljö där intervjupersonerna arbetar och lever och det blev 

lättare att tolka och få förståelse för det som kom fram i intervjun (Bryman, 2011, s. 420).  
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Urval 

Ett målinriktat urval med efterföljande teoretiskt urval gjordes, det vill säga att personer som 

var relevanta för undersökningen valdes ut (Bryman, 2011, s. 434). Detta började med en 

generell frågeställning som ledde till beslutet att två typer av intervjuer behövde göras för att 

kunna samla in den data som var relevant för studiens syfte. Svenska vinimportörer 

intervjuades för att få en inblick i hur vinmarknaden i Sverige fungerar samt i vilken 

utsträckning de berörs av det som händer hos producenterna. Franska vinmakare i 

Champagne intervjuades för att bland annat få inblick i hur de förhåller sig till 

klimatförändringen och hur den påverkar vinproducenterna och deras arbete på vingården. 

Genom att intervjua både vinimportörer och vinmakare fanns en möjlighet att se hur en större 

del av den kedja som är vinbranschen förhåller sig till klimatförändringen. Eftersom målet 

med intervjuerna var att ta reda på vad varje intervjuperson hade för personliga tankar och 

åsikter kring klimatförändringen var det svårt att mäta en teoretisk mättnad. När sex 

intervjuer utförts upplevdes det finnas tillräckligt med material för att kunna besvara syftet 

och därför gjordes inga fler intervjuer.  

 

I en undersökning vill man få fram ett urval som säkerställer variation i det stickprov som blir 

resultatet (Bryman, 2011, s. 392). I denna undersökning innebar detta att välja vinimportörer 

från olika typer av företag, två från större importfirmor och en från en mindre. Dessutom 

fanns det variation i hur de olika importörerna arbetade med sina producenter, restauranger 

och systembolaget. När det gäller vinmakarna innebar detta att de intervjuade kom från olika 

delar av Champagne då klimatet med mera kan skilja sig beroende på var i Champagne man 

befinner sig.  

 

Frågeguiden 

Semistrukturerade intervjuer gjordes för att kunna ge intervjupersonen frihet att svara på sitt 

eget sätt men samtidigt ha teman för att kunna behålla ett fokus och inte tappa 

undersökningens frågeställningar. Då två olika personer utförde intervjuerna och målet var att 

säkerställa en jämförbarhet mellan dem användes semistrukturerade intervjuer (se bilaga 3). 

Intervjuerna hade en hög grad av strukturering och en låg grad av standardisering som enligt 

Trost (2010, s. 39-42) innebär att det finns en struktur på intervjun samtidigt som frågorna är 

öppna och ställs i den ordning som passar tillfället.  
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Genomförande 

Eftersom samtliga intervjupersoner befann sig på annan ort eller i annat land gjordes 

telefonintervjuer. En fördel med telefonintervju är att det ibland kan vara lättare att både 

ställa och svara på känsliga frågor då man inte ser varandra (Bryman, 2011, s. 432–433). 

Dock var det precis som Bryman (2011, s. 432–433) påpekar svårt att avgöra hur 

intervjupersonerna reagerade på frågorna då man inte kunde se den intervjuades kroppsspråk 

och minspel. I de tre intervjuerna med vinmakare från Frankrike gjordes förberedelser innan 

intervjuerna utfördes, genom att bland annat skicka de översatta frågorna till en utomstående 

fransk person som lever i och förstår kulturen. Detta för att ta hänsyn till de svårigheter Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 184) tar upp med tvärkulturella intervjuer, att det kan vara svårt att 

skaffa sig kunskap om de olika kulturella faktorer som påverkar intervjun. Vidare menar de 

att intervjuaren kan behöva bekanta sig med den nya kulturen, därför gjordes de franska 

intervjuerna av den uppsatsförfattaren som under en period levt i den franska kulturen.  

 

Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta vid transkribering. I några av intervjuerna 

uppstod det störningar som intervjuarna fick anpassa sig till, som till exempel telefoner som 

ringde, barn som pratade i bakgrunden med mera. Det var därför viktigt att vara lyhörd för 

vad intervjupersonerna sade, flexibel i frågeordningen och beredd på att allting inte alltid går 

som planerat (Bryman, 2011, s. 430). För att ytterligare möjliggöra en framgångsrik intervju 

användes Kvales lista på kriterier som inspiration (citerad i Bryman, 2011, s. 420). Några av 

de kriterier som användes var att visa hänsyn och låta intervjupersonen tala till punkt samt att 

komma ihåg och referera till saker som sagts tidigare i intervjun.  

 

För att förstå vad intervjupersonerna upplevde som viktigt i förhållande till frågeställningarna 

försökte intervjun ses från deras perspektiv innan den utfördes (Bryman, 2011, s. 419). 

Frågorna skulle alltså täcka de områden som var intressanta för studiens syfte men samtidigt 

ske utifrån intervjupersonens perspektiv. Därför gjordes två olika intervjuguider som 

anpassades efter de intervjuade personernas yrke, en för vinimportörer och en för vinmakare. 

Patel och Davidson (2011, s. 78) skriver att vid formulering av frågor måste man också tänka 

på vilket språk som används och eftersom tre av de intervjuade var fransmän blev detta en 

viktig aspekt. Den som ska svara på frågorna måste kunna förstå frågornas innehåll men även 

uppfatta frågan på det sätt som var meningen (Ibid.). Intervjuguiden för vinmakarna 
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översattes därför till både engelska och franska för att intervjupersonerna skulle kunna förstå 

men också för att motivera till bredare svar.  

 

Under intervjuerna användes en frågeguide med frågor som kunde variera i ordning och de 

följdfrågor som ställdes var för det mesta spontana. Detta i enlighet med att 

frågeställningarnas formulering inte ska vara så specifik att det hindrar andra idéer eller 

synsätt att uppstå under intervjun (Bryman, 2011, s. 419). Frågorna formulerades därför med 

en tanke att motivera intervjupersonerna att ge breda svar inom ämnet som undersöktes. I 

intervjuguiden skrevs även exempel på följdfrågor som kunde användas och 

intervjupersonernas svar inspirerade sedan till ytterligare följdfrågor.  

 

Trovärdighet 

När det gäller forskningens trovärdighet refererar man ibland till reliabilitet och validitet som 

är utvecklade inom kvantitativ forskning (Öhlander, 2011, s. 290). Reliabilitet och validitet 

kan ibland vara svårt att mäta i en kvalitativ undersökning eftersom det ofta handlar om 

forskning inom ett pågående vardagsliv, där det kan vara svårt att upprepa exakt samma 

datainsamling och ha hög standardisering på frågor (Ibid.). Dock påstås det även i litteraturen 

att kvalitativ forskning har hög grad av validitet (Öhlander, 2011, s. 290–291). Han menar att 

intervjuer bidrar till omfattande information inom samma fenomen och kan därför visa att 

man som forskare mäter det man avser mäta.  

 

När det gäller kvalitativ forskning är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt att kunna 

styrka och konfirmera att undersökningen har utförts i god tro utan personliga värderingar 

viktiga kriterier (Bryman, 2011, s. 351). I undersökningen kunde det skapas en trovärdighet i 

det att forskningen utförts enligt de regler som finns (Bryman, 2011, s. 352). De personer 

som blev intervjuade var även medvetna om att de kan läsa och bekräfta resultatet om det 

önskas. Genom att presentera metod och material samt ge en fullständig redogörelse för alla 

faser i forskningsprocessen kunde studien granskas av handledare och kollegor och styrka 

pålitligheten för studien (Bryman, 2011, s. 354). Detta styrks även av Öhlander (2011, s. 288) 

som talar om att trovärdigheten och pålitligheten ökar om hela arbetet utmärks av 

transparens, genomskinlighet. Genom intervjuer har studiens material och resultat försökt 

beskriva en tydlig bild över vad personer verksamma inom vinbranschen har för åsikter och 

tankar kring klimatförändringens påverkan. Överförbarheten i denna undersökning handlar 
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främst om att intervjufrågorna är så pass öppna att intervjupersonernas åsikter går att jämföra 

med andra personers åsikter i liknande miljöer. I denna kvalitativa studie har inga personliga 

värderingar fått styra utan det har strävats efter, om möjligt, att skapa en så trovärdig och 

objektiv undersökning som möjligt. Arbetet har alltså tolkats genomgående utifrån den fakta 

och empiri som ligger till grund för studien och inte utifrån personliga åsikter.  

 

Analys och bearbetning 

Vid bearbetning av kvalitativa metoder, intervju i detta fall, är det vanligt att man arbetar med 

ett textmaterial (Patel & Davidson, 2011, s. 120). För att få fram textmaterial har intervjuerna 

i denna undersökning transkriberats. Transkriberingen av intervjuerna fördelades så att ena 

författaren transkriberade de tre intervjuer som var med vinmakare från Champagne och den 

andra författaren transkriberade de tre som var med vinimportörer från Sverige. För att få till 

ett gemensamt språk skrevs transkriberingarna utifrån förhållningsregler som bestämts innan 

transkriberingarna utfördes. Några av dessa regler var att inte skriva ut tystnader, tvekningar 

eller utfyllnadsord i texten. Detta var ett medvetet val då det ansågs viktigt att få ner ett 

tydligt språk i skrift då två olika personer utförde transkriberingarna.  

 

Analysen av transkriberingarna inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) tabell som 

karaktäriseras av ett fokus på textmaterialets motiv och sammanhang. Precis som Öhlander 

(2011. s. 275) påpekar var det under detta arbete som materialets innehåll ringades in och 

idéer till möjliga tolkningar upptäcktes. Genom att plocka ut citat från intervjuerna kunde 

koder utarbetas och teman ställdes sedan ihop för att finna likheter och skillnader i 

intervjuerna (Se Bilaga 4). Efter att ha läst igenom det transkriberade materialet flera gånger 

valdes meningsbärande citat ut som berörde undersökningen. Meningsbärande citat innebar 

delar av texten som lyfte fram tankar, åsikter eller fakta som var betydande för syftet. På detta 

sätt kunde irrelevanta svar undvikas. Vidare sammanställdes citaten till korta ord eller 

meningar som sammanfattade vad citaten handlade om. Utifrån det kunde delteman tas ut för 

att sedan finna ett tema som kopplade ihop alla intervjuerna (se Tabell 1).  
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Tabell 1. Analys av intervjuer 

Meningsbärande 

“Citat” 

Kondenserad 

mening 

Deltema Tema 

Asså klimatförändringen 

med det sättet som vi 

märker av det är ju mest 

odlingsmässigt att vissa 

distrikt och områden inte 

gynnas speciellt positivt av 

att det blir varmare. 

Klimatförändring 

syns mest vid 

odlingen. Få ställen 

gynnas av värmen.  

Klimatet och 

odling 

 

När det gäller klimatet och 

relationen till jorden… Vi 

har tur i Champagne att vi 

inte är så påverkade. 

Vi är inte så 

påverkade av det 

skiftande klimatet i 

Champagne. 

Liten påverkan Klimatförändringens 

upplevda 

konsekvenser 

Vi har en känsla av ett 

klimat som skiftar. Vi är 

övertygade om att 

temperaturen kommer att 

ändras för kommande år. 

Klimatet skiftar och 

vi tror att 

temperaturen 

kommer att ändras 

framöver.  

Skiftande klimat  

 

 

Litteratur- och datainsamling 

För den teoretiska bakgrunden har material samlats in med hjälp av databaserna Summon, 

Primo, Agricola och Google Scholar. I sökmatrisen (Bilaga 1) finns exempel på sökningar 

som gjordes. Några av sökorden som användes vid databassökning var climate change, 

viticulture, effects, wine, appellation, champagne samt consumer. Det har även hämtats 

relevant litteratur från biblioteket vid Örebro universitet, Campus Grythyttan. 

 

Inklusionskriterier 

Artiklar som är publicerade från år 2000 och framåt 

Artiklar som är skrivna på svenska, engelska och franska 

Artiklar som innehåller relevant information om ämnet 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som handlar om vin i USA, Oceanien, Asien eller Afrika  
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Etisk planering för studiens genomförande  

Patel och Davidson (2011, s. 63) skriver om vetenskapsrådets fyra etikregler, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som bör tas 

i beaktande i en undersökning. Ett informationsbrev (Bilaga 2) som beskrev studiens syfte, 

anonymitet och frivilligt deltagande samt möjligheten att dra sig ur skickades därför till 

samtliga intervjupersoner. Kvale och Brinkmann (2015, s. 106) påpekar att kvalitativa 

intervjuare inte ska försöka lösa problemen med samtycke, konfidentialitet och så vidare, 

utan att de snarare ska hålla sig öppna för de dilemman och konflikter som kan uppstå. 

Genom detta brev kunde konflikter förebyggas samtidigt som de fyra etikreglerna togs i 

beaktning.  

 

Två av intervjuerna gjordes på franska och en på engelska och de var därför tvungna att 

översättas vid transkriberingen. Under översättningen var det viktigt att tänka på att den 

insamlade informationen inte får förvrängas för att passa personliga syften eller omvärldens 

förväntningar (Pripp, 2011, s. 80). Översättningarna gjordes inte av professionella översättare 

men målet var att göra intervjupersonerna rättvisa genom att göra översättningen så 

ordagrann som möjligt.  

Resultat 

Under analys av resultatredovisningstabellerna kunde ett antal teman tas ut. Dessa teman 

kunde sedan bindas samman under tre olika rubriker som presenterar resultatet. De tre mest 

frekventa temana i tabellerna var “Klimatförändringens upplevda konsekvenser”, “Ny trend 

hos champagnekonsumenter” och “Vinbranschens framtid” och därför valdes dessa som 

rubriker i presentationen av resultatet. 

 

Klimatförändringens upplevda konsekvenser 

Den övergripande frågan som diskuterades i intervjuerna var om intervjupersonerna har lagt 

märke till klimatförändringen i sitt yrke samt hur de förhåller sig till den. Samtliga vinmakare 

anser att en förändring i väder och temperatur har skett i och med klimatförändringen men de 

uttrycker ingen oro för framtiden. Även samtliga vinimportörer verkar vara medvetna om att 

klimatet blivit varmare i Europa men de uttrycker ingen oro för Champagnes framtid. 
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Däremot verkar vinimportörerna vara mer oroliga för vad klimatförändringen för med sig till 

andra delar av världen. Eftersom regionen Champagne ligger långt norrut har inte 

konsekvenserna av klimatförändringen berört vinmakarna där, men samtliga vinmakare 

uttrycker en medvetenhet om att det fått en negativ påverkan i andra vinregioner i Frankrike. 

En av vinmakarna hade dessutom fått hjälp av en klimatolog som berättade att Champagne 

inte kommer att påverkas så mycket av de kommande förändringarna, men att det kommer bli 

värre i andra regioner. En av vinmakarna har upplevt att vinerna i södra Frankrike blir mindre 

aromatiska och får mindre syra på grund av uppvärmning av klimatet. Samtidigt uttrycker 

den tredje vinmakaren att det bästa vore om vinerna kunde behålla sin friskhet i Champagne 

även om klimatet förändras. En av vinimportörerna har även fått intrycket att många 

producenter arbetar för att få deras viner att upplevas som mindre “varma”. Den tredje 

vinmakaren tar även upp konsekvensen att eventuellt behöva byta druvor om klimatet blir 

varmare. Vidare tycker den vinmakaren att det inte skulle vara ett problem då jordmånen är 

det som är viktigt för smaken i champagne. Samtliga importörer pratade om att de upplevt år 

2017 som ett svårt odlingsår för deras producenter i Europa, detta bland annat på grund av 

mycket frost. Samtliga vinmakare har upplevt att det med klimatförändringen har blivit mer 

frekvent frost och att skörden inträffar tidigare än förut. Den ena vinmakaren kommenterar att 

han upplever att hela säsongen börjar tidigare. ...till exempel i år slutade vi beskärningen när 

det var 32 grader och den här helgen ska det bli 0-gradigt, så det kan bli frost om två dagar 

(Intervju 3 vinmakare, 2018, s. 2). 

 

En av vinmakarna berättade att han observerat att druvan Pinot Meunier planteras mindre och 

mindre och att man istället planterar Pinot Noir för att den klarar av den kommande 

klimatförändringen bättre. Den tredje vinmakaren, som har sina odlingar mer söderut i 

Champagne, kommenterade att Pinot Meunier varje år blir övermogen. På grund av detta har 

de endast en liten plantering av just den druvan och använder den bara för att experimentera. 

En av vinmakarna berättade att det inte skulle spela någon roll om klimatförändringen skulle 

leda till att de fick byta druva för att enligt denna vinmakare är det jorden som är det viktiga 

för en champagne. Vinmakaren menar att han därför inte är så orolig för framtiden, jorden 

kommer att finnas kvar trots skiftande klimat. På det stora hela verkar inte vinmakarna så 

oroliga för konsekvenserna klimatförändringen för med sig, men samtliga vinmakare 

uttrycker en medvetenhet gällande förändringar i framtiden. En av vinmakarna pratar om vad 

som skulle hända med champagnerna om klimatet förändras mer. Det är uppenbart att vi 

kommer få en champagne som är påverkad av ett varmare klimat och då tappar vi lite syra 
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och får en tyngre champagne, mindre aromatisk i smak. (Intervju 1 vinmakare, 2018, s. 4). 

Samtliga vinmakare pratar om att en förändring kommer att ske men det är oklart när den blir 

märkbar. Den andra vinmakaren tror att en förändring kommer att märkas om cirka 20 år men 

att de på vingården sedan 40 år tillbaka har förberett sig inför förändringen. Den första 

vinmakaren tror att en förändring kommer att märkas först om 150–200 år medan en av 

vinimportörerna tror på en förändring om 10–20 år. Den tredje vinmakaren upplever att alla i 

vinbranschen snart inte har något annat val än att anpassa sig men att alla kommer göra det i 

olika takt.  

 

Ny trend bland champagnekonsumenter 

När det gäller vad konsumenterna söker i en champagne svarade samtliga tre importörer att 

de tror att konsumenterna mest ser på champagne som en festlig och lyxig produkt. Vidare 

upplever importörerna att den generella konsumenten inte skiljer så mycket på smak mellan 

champagner utan det viktigaste är att det är ett mousserande vin från regionen Champagne. 

En av importörerna tror att konsumenterna inte ens skulle reagera om en champagne skulle 

kosta 85 kr och vidare att konsumenten inte bryr sig om vilken champagne det är utan att det 

står “Champagne” på flaskan är det som är viktigt. En annan av importörerna pratade om att 

konsumenter snarare går på flaskans utseende och etiketten än på champagnens smak i valet 

av champagne. Vidare nämnde den tredje importören att kunderna ofta hittar en 

huschampagne som de är väldigt lojala till men att de gärna provar de billigare champagnerna 

när de lanseras men sedan återvänder till sin huschampagne igen. Vinmakarna upplever också 

att kunderna ofta är och har varit lojala till den champagne de tycker om men två av 

vinmakarna kommenterade att det nu har börjat ändrats. Både vinmakare och vinimportörerna 

ser en förändring i att vissa kundgrupper börjat betrakta champagne som ett vin där terroir, 

druva, tillverkning med mera får ta mer plats än tidigare. En av vinmakarna upplever även att 

det finns en större marknad nu för dessa typer av nischade champagner som kan vara gjorda 

på bara en druvsort eller med en specifik tillverkningsmetod. Den tredje vinmakaren är en av 

de få som odlar biodynamiskt i Champagne och som tillverkar champagner som anses lite 

mer udda och nischade, dels för att alla sju tillåtna druvor används. På den vingården 

exporteras mer än hälften av det de tillverkar så att de kan nå de kunder som söker en lite mer 

ovanlig champagne medan de andra två vingårdarna nästan inte exporterar alls. Vidare 

kommenterar vinmakaren att de tillverkar viner utan tillsatt socker och därför uppfattas inte 

vinerna som klassiska champagner vilket kan göra dem svårare att sälja. Men vinmakaren 
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själv anser att vinerna blir bättre när de har en naturlig sötma än när man tillsätter socker. 

Samtidigt berättar den andra vinmakaren att deras champagner med väldigt lite tillsatt socker 

har börjat sälja mer till konsumenter i 30-årsåldern. Men den tredje vinmakaren tror även att 

det kommer bli en ökning av champagner med lite eller inget tillsatt socker. En av 

vinmakarna kommenterade även att om den klassiska champagnen skulle ändras kanske 

konsumenterna istället vänder sig till andra länders mousserande vin, som till exempel 

England. 

 

Vinbranschens framtid 

En av importörerna pratar om att ekologiskt är en ledande trend hos konsumenterna och att 

om en champagne skulle vara ekologisk skulle den förmodligen sälja bättre på den svenska 

marknaden. Detta väckte frågor kring varför ekologiskt har blivit populärt bland svenska 

konsumenter. Är det på grund av att klimatförändringen uppmärksammats eller från en 

hälsoaspekt? Två av importörerna ansåg att konsumenterna tänker på miljön i köpet av 

ekologiska varor men att det främst handlar om den egna hälsan. Vidare tyckte två av 

importörerna att det även finns en efterfrågan på rättvisemärkta produkter som också är en del 

i trenden att värna om sin omgivning. Men när det gäller rättvisemärkta produkter handlar det 

främst om produkter från andra världsdelar, som Sydamerika och Afrika och inte från 

Champagne.  

 

Två av importörerna pratar om att konsekvenserna efter klimatförändring har gjort att 

priserna på vin har stigit. Det extrema vädret som kommer av klimatförändringen kan också 

påverka skörden som i sin tur påverkar hur många flaskor som levereras till importören. Men 

då efterfrågan fortfarande är lika stor räcker inte vinerna till och priserna stiger. Den tredje 

importören pratar om att ytterligare en konsekvens är att vinerna ändrar smak och att de då 

inte längre passar in i importfirmans portfölj. Dessutom berättade en av vinmakarna att det 

finns en pågående diskussion i Champagne angående huruvida det är bäst att producera stora 

volymer till ett lägre pris eller mindre volymer men mer kvalitativt vin till ett högre pris. I 

framtiden tror två av importörerna att det kommer bli svårare för de små företagen, både när 

det gäller producenter och importörer. De menar att de stora företagen kommer att växa och 

att det då blir svårt för de små företagen att klara sig. Två av importörerna menar att de små 

producenterna kan få svårt att klara sig om skördarna blir förstörda som en konsekvens av 

klimatförändringen. Detta kan i sin tur leda till att de blir tvungna att sälja och ansluta sig till 
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de större kooperativen. Vinmakarna hade svårt att svara på hur vinbranschen skulle kunna 

anpassa sig inför framtiden. De menar att de inte kan styra klimatet utan att det enda de kan 

göra är att anpassa sig till det som sker. Även en av importörerna talade om att det inte finns 

så mycket producenterna kan göra åt klimatet mer än att anpassa sig. Ett sätt att anpassa sig är 

att selektera bättre: alltså om man har ett problematiskt år då får man helt enkelt vara lite 

mer noggrann när man skördar, att man väljer ut de druvor som är bra. (Intervju 1 

vinimportör, 2018, s. 5). Vilket då leder till att det blir en mindre skörd, ett mindre utbud.  

 

Diskussion 

Två tydliga teman som kom fram under bearbetning av resultatet var konsekvenserna av 

klimatförändringen samt hur vinbranschen kan anpassa sig till dem i framtiden. Därför 

delades resultatdiskussionen upp efter dessa teman. Vidare följer en metod- och 

materialdiskussion som beskriver de problem och funderingar som uppstått under studiens 

gång.   

 

Resultatdiskussion 

 

Klimatförändringen, konsekvenser och anpassning 

Samtliga intervjupersoner verkade vara medvetna om klimatförändringen och dess 

konsekvenser men de hade alla upplevt dem på olika sätt. Briche, Beltrando, Somot och 

Quenol (2014) fick även fram i sin undersökning att olika vingårdar i Champagne kan bli 

utsatta för mer extrema väderförhållanden som konsekvenser av klimatförändringen. Alla tre 

vinmakarna har växt upp på vingård och arbetar dagligen med naturen och får därför 

möjlighet att se konsekvenserna i ett tidigt stadie. De tre importörerna kommer i kontakt med 

konsekvenserna i sitt yrke först när det händer någonting drastiskt, som till exempel att 

skörden blir så liten hos producenterna att de inte får något vin levererat till importfirman. 

Samtliga importörer uttryckte en oro för vad klimatförändringen kommer göra för världens 

viner i framtiden men de verkade inte oroliga för just regionen Champagne. Detta skulle 

kunna vara på grund av regionens nordliga läge som också innebär ett svalare klimat. Som 

Robinson och Harding (2015, s. 78–79) nämner innebär det svala klimatet att det kan vara 

svårt att få fullt mogna druvor i Champagne så kanske skulle en temperaturhöjning ge en 

möjlighet till att lättare få mogna druvor. Det kanske också är därför vinmakarna inte verkar 
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direkt oroliga för klimatförändringen när de har ett så nordligt läge och ett svalt klimat. De 

verkar uppleva att det finns andra regioner, med varmare klimat, som har det värre. Detta 

skulle kunna stämma med det IPCC skriver, att det kan komma att bli kallare där det redan är 

ett kallt och varmare områden kan bli ännu varmare (IPCC, 2007). 

 

Koplan, Smith och Weiss (2010, s. 279) tar upp att frost kan bli ett problem i det nordliga 

läge som Champagne har och att detta kan leda till förminskad skörd. Alla tre vinmakarna 

kommenterade att de upplever att de nu har mer frost än tidigare år och detta skulle kunna 

relatera till det Guo och Wang (2017) skriver, att trots en temperaturhöjning på 2°C finns 

stora risker för permafrost. Hall och Rummukainen (2013) skriver att temperaturökningen har 

minskat i hastighet de senaste 15 åren. Men enligt samtliga intervjupersoner verkar 

konsekvenserna av klimatförändringen ändå redan vara tydliga. Även importörerna pratade 

om frost och att de uppfattat år 2017 som ett svårt år för producenterna och då främst på 

grund av detta. Briche, Beltrando, Somot och Quenol (2014) skriver att man i deras 

undersökning uppmärksammat att frosten i Champagne minskat i april men att det blivit 

vanligare i mars då blomningen sker vilket gör den till ett större hot än tidigare. Kanske var 

det just detta som hände under år 2017 som gjorde det till ett så svårt år.  

 

IPCC (2007) har kommit fram till att det kan bli extrema väderförhållanden mellan varje 

säsong då områden kan gå från frost och kyla till värmebölja inom samma år. Detta kan 

relateras till att en av vinmakarna tycker att hela säsongen börjar tidigare än förut samt att det 

var 32°C redan när de slutade med beskärningen i år och att det sedan skulle bli 0°C helgen 

efter. Vinmakarna nämnde alla tre att de också upplevt att skörden inträffar tidigare och 

tidigare. Robinson och Harding (2015, s. 186) menar att när skörden sker tidigare på 

sommaren är det varmare och detta kan resultera i att druvorna är varmare när de plockas 

vilket sedan leder till att de tappar smak och arom och detta i sin tur påverkar det färdiga 

vinet. Detta kan stämma med tanke på det som den första vinmakaren upplevt med vinerna i 

södra Frankrike när han säger att de är mindre aromatiska. Robinson och Harding (2015, s. 

186) påpekar även att man har sett en förändring i stadiet då druvan mognar och ändrar färg 

samt när skörden inträffar. Enligt vad de tre intervjuade vinmakarna säger stämmer detta 

påstående bra, dock kan inte tre vinmakare stå för vad som händer i hela regionen. Vidare 

skriver Robinson och Harding (2015, s. 157) att temperaturhöjningen inneburit att många 

regioner upplevt högre sockerhalter och mindre syra i druvorna. Något som också tycks 

stämma utifrån vad vinmakarna säger, en av dem har upplevt att vinerna i södra Frankrike har 
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minskat i syra på grund av ett varmare klimat. Samtidigt kommenterar den tredje vinmakaren 

att det vore bäst om vinerna de tillverkar behåller sin friskhet trots ett förändrat klimat och 

detta skulle kunna tolkas som oro för att vinet tappar sin syra i det nya klimatet. Även en av 

importörerna har upplevt att producenterna arbetar för att vinerna ska uppfattas som mindre 

“varma”, detta kan tolkas som att de arbetar för att inte ha så mycket socker i vinet och att de 

istället vill höja syran.  

 

En av vinmakarna hade observerat att druvan Pinot Meunier planteras mindre och mindre och 

att man istället planterar Pinot Noir för att den klarar av förändringarna i klimatet bättre. Den 

tredje vinmakaren verkar hålla med om detta och berättar att de inte använder Pinot Meunier 

så mycket för att den alltid blir övermogen hos dem. Detta skulle kunna vara en början på det 

som Robinson och Harding (2015, s. 188) tar upp angående förändring i regionala vinstilar. 

De menar att förändringarna kan variera beroende på region och druvsort men att de troligtvis 

är relaterade till klimatgränser för druvans optimala tillväxt. Kanske betyder det nya varmare 

klimatet att Pinot Meunier inte längre kommer kunna leverera det som krävs för en 

champagne. Seguin (2014) skriver att det med det nya klimatet även innebär en risk för 

sjukdomar och skadedjur. Kanske innebär det att Pinot Meunier fasas ut och ersätts av en 

annan druva som är mer optimal och resistent i det nya klimatet och vad händer då med 

smaken i den klassiska champagnen? En av vinmakarna berättade att det inte skulle spela så 

stor roll om de blev tvungna att byta druva för enligt den vinmakaren är det jorden som är 

nyckeln till en typisk champagne. Vinmakaren menade att han därför inte är så orolig inför 

framtiden för jorden kommer alltid vara densamma oavsett hur klimatet förändras. Två 

diskussioner som är relevanta i relation till detta är klimatförändringens påverkan på vinets 

smak samt vad är det som ger champagne sin unika smak. Är det så att druvorna inte spelar 

någon roll för den typiska karaktären champagne har så behöver varken vinmakare, 

konsumenter eller importörer oroa sig för framtiden. Enligt Avellan (2013, s. 32) skapar det 

traditionellt svala klimatet i Champagne en lång mognadstid för druvorna och ger dem hög 

syra. Men med ett varmare klimat kanske mognadstiden förändras och därigenom även syran 

i druvorna och sedan det färdiga vinet. Med en lägre syra kanske vinerna dessutom riskerar 

att bli sötare och få en högre alkoholhalt. Räknas det fortfarande som en klassisk champagne 

om den inte längre har den traditionella höga syran? 

 

Samtliga vinmakare hade intrycket av att en förändring kommer ske men de tror väldigt olika 

om när den kommer att bli märkbart. En av vinmakarna tror på märkbar förändring om 150–
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200 år, en annan tror om 20 år och en av vinimportörerna tror om 10–20 år. Nadeau, Urban 

och Bridle (2017) påpekar att förändringar i stor skala inte kommer märkas av förrän runt år 

2100. Utifrån detta skulle man kunna anta att det kommer att komma förändringar men att det 

kommer att dröja några år innan de märks av i stor skala.  

 

Nya trender och vinbranschens framtid 

Samtliga tre importörer verkade vara eniga i att de tror att de svenska konsumenterna är ute 

efter något lyxigt och festligt när de köper en champagne. Importörerna verkade även uppleva 

att champagnekonsumenterna inte märker så stor skillnad i smak mellan olika champagner 

utan det viktigaste för dem är att det är ett mousserande vin med namnet Champagne på 

flaskan. Koplan, Smith och Weiss (2010, s. 277) tar upp att vinproducenterna i Champagne 

har fått jobba hårt för att skydda namnet Champagne utanför deras region. Vidare menar de 

att vinproducenterna vill lyfta att deras region har en unik kombination av jord, klimat, 

druvsorter och historia och dessa gör champagne så speciellt. Det kanske kan tänkas att det är 

just detta som gjort att kunder upplever champagne som något lyxigt. Vinproducenterna 

lägger vikt på att de är unika och att drycken de producerar inte kan produceras någon 

annanstans och detta skulle kunna tolkas av konsumenten som något exklusivt. Robinson och 

Harding (2015, s. 156) skriver om att ett champagnehus har sin specifika stil på sin 

champagne och att vinerna blandas för att kunna leverera samma smak år efter år. Även 

vinimportörer och vinmakare kommenterar detta och upplever att kunder ofta hittar sin 

huschampagne som de sedan är väldigt lojala till. Men vinmakarna kommenterade att de 

börjat se en förändring hos konsumenterna när det gäller detta. Både vinmakare och 

vinimportörer kommenterar att de upplevt att konsumenterna börjat betrakta champagne som 

mer än bara ett lyxigt vin med bubblor. De tror att terroir, druvsort och tillverkning börjar få 

större vikt när konsumenter väljer champagne. En av vinmakarna tycker att det idag finns en 

större marknad för dessa nischade champagner. Den tredje vinmakaren arbetar med 

biodynamisk odling och tillverkar viner med alla sju tillåtna druvsorter i Champagne, men 

även viner som strävar efter att vara så naturliga som möjligt utan bland annat tillsatt socker. 

Holland och Smit (2010) tar upp att konsekvenserna av klimatförändringen blir 

förskjutningar i vinrankans utveckling och att detta i sin tur kan leda till förändringar i 

regionala vinstilar. Skulle i så fall det som upplevs som klassisk champagne idag kunna 

innebära en osockrad champagne i framtiden? Den tredje vinmakaren påpekar att deras 

osockrade viner inte uppfattas som klassiska champagner och därför är de inte lika lätta att 

sälja. Men som kontrast till detta säger den första vinmakaren att deras torrare viner, med 
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väldigt lite tillsatt socker, har börjat sälja mer hos vissa kundgrupper. Tar man in 

klimatförändringens effekter i detta kanske det är en positiv förändring att vinerna i 

Champagne blir “varmare” med högre mognadsgrad på druvorna och mindre syra. Robinson 

och Harding (2015, s. 157) skriver att när syran i druvorna minskar blir basvinerna i 

Champagne mjukare och därför finns inte ett lika stort behov av att kompensera med att 

tillsätta socker. Den tredje vinmakaren tycker att vinerna blir bättre när de har sin naturliga 

sötma och man inte behöver kompensera. Dessutom uttrycker samma vinmakare ett hopp för 

att efterfrågan på denna typ av naturliga och osockrade champagner kommer att öka i 

framtiden. 

 

En av importörerna ser ekologiskt som en stark trend hos konsumenterna och menar därför att 

om en champagne skulle vara ekologisk skulle den förmodligen kunna sälja ännu mer på den 

svenska marknaden. Utifrån det ställdes frågan, har klimatförändringen bidragit till denna 

ekologiska trend? Väljer kunder ekologiskt för att värna om naturen eller sig själva? Två av 

importörerna talade om att de tror att konsumenterna väljer ekologiskt för att värna om miljön 

men importörerna trodde att det även väljer utifrån en hälsoaspekt. Med hälsoaspekten menas 

då att konsumenterna väljer ekologiskt för att det till exempel är mindre besprutat och att man 

därför inte får i sig lika mycket kemikalier när man dricker vinet.  

 

Systembolaget (2018) skriver om att år 2016 var ett svårt år för bland annat vinregionen 

Bourgogne och detta ledde till att inte lika mycket vin producerades det året. Men eftersom 

att kundernas efterfrågan fortfarande var lika hög gjorde detta att priserna steg. Två av 

importörerna pratar om att just detta kan ske som en konsekvens av klimatförändringen. De 

menar att ett nytt klimat eller oväntade extremväder kan göra att en skörd blir mindre och att 

producenterna inte kan leverera lika mycket vin som utlovat till importören. Men då 

efterfrågan fortfarande är lika stor kan detta göra att priserna istället går upp på de få flaskor 

som finns att sälja. Den tredje importören pratar om att det finns ytterligare en konsekvens av 

klimatförändringen som når importfirmorna och det är att vinet förändras så mycket att det 

inte längre passar in i portföljen. Både Robinson och Harding (2015, s. 188) och Holland och 

Smit (2010) påpekar att regionala vinstilar kan komma att ändras som en konsekvens av 

klimatförändringen. Robinson och Harding (2015, s. 188) tar även upp att det kan gå så långt 

att man behöver byta ut druvorna mot andra druvor som passar bättre i det nya klimatet. 

Skulle detta ske är det ganska självklart att även vinet som framställs på dessa druvor blir 

förändrat och vidare passar det då kanske inte längre in i importörernas portfölj.  
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När det gäller vinbranschens framtid tror två av importörerna att det kommer bli svårare för 

de små företagen, både producenter och importörer. De menar att de stora företagen kommer 

att växa och ta plats och det blir då svårare för de små företagen att klara sig. Skulle dessutom 

klimatförändringen ställa till så att skördarna blir förstörda blir det tufft för de små 

producenterna men även för små importfirmor om de inte får vinet de räknat med. Detta kan i 

sin tur göra att de måste sälja företaget och att de blir uppköpta av något av de större. När det 

gällde vinmakarna och vad de trodde om branschen i framtiden hade de svårt att svara. De 

anser att klimatet inte går att styra så det enda de kan göra är att anpassa sig till det de kan.  

 

Enligt IPCC (2014) kommer klimatförändringen bland annat innebära ökade havsnivåer, 

extrema väderförhållanden och torka och genom detta skapas en instabil livsstil hos jordens 

befolkning. Vidare menar IPCC att detta leder till ännu mer negativa konsekvenser för 

jordens klimat. Nadeau, Urban och Bridle (2017) skriver att klimatförändringen kan komma 

att påverka biologiska system, gener och ekosystem i naturen. Kanske blir i så fall framtiden 

för vinmakarna att bli ännu mer klimatsmarta och satsa på ekologisk eller biodynamisk 

odling och på så vis minska påverkan på klimatet samt stärka ekosystemen. Om 

konsumenterna efterfrågar ekologiskt vin idag, vem vet hur det kommer se ut i framtiden? 

Kanske kommer det ställas ännu högre krav från konsumenternas sida också. En av 

importörerna trodde inte heller att det finns så mycket för producenterna att göra åt 

klimatförändringen annat än att anpassa sig. Vidare menar importören att ett sätt att anpassa 

sig är att selektera bättre, att om man haft ett dåligt år måste man vara noggrann när man 

väljer ut druvor vid skörden, så att bara de bästa kommer med. Detta skulle kunna leda till 

mindre volym vin men kanske ett vin med högre kvalitet då man skördat med mer 

noggrannhet än vanligt. Detta relaterar till diskussionen som enligt den ena vinmakaren är 

aktuell i Champagne just nu. Skulle man selektera bättre kanske champagne kan hålla kvar i 

stämpeln som ett lyxigt, exklusivt vin med kvalitet och ett pris som reflekterar detta. Men om 

champagne skulle börja produceras i större volymer till ett lägre pris skulle det förmodligen 

sälja bättre på den svenska marknaden. Som tidigare nämnts tror importörerna att svenska 

konsumenter gärna köper billigare champagne om det finns tillgängligt då smaken inte verkar 

spela så stor roll.  
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Metod- och materialdiskussion 
 

Intervju 

För att ta reda på hur människorna som arbetar inom vinbranschen tänker kring 

klimatförändringen ansågs intervjuer mest passande. Vinbranschen består bland annat av 

vinmakare och vinimportörer och i enlighet med Bryman (2011, s. 441) var målet med 

undersökningen att få reda på saker om människor och deras åsikter. Eftersom alla påverkas 

olika av klimatförändringen var det av intresse att få veta vad som påverkade den enskilda 

vinmakaren, något som blir svårt att få fram genom till exempel en anonym enkät. I en 

anonym enkät syns det vad personerna svarar men inte hur de uttrycker sig och tänker kring 

svaren. I en kvalitativ intervju kan man inte mäta åsikterna men man kan få en förståelse för 

varför intervjupersonen tycker och tänker som den gör. De sex personer som intervjuades kan 

inte svara för hela vinbranschen men de kan ge en inblick i branschen och därmed utöka en 

förståelse för den.  

 

Urval 

När det gäller den teoretiska mättnaden hade det varit intressant att intervjua fler personer 

från respektive fält för bredda bilden av hur klimatförändringen påverkar vinbranschen. Men 

i dessa sex intervjuer upplevdes svaren allt eftersom mer likartade och därför fanns inte ett 

behov av fler intervjuer. Dock lyckades intervjuerna skapa en bredd i undersökningen då 

vinimportörerna och vinmakarna skiljde sig en del ifrån varandra. Ett mål som hänger 

samman med det Bryman (2011, s. 392) skriver om att man i en undersökning vill få fram ett 

urval som säkerställer variation i det stickprov som blir resultatet. När det gäller 

vinimportörerna arbetade de tre intervjupersonerna för företag av varierande storlek och hade 

olika typer av samarbeten. Det kan exempelvis vara att vissa arbetar med bara restauranger 

och andra med både restauranger och Systembolaget. Vinmakarna kom från två olika platser i 

Champagne och de två som befann sig mer söderut skiljde sig genom att den ena odlade 

biodynamiskt och den andra inte. För att utöka svaren hade ytterligare en vinmakare i den 

norra delen kunnat intervjuats. 

 

 

Genomförande 

Intervjuerna valdes att göras på telefon eftersom intervjupersonerna befann sig på olika orter 

och länder. Genom att göra telefonintervjuer fanns det en mer flexibel tidsplan då både 
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intervjuare och intervjupersonerna kunde utföra intervjuerna lite när som. Dock skapade även 

detta störningsmoment som ibland påverkade koncentrationsnivån under intervjun. Till 

exempel befann sig en av intervjupersonerna hemma med ett sjukt barn, en annan hade 

ombyggnationer på jobbet som lät i bakgrunden och en tredje var ute på vingården och hade 

dålig mottagning.   

 

En annan fördel med telefonintervju som nämns tidigare är att det ibland kan vara lättare att 

både ställa och svara på känsliga frågor då man inte ser varandra (Bryman, 2011, s. 432–

433). Dock blir det svårt att avgöra vad som är känsliga frågor när man inte ser personens 

miner och kroppsspråk, det blev istället en fråga om att personen helt enkelt inte hade något 

att säga om det som diskuterades. I enlighet med Bryman (2011, s. 419) fanns det en struktur 

i hur frågorna formulerades för att inte hindra andra idéer eller synsätt att uppstå under 

intervjun. Målet var att motivera intervjupersonerna att ge breda svar inom ämnet. Det visade 

sig dock i efterhand att en del frågor blev nästan för stora för att respondenterna ens kände sig 

tillräckligt säkra på ämnet för att kunna ge ett svar. Antingen visade de på osäkerhet inom 

ämnet och sa ingenting eller så gav de väldigt breda svar som ibland inte tillhörde ämnet i 

fråga.  

 

Eftersom vinmakarna som intervjuades hade franska som modersmål visade sig språket 

ibland ställa till problem. Målet var först att hitta vinmakare som kunde prata engelska så att 

båda intervjuarna skulle kunna delta men detta visade sig svårare än väntat. Till slut fick två 

intervjuer utföras på franska med bara en intervjuare och en intervju kunde göras på engelska. 

Men trots att den sista intervjun gjordes på engelska blev språket ibland ett problem då det 

varken var intervjuarnas eller intervjupersonens modersmål. Det hela försvårades ytterligare 

eftersom intervjuerna utfördes på telefon och precis som Bryman (2011, s. 420) påpekar 

kunde man inte se intervjupersonens kroppsspråk och reaktioner. Hade intervjuerna utförts 

ansikte mot ansikte kanske det hade varit lättare att förstå de som intervjuades trots att 

språket inte alltid räckte till. Eftersom att en av uppsatsförfattarna pratar franska blev det 

möjligt att göra intervjuerna men vissa ord och fraser var svåra att förstå eller tyda, 

framförallt de vintermer som inte har en motsvarighet på svenska. Detta gör att man riskerar 

att gå miste om viktig information om det inte tolkas eller översätts på rätt sätt. Men 

samtidigt kan det tänkas att de intervjuade känner sig mer bekväma att prata på sitt 

modersmål och att det motiverar till mer utförliga svar.  
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Etisk reflektion om studiens 

genomförande/Forskningsetisk uppföljning 

De fyra etikreglerna Patel och Davidson (2011, s. 63) skriver om var viktiga att följa i arbetet 

med denna undersökning. Dessa fyra regler är alltså informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla dessa skrevs ett informationsbrev 

som beskrev studiens syfte, berättade om intervjupersonernas anonymitet och att det var 

frivilligt att delta och dra sig ur. Eftersom hälften av intervjupersonerna inte talar svenska 

skrevs även ett brev på franska som i den mån det gick var så direktöversatt som möjligt. 

Dock fick den sista delen i informationsbrevet tas bort. Denna del berättade för 

intervjupersonerna att uppsatsen fanns tillgänglig att läsa för dem om de skulle önska och att 

den kunde mailas på begäran. Då uppsatsen är skriven på svenska fanns det tyvärr ingen 

möjlighet att erbjuda detta till de fransktalande intervjupersonerna. Men för att 

intervjupersonerna ändå skulle få möjlighet att ta del av studien beslutades att en 

sammanfattning av studien skulle göras på franska och sedan skickas till de franska 

deltagarna. 

 

Kvale och Brinkmann (2015, s. 106) tar upp att intervjuare inte ska försöka lösa problemen 

som uppstår kring de fyra etikreglerna. De menar att man som kvalitativ intervjuare snarare 

ska vara öppen för de dilemman och konflikter som kan uppstå. Detta kan tyckas vara 

motsatsen till det Patel och Davidson (2011, s. 63) skriver om de fyra etikreglerna eftersom 

de menar att de är viktiga att följa för att uppnå bra forskaretik. Men i en kvalitativ 

undersökning kan även de konflikter och dilemman som uppstår vara intressanta för studiens 

resultat även om de bör undvikas. Det är inte bara intervjupersonens svar som är viktiga utan 

även historien bakom och intervjupersonens reaktioner på de frågor som ställs.  

 

Då intervjuer även gjordes på franska och engelska var de tvungna att översättas vid 

transkriberingen. Pripp (2011, s. 80) skriver om hur viktigt det är att tänka på att den 

insamlade informationen inte får förvrängas för att passa personliga syften eller omvärldens 

förväntningar. När det gäller översättning handlar det om att tolka för att hitta passande ord 

och ibland kanske det inte ens finns en motsvarighet av ordet på svenska. Kvale och 

Brinkman (2014, s. 184) tar upp att det kan vara svårt att skaffa sig kunskap om de olika 

kulturella faktorer som påverkar en tvärkulturell intervju. Därför spelar översättarens kunskap 

och ordförråd in i översättningen och detta kan i sin tur komma att påverka hur 



 

 

32 

 

översättningen sedan tolkas av andra. Översättningarna gjorde inte av professionella 

översättare men de gjordes av en person som är van med den franska kulturen och som även 

har en inblick i yrket som vinmakare. En person utan denna typ av kunskap hade förmodligen 

haft svårare att förstå och tolka vinmakarnas svar. Men å andra sidan hade översättningen 

kanske blivit mer fyllig om en professionell översättare gjort den.  

 

 

Slutsatser 

Det är tydligt att klimatförändringen påverkar vinodlingarna i världen men i Champagne är 

det ännu inte så påtagligt. Vinmakarna i Champagne uttrycker ingen oro för framtiden men 

de har en stor medvetenhet kring vad som kan ske om klimatet fortsätter att förändras. 

Vinimportörerna är även de medvetna om hur konsekvenserna av klimatförändringen kan 

komma att påverka deras yrke, men i dagsläget är det framförallt priserna på vin som skiftar 

med förändringen. Både vinmakare och vinimportörer är beredda på den kommande 

förändringen och uttrycker att det enda de kan göra är att anpassa sig.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan ge vinbranschen en inblick i hur klimatförändringens konsekvenser 

påverkar eller inte påverkar vinmakare och vinimportörer för att själva sedan välja hur de 

förhåller sig till frågan. Med det aktuella ämnet om klimatfrågan och champagnes popularitet 

på marknaden kan denna studie bidra till en intressant synpunkt. Dock finns det ytterligare 

två aspekter som inte tagits upp i denna studie och som skulle gynnas av vidare forskning. 

Den ena aspekten är vilka åsikter och kunskaper konsumenter har om klimatförändringens 

påverkan och den andra hur vinbranschen påverkar klimatet genom olika odlingsprocesser 

och andra val som påverkar miljön.   
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Bilaga 2 - Informationsbrev, undersökning för 

examensarbete 

 
Vi är två tjejer som går sista året på sommelierprogrammet på Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Just nu skriver vi vår C-uppsats där vi kommer undersöka hur 

vinbranschen förhåller sig till klimatförändringen. Genom detta hoppas vi kunna belysa hur 

klimatförändringen påverkar vinrankan och arbetet på vingården och slutligen även vinet som 

är den produkt vinbranschen säljer. Vi har valt att använda Champagne som ett exempel i 

undersökningen och kommer därför intervjua både vinmakare i Champagne men även 

svenska vinimportörer.   

 

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. 

Information som kommer fram under intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Resultatet kommer också att anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är 

möjlig.  

 

Deltagande är frivilligt och du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet publiceras 28/5 

2018. Om du vill kan vi skicka uppsatsen när den är färdig. Se kontaktuppgifter nedan. Tack 

för att du hjälper oss och deltar i vår undersökning!  

 

Kontaktinformation 

 

Linnéa Ingemarsson, linnea.ingemarsson@gmail.com, 0702728140 

Karolina Murray, karolina.murray@gmail.com, 0768825768 

 

Handledare för projektet 

 

Inger M Jonsson, inger.m.jonsson@oru.se, 019–302010 

Henrik Scander, henrik.scander@oru.se, 019–302008   
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Bilaga 3 - Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor vinmakare 

 
● Berätta lite om dig själv och ditt yrke 

 

● Hur är det att äga en vingård, hur var skörden förra året, berätta om din vingårds unika 

klimat och jordmån m.m.  

 

● Skulle du vilja berätta om dina viner utifrån ert klimat, hur tänker du kring klimatet 

och era viner? 

 

● Ett väldigt aktuellt ämne idag är klimatfrågan. Vad har du för tankar kring detta och 

ditt yrke?  

 

● Kan man göra något inom branschen för att anpassa sig? Gör du något annorlunda hos 

dig? Hur gör dina grannar? 

 

● Hur tänker du kring klimatfrågan och appellationer? Kvalitetsviner? High end wines? 

 

● Hur ser du på traditionen kring Champagne? Hur förhåller du dig till den? 

 

● Vad tror du att konsumenterna vill uppleva i en champagne?  

 

● Om klimatet blir varmare hur tänker du då kring deras upplevelse? 

 

● Hur tänker du kring dina konsumenter?  

 

● Är det något mer du vill tillägga? 
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Intervjufrågor vinmakare (Engelska) 

 

● Can you tell us a little bit about yourself and your profession 

 

● What is it like to run a vineyard?  

 

● How was the harvest last year? Compared to other years? 

 

●  Can you tell us a bit about your vineyard's unique climate and soil? 

  

● Can you tell us about your wines and the climate in your vineyard? What impact does 

the terroir have on your wines? Have you noticed any change in the past few years? 

  

● A very relevant subject today is the climate change and how it is affecting our planet. 

What are your thoughts about this in your profession? 

  

● In your opinion, is there something the industry can do to adapt? Are you doing 

something different in your vineyard? What about your neighbours, what are they 

doing? 

  

● What are thoughts about the climate change and the appellations? Are they adapting 

with the changing climate? (Quality wines? High end wines?) 

 

● What does the tradition of Champagne mean to you? What part does it play in your 

winery? Methods? Grapes? 

 

● What do you think consumers would want to experience in a champagne? 

 

● With a warmer climate, what do you think the consumers will think? 

 

● What is your relationship with your customers?   

 

● Is there anything else you would like to add? 
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Intervjufrågor importör 

 

● Berätta lite om dig själv och ditt jobb 

 

● Hur går processen till när ni hittar nya producenter? 

 

● Vad har ni för kommunikation med era producenter? Diskuterar ni skörd, väder osv? 

 

● Vad tror du att konsumenterna vill uppleva i en Champagne? 

 

● Ser du någon trend bland vinkonsumenter idag? Ekologiskt? Biodynamiskt? Etiskt 

märkt?  

 

● Ett väldigt aktuellt ämne idag är klimatfrågan. Vad har du för tankar kring detta i ditt 

yrke? Är det någonting som du märker av? Antal flaskor? 

 

● Hur tror du att vinbranschen kommer att se ut i framtiden? Vad kommer driva den 

framåt? Vad blir mer och mindre viktigt? 

 

● Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


