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Sammanfattning 

  

Inledningen tar upp författarnas bild av hur mycket kunskap som finns hos vinkonsumenter 

när det kommer till innehållet i vinflaskan med fokus på sulfiter. 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad vinkonsumenter anser om tillsatsen 

sulfiter samt hur mycket de vet om sulfiter. 

 

Metod och material förklarar genomförandet av denna studie – hur författarna gått tillväga 

med genomförandet av den enkätundersökning som ligger till grund för studien. 

 

Resultatet visar sammanställningen av de svar författarna tagit del av från 

enkätundersökningen samt jämför dessa. 

 

Slutsatsen visar att konsumenter har lite kunskap om vad sulfiter är och hur det används som 

tillsats i vin. 

 

Nyckelord: Sulfiter, Vinkonsumenter, Innehåll i vin, Vin. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Asgeir Nilsen som hjälpt oss med analyseringen av den 

insamlade data i EyeQuestion® (2018). Ett tack till Carola Tedenbring och Göran 

Ternebrandt för sin hjälpsamhet och kunskap som bibliotekarier i Grythyttans 

studentbibliotek. Ett tack riktas även till opponeringsgruppen och framförallt Caroline 

Erlandsson och Elin Gunnerstad som hjälpt oss med åsikter på uppsatsen för att göra den 

bättre.  

 

 

Inledning 

Författarna som har arbetat på vinbarer och restauranger i Sverige har ofta fått frågan om 

naturvin och om det finns att tillgå. Frågor som: “Var köper man det?” och “Vad är det?” 

dyker ofta upp. Naturvin är en kategori som inte har några regler, till skillnad från exempelvis 

ekologiskt vin (SvD, 2018). Vill man förklara begreppet handlar det om att endast använda 

naturliga bekämpningsmedel i odlingen och att använda minimal mängd eller inga sulfiter i 

vinproduktionen (Ibid.). Vin behöver inte deklarera innehållet eftersom drycken räknas som 

ett livsmedel med druvor som enda ingrediens (Europaparlamentet, 2018). Det gäller ej vin 

med mer än 10 mg/l tillsatta sulfiter om det innehåller en volymprocent på mer än 1,2 % 

alkohol (Livsmedelsverket, 2017). Detta gör det utmanande för konsumenten att veta vad som 

finns i flaskan. Författarna har genomfört en studie på konsumenter för att få en klarare bild 

av hur kunskapen om sulfiter i vin är. Konsumenter är mer benägna än någonsin att få 

information om vad deras livsmedel innehåller samt hur mycket tillsatser som används vid 

framställningen (Massey, O’Cass & Otahal, 2018).  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Författarna studerar Sommelier och måltidskreatör på Restaurang- och Hotellhögskolan vid 

Örebro universitet – därav har författarna valt att studera konsumenternas beteende och 

åsikter med fokus på vin och sulfiter.  

 

Uppsatsen kommer behandla vin med fokus på innehållet i vin. Därav kopplas ämnet till Five 

Aspect Meal Model (FAMM) som innefattar atmosfär, rummet, styrsystemet, mötet och 

produkten (Gustafsson, Öberg, Johansson och Mossberg, 2006). Uppsatsen kommer att 
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förhålla sig till en av dessa fem aspekter och denna uppsats kopplar vinet till aspekten 

produkten. Ämnet som behandlas är relevant för måltidskunskap och värdskap i och med att 

dryck är en stor del av måltiden (Ibid.). Studien är ämnad att belysa problematiken kring 

okunskapen om vinets innehåll och hjälpa konsumenter få en djupare förståelse för vad som 

finns i vinet som konsumeras. 

 

 

Teoretisk bakgrund 
 

Innehållsdeklarering 

Naturvinstrenden fortsätter locka konsumenter att utforska vinvärlden och vindrickandet. 

Naturvin kom som en motreaktion på de tillsatser som blev allt vanligare under 1960-talet och 

tillsatserna har ökat i produktionen sedan dess (SvD, 2016). Som tidigare nämnt finns inga 

regler för vad naturvin är men stort fokus kretsar kring tillsättning av sulfiter (SvD, 2018).  

Naturvinsproducenterna påstår att de vill arbeta ärligt och anser därför att konsumenterna ska 

få veta vad deras vin innehåller (SvD, 2016). I Ryssland och USA är det lag på att samtliga 

alkoholhaltiga drycker ska presentera närings- och energiinnehåll samt varningstext 

(Annunziata, Pomarici, Vecchio & Mariana, 2016). Dock behöver inte vinproducenterna i 

Europa skriva en utförlig innehållsförteckning på sina flaskor enligt svensk och internationell 

lagstiftning (Europaparlamentet, 2018). Enligt EU-regelverket behöver inte drycker som har 

högre alkoholhalt än 1,2 % deklarera innehållsförteckning (Nilsson, 2008). Detta eftersom 

alkoholen då anses vara den variabel som påverkar hälsan mest (Battaglene, 2014). Det finns 

ett växande intresse från konsumenter att se innehållsförteckning på de livsmedel de köper 

(Ibid.). I takt med att konsumenterna blir mer medvetna och nyfikna ställs ett större krav på 

producenternas ärlighet (SvD, 2016).  

 

Sulfiter 

Vad är då sulfiter? Svaveldioxid (SO2) är ett kemiskt ämne som bland annat används i 

framställningen av vin. SO2 kallas även E220 och ger en svavelsyra vid vattenlösning vars 

saltkristaller kallas för sulfit (Zinck & Hallas-Møller, 2005). Det finns sju olika sorters sulfiter 

som har e-beteckningarna E221-E224 samt E226-E228 (Nilsson, 2008). Enligt 

Livsmedelsverket (2017) är sulfiter ett samlingsnamn för svaveldioxid, sulfit samt svavelsyra 

och dess salter.  
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Sulfiter används som konserveringsmedel samt för att förhindra oxidering av vinet, det 

används även som antiseptiskt medel för desinfektering av kärl och verktyg (Grainger & 

Tattersall, 2005). Sulfiter används också för att förhindra att en fermentationen av druvorna 

startar för tidigt (Ibid.). När sulfiter tillsätts till en råvara binder det till en del av råvarans 

ämnen och i vin är det främst ämnena acetaldehyd1 och anthocyanin2 som binder sulfiter och 

endast lämnar en liten del fria sulfiter (Zoecklein, Kenneth, Barry, Fred, 1995). 

 

De fria sulfiterna kan irritera luftvägar och utlösa astmaanfall (Zinck & Hallas-Møller, 2005). 

Därför måste de livsmedel som innehåller mer än 10 mg sulfiter/liter märkas med att de 

innehåller sulfiter (Livsmedelsverket, 2017). Det dagliga rekommenderade intaget sulfiter är 

0,7 mg/kg kroppsvikt (Zinck & Hallas-Møller, 2005) och den högsta tillåtna nivå av sulfiter i 

vin är 350 mg/l (Zoecklein et al., 1995).  

 

Smakanalys av sulfiter 

Acetaldehyder har en doft och smak som kan anses mindre önskvärd, sulfiter hjälper till att 

binda dessa aldehyder för att få rätt smakprofil på vinet (Nilsson, 2008). Enligt Zoecklein et 

al. (1995) tillsätts oftast första omgången sulfiter efter fermentationen eftersom sulfiterna 

dödar de naturliga jäststammarna som finns på druvorna vilket tillåter producenten att tillsätta 

jäststammar som kan bidra med smaker och dofter som inte är naturliga för druvmusten.  

 

Det finns ett antal smakprofiler som kan beskrivas som metalliska och hårda för ett vin och 

dessa kan direkt har kopplats till sulfiter (Zoecklein et al., 1995). När det finns ett större antal 

fria sulfiter i vin brukar vinet få en skarp doft som kan upplevas som tvålig (Ibid.). Enligt 

vinmakare John Wurdeman (2018, muntlig uppgift) som näst intill enbart dricker vin utan 

tillsatta sulfiter kan han tydligt känna på smaken när det finns tillsatta sulfiter.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad Sveriges vinkonsumenter vet om sulfiter i vin samt 

om de upplever att de får den information de behöver och sedan jämföra detta med de 

demografiska aspekterna.    

 

                                                 
1 Acetaldehyd är den huvudsakliga metabolismen av alkohol (etanol) (Evira, 2016). 
2 Anthocyanin är ett vattenlösligt pigment som tillhör gruppen fenoler (kolbildningar) (Khoo, 

Azlan, Tang, & Lim, 2017). 
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Metod och material 

Nedan beskrivs hur undersökningen för denna studie har genomförts. Detta avsnitt redogör 

för vilken metod som valts samt hur metodvalet genomförts. Avsnittet material visar hur 

urvalet och avgränsningen planerats men även hur sammanställningen av metodvalet gjorts.  

 

Metodval 

Författarna valde tidigt att studien skulle baseras på en undersökning av kvantitativ metod. 

Detta för att uppsatsens syfte enkelt skulle besvaras med numerisk data (Bryman, 2011). 

Enkäten som skapades bestod av tretton frågor som kategoriseras efter demografi, konsumtion 

samt frågor om allmän kunskap gällande sulfiter. En enkät skapades med hjälp av 

programmet EyeQuestion® (2018), se Bilaga 2. Enkäten var internetbaserad och skickades ut 

via sociala medier och även mail. Detta för att nå ett stort antal individer. Med det kvantitativa 

metodvalet som användes i denna undersökning sparades respondenternas svar ner 

automatiskt i databasen vilket underlättar sammanställningen av data (Bryman, 2011). 

 

Material 

Pilotstudie 

För att enkätundersökningen skulle bli så relevant och bra som möjligt, samt för att hitta fel i 

formuleringen av frågorna som ställdes, utformades en pilotstudie av enkäten som skickades 

ut till ett fåtal individer. Bryman (2011) menar att en pilotstudie är extra viktig då man gör en 

enkätundersökning eftersom det inte finns någon intervjuare närvarande som kan svara på 

eventuella oklarheter. Pilotstudien utformades i samma program som den riktiga enkäten 

skulle skapas i. Uppsatsförfattarna valde ut elva personer som fick svara på pilotstudien. Efter 

samtliga elva hade svarat diskuterades frågorna med respondenterna om vad de ansåg om 

formuleringen av frågorna samt utformningen av enkäten. Respondenterna ställde även frågor 

som var relevanta för undersökningen vilket hjälpte författarna att få en bild av vad som 

kunde vara otydligt i frågeställningarna. Efter att författarna sammanställt samtliga svar från 

pilotstudien men även svaren från diskussionen med respondenterna gjordes justeringar i 

enkäten. En del frågor valde författarna att ta bort och på andra ändrades formuleringen. 

Enligt Bryman (2011) ska pilotstudien inte göras med individer utifrån det urval som är tänkt 

för den riktiga undersökningen. Därför skickades pilotstudien ut till personer som inte föll 
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under studiens målgrupp. Pilotstudiegruppen valdes även ut för att få ut viktig information om 

språket då författarna har ett bredare vinspråk än personer som ej är utbildade i vin. Denna 

grupp var till stor hjälp vid formulering av frågeställningar så att samtliga som genomförde 

enkäten skulle förstå frågorna.  

 

Urval och avgränsning 
Författarna genomförde en enkätundersökning via programmet EyeQuestion® (2018). Målet 

med en internetenkät är att på ett smidigt sätt nå ut till ett större antal respondenter samt att på 

ett enkelt sätt strukturera resultat (Bryman, 2011). Sociala medier användes för att nå ut till 

respondenterna, via Facebook delade båda författarna enkäten på sin sida och även skickades 

den direkt till en del vänner i chatfunktionen med uppmuntran om att sprida enkäten vidare. 

Enkäten delades även i Facebookgruppen för Örebros studenter, denna grupp valdes på grund 

av att gruppen inte har någon direkt koppling till Restaurang- och hotellhögskolan då de 

studerar andra inriktningar. För att få svar från alla typer av respondenter var författarna 

noggranna med att även dela enkäten i grupper som inte handlade om mat och dryck. Detta 

eftersom att individerna i grupper med fokus på mat och dryck har ett stort intresse, vilket 

skulle kunna ge en missvisande representation av samtliga Sveriges vinkonsumenter.  

 

Bryman (2011) skriver om snöbollsurval och dess risker vilket innebär att forskaren utgår från 

en person eller grupp och sedan sprider sin forskning vidare genom dessa individer. 

Exempelvis skulle ursprungsgruppen kunna komma från samma yrke och därför sprider 

vidare till sina vänner och kollegor som även dessa är i samma yrke. Risken med detta är att 

resultatet troligtvis inte kommer att bli representativt för befolkningen (Ibid.). För att 

minimera denna risk har författarna delat enkäten direkt till vänner i olika åldrar, bosatta i 

olika städer och med olika yrken för att få en stor spridning på ursprungsgruppen. Författarna 

har även inkluderat en fråga i enkäten där respondenten får svara på huruvida de har arbetat 

med mat och dryck inom de senaste fem åren som en kontrollfråga för att kunna mäta data 

mer objektivt.  

 

Dataanalys 
Efter att enkäten stängdes i EyeQuestion® (2018) exporterades all data till EyeOpenR® 

(2018), vilket är det statistiska verktyget för EyeQuestion® (2018), som i sin tur konverterade 

all rådata till Word- och Excelfiler. I Word och Excel skapades diagram och med hjälp av 
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dessa blev bilden av svaren tydliga och enklare att analysera. Diagrammen är presenterade i 

resultatdelen av studien.  

 

Enligt Bryman (2011) kan ett chi-test utföras på resultatet mellan två olika frågor för att finna 

signifikanta skillnader. Ett chi-test utförs i Excel och jämför två svarsalternativ från två olika 

frågor och beräknar utifrån antalet svar det förväntade resultatet. Om det förväntade resultatet 

och det insamlade resultatet har en skillnad på lägre än 0,05 i chi-testet finns det en 

signifikant skillnad. Detta innebär att av 100 stickprov ur resultatet ska högst 5 av dessa 

uppvisa ett samband som inte återfinns i resultatet. Chi-testet utfördes på ett flertal frågor men 

endast de med signifikant skillnad kommer att presenteras i resultatet.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Enkätens innehåll har planerats utifrån Alan Bryman’s bok Samhällsvetenskapliga Metoder 

(2011) och dess kapitel om etik och politik i samhällsvetenskapliga undersökningar. I kapitlet 

tas de följande etiska principerna upp.  

• Informationskravet. Forskaren ska informera berörda personer om undersökningens 

syfte och att de medverkar anonymt (Bryman, 2011). På enkätens första sida 

informeras vad som undersöks och att undersökningen är anonym.  

• Samtyckeskravet. Deltagarna får själva bestämma över sin medverkan och hur 

minderåriga behandlas (Ibid). Enkäten som behandlar alkoholhaltig dryck riktar sig 

mot myndiga personer och därför är den lägsta möjliga åldern att välja 18 år. 

Undersökningen sker via internet och det är därför helt frivilligt att delta samt ett 

informationsbrev som förklarade frivilligheten av deltagandet.  

• Konfidentialitetskravet. Alla uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och personuppgifter måste förvaras 

utom räckhåll för obehöriga (Ibid). I undersökningen samlas inga personuppgifter 

utöver ålder, utbildning och kön och kan därför inte spåras till någon enskild individ.  

• Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet (Ibid). Den information som samlas in från 

undersökningen behandlas endast av författarna och används enbart till resultatet i 

uppsatsen.  
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Resultat 

Enkäten var öppen från torsdag 19-04-2018 klockan 13:00 och stängdes måndag 23-04-2018 

klockan 13:00. Under den tiden var det 438 respondenter som påbörjade enkäten. Av de 438 

respondenterna var det 406 som avslutade enkäten och det blev således ett bortfall på 32 

personer som påbörjade men ej avslutade enkäten.  

 

Demografi 

Enkäten inleddes med fyra frågor om respondenternas demografi.  

 

Svarsalternativen för ålder var indelade i fem grupper: 18-25 år, 26-30 år, 31-40 år, 41-55 år 

och över 55 år. Majoriteten (56 %) av våra respondenter var mellan 18-25 år. Följande grupp, 

26-30 år utgjorde 19 % av respondenterna. Av respondenterna var 9 % mellan 31-40 år, 13 % 

var mellan 41-55 år och endast 3 % var över 55 år (se figur 1).  

 
Figur 1. Ålder. 

 

Av respondenterna var 41 % män och 59 % var kvinnor. En respondent valde alternativet 

annat vilket uppgick till 0,25 %. På frågan om studier hade 78 % av respondenterna antingen 

avslutat eller genomförde just då en utbildning på universitet/högskola. De som inte hade efter 

gymnasiala studier uppgick till 20 % och 2 % hade inte studerat efter grundskolan. Av 

respondenterna hade 44 % jobbat med mat och dryck inom de senaste fem åren och resterande 

hade inte arbetat med mat och dryck inom de senaste fem åren.  

 

Konsumtion 

Detta avsnitt kommer att behandla respondenternas svar på frågorna om konsumtion av vin 

samt deras köpbeteende.  
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Den första frågan handlade om hur ofta respondenterna drack vin där det var 19 % som drack 

vin flera gånger i veckan och 24 % drack vin en gång i veckan. Det vanligaste förekommande 

svaret var att respondenterna konsumerade vin två eller tre gånger i månaden (31 %). 21 % 

drack vin några gånger per år och endast 5 % drack mindre än en gång per år. Den andra 

frågan handlade om vad en vinflaska som respondenten köper hem kostar i genomsnitt. 

Resultatet visar att 7 % köpte vin för under 70 kr och 48 % köpte vin för mellan 71-100 kr 

medan 31 % angav att de la mellan 101-150 kr per flaska vin. Av respondenterna var det 8 % 

som köpte för mellan 151-200 kr och 6 % köpte vin för över 200 kr.  

 

I den sista frågan av avsnittet efterfrågade författarna vad respondenterna tyckte var viktigast 

när de valde vin. Detta var en flervalsfråga vilket betyder att respondenten kunde välja upp till 

tre stycken av de sju svarsalternativen. I tabell 1 presenteras resultatet av flervalsfrågan om 

preferens i val av vin. De 406 respondenterna valde i genomsnitt 2,3 kategorier var, vilket 

sammanlagt uppgick till 922 svar. 

 

Tabell 1. Vad respondenten utgår ifrån för att välja vin.  

 
 

Sulfiter i vin 

Det tredje och sista avsnittet i enkäten handlade om respondenternas kunskap och åsikter 

gällande sulfiter.  

 

Den första frågan var om respondenten kände till att vin fick innehålla tillsatser där 41 % av 

respondenterna svarade nej. Resterande 59 % svarade att de kände till att vin fick innehålla 

tillsatser.  

 

Av samtliga respondenter svarade 43 % att de inte visste vad sulfiter var och resterande 57 % 

svarade att de visste vad det var. När de sedan skulle svara huruvida de upplever sulfiter som 

något positivt eller negativt så svarade 73 % att de inte hade någon åsikt. Endast 0,5 % 



 13 

svarade att de tyckte mycket bra om sulfiter och 5,5 % att det tyckte bra om sulfiter. Av 

respondenterna svarade 3 % att de tyckte mycket illa om sulfiter och 18 % svarade att de 

tyckte illa om sulfiter. Se figur 2 för cirkeldiagram av resultatet. 

 
Figur 2. Åsikt om sulfiter. 

 

På frågan om respondenten önskade att veta hur många mg/l sulfiter som deras vin innehåller 

svarade 67 % ja och 33 % svarade nej. Därefter hade respondenten möjligheten att skriva en 

egen kommentar om varför de ansåg att de ville veta hur många mg/l sulfiter deras vin 

innehöll. I kommentarerna kunde det utläsas ett samband mellan återkommande ord där de två 

mest förekommande kategorierna är “giftigt” och att respondenterna ville veta vad de 

stoppade i sig. Flertalet respondenter har även kommenterat att de inte vet vad det är och 

därför inte har något intresse av att veta hur mycket sulfiter deras vin innehåller.  

 

Sista frågan var en ja och nej fråga där respondenten fick svara på huruvida de önskar en 

utförlig innehållsförteckning på vinflaskor där 85 % svarade att de önskade det och endast 15 

% svarade nej.  

 

Signifikanta skillnader 

Författarna utförde ett chi-test på resultatet mellan fråga 5 om respondenternas 

konsumtionsvanor och fråga 8 om respondenternas vetskap om tillsatser. Resultatet på chi-

testet uppgick till 0,021926 vilket visar på en signifikant skillnad.  
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Figur 3. Korsdiagram av svaren på fråga 5 och fråga 8. 

 

I figur 3 kan utläsas att de respondenter som konsumerade vin oftare även kände till att 

produkten fick innehålla tillsatser. Av de respondenter som konsumerade vin flera gånger i 

veckan har 86 % svarat att de kände till att vin fick innehålla tillsatser.  

 

Ett chi-test utfördes även på fråga 9 om respondenten visste vad sulfiter var och på fråga 10 

om respondentens åsikt om sulfiter. Resultatet på chi-testet blev 0,002775 vilket visade på en 

signifikant skillnad.  

 
Figur 4. Korsdiagram av resultatet på fråga 9 och fråga 10. 

 

Figur 4 visar att 94 % av de respondenter som svarade nej på om de visste vad sulfiter var 

inte hade någon åsikt om sulfiter. Ingen av respondenterna som svarade nej på om de visste 
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vad sulfiter var tyckte bra om sulfiter. De som svarade ja på att de visste vad sulfiter var hade 

starkare åsikter om sulfiter och tenderade att tycka illa sulfiter.  

 

Ett korsdiagram gjordes mellan fråga 8, om respondenten kände till att vin fick innehålla 

tillsatser, och fråga 9, om respondenten visste vad sulfiter var. Ett chi-test gav 6,89039E-05 

vilket visar på en signifikant skillnad. Detta visar att det var en signifikant större andel 

respondenter som både kände till att vin får innehålla tillsatser visste vad sulfiter var. Se figur 

5. 

 
Figur 5. Korsdiagram av resultatet på fråga 8 och fråga 9. 

 

 

Diskussion 

Kapitlet diskussion innehåller två avsnitt; det första avsnittet innefattar en diskussion av 

resultatet, författarna kommer diskutera det resultatet som har presenterats från 

enkätundersökningen och analysera detta. I det andra avsnittet diskuterar författarna 

metodvalet som gjorts för den här undersökningen. 

 

Resultatdiskussion 

Följande avsnitt kommer att behandla resultatet hämtad från den utförda studien som 

presenterats i uppsatsens kapitel Resultat.  

 

Demografi 
Av de 406 respondenter som slutförde enkäten var 75 % mellan 18-30 år vilket författarna 

misstänker är kopplat till att enkäten delades på Facebook där författarna främst känner yngre 

människor. Av respondenterna hade 44 % inom de senaste 5 åren arbetat med mat och dryck 
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vilket författarna tror hade två anledningar. Delvis kunde det varit snöbollseffekten som hade 

en inverkan då båda författarna som delade enkäten på Facebook har många vänner i 

restaurangbranschen. För det andra tror författarna att ett stort antal individer arbetar med mat 

och dryck i yngre ålder som insteg till arbetslivet och då majoriteten av enkätens respondenter 

var mellan 18-30 år kan detta ha en varit en aspekt. Figur 6 nedan visar ett korsdiagram 

mellan ålder och huruvida respondenten arbetat inom restaurangbranschen de senaste åren. Ett 

chi-test visade ingen signifikant skillnad.  

 
Figur 6. Arbete inom restaurangbranschen de senaste fem åren mot ålder. 

 

Gällande utbildningsnivån på respondenterna blev gruppen med högutbildade personer 

jämfört mot Statistiska centralbyråns (SCB) genomsnitt större. Av respondenterna hade 77 % 

i studien avslutat eller genomfört eftergymnasial utbildning men enligt SCB ligger ett 

genomsnitt av svenska folket på ca 52 % (Statistiska centralbyrån, 2016). Med andra 

respondenter finns möjligheten att resultatet sett annorlunda ut. 

 

Konsumtion  
De fyra av kategorierna som låg i den högre konsumtionen uppgick till 94 % av svaren med 

en jämn fördelad spridning och kategorin för de som konsumerar färre gånger än en gång per 

år uppgick till 6 %. Vilket var ett förväntat resultat. Författarna valde att inte räkna dessa 7 % 

som bortfall eftersom alla typer av vinkonsumenter var efterfrågade och någon specifik 

målgrupp inom konsumtion inte eftersökts. 

 

Resultatet för val av vin, som var en flervalsfråga, försökte författarna ställa mot resultaten i 

frågorna som primärt handlade om sulfiter. Målet med det var att hitta ett samband hos 

konsumenterna som valde vin efter samma premisser också hade liknande åsikter om sulfiter. 

Tyvärr hittades inte några signifikant skillnader eller andra intressanta resultat. Något 
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författarna dock fann intressant med resultatet på frågan var att endast 1,3 % valde viner efter 

premissen naturviner och 8,68 % valde ekologiska viner. Detta var siffror som förväntades 

vara högre med tanke på att respondenterna hade många åsikter om vad som tillsätts i vinet i 

den tredje delen som behandlade ämnet sulfiter. På grund av detta valdes frågan att tas med i 

resultatet. 

 

Fråga 7 i enkäten undersökte vad respondenternas i genomsnitt betalade för en flaska vin till 

hemmet. Av respondenterna valde 79 % kategorier mellan 71-150 kr. Vid första anblick ansåg 

författarna att det var ett förväntat resultat. Efter en diskussion drogs paralleller att det fanns 

ett samband mellan ålder och valet av priskategori. Därav gjordes ett korsdiagram för att visa 

på sambandet.  

 
Figur 7. Respondenternas genomsnittliga kostnad för en flaska vin till hemmet fördelat på 

ålder.  

 

Ovanför kan det utläsas att de yngre respondenterna hade valt priskategorier med billigare 

viner. Eftersom studien hade en majoritet av yngre respondenter kan detta ha gett en felaktig 

representation för undersökningen. De andra åldersgrupperna är mer jämnt fördelade över de 

olika valen av priskategorier. Spekulerande tror författarna att med mer fördelade 

åldersgrupper hade ett annat resultat samlats in. Ett chi-test visade ingen signifikant skillnad.  

 

Innehållet i vin 
De första två frågorna i det tredje avsnittet ämnade att undersöka respondenternas vetskap om 

tillsatser i vin samt om de visste vad sulfiter var för något. Båda resultaten gav ca 40 % nej (ej 

vetskap) och 60 % ja (hade vetskap). Med ett korsdiagram mellan resultaten (figur 5) kunde 

författarna se att de som kände till att tillsatser var tillåtna i vin även visste vad sulfiter var. 

Likaså visste de respondenter som inte kände till att tillsatser var tillåtna i vin inte heller om 

vad sulfiter var. Enligt Svenska dagbladet (2016) blir vinkonsumenter mer medvetna om vad 
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de dricker. Detta tror författarna kan kopplas till resultatet i figur 5 och att de respondenter 

som är mer intresserade av vad de dricker vill lära sig mer.  

 

I figur 3 presenteras ett korsdiagram som visar på att de respondenter som konsumerar vin 

oftare även känner till att vin får innehålla tillsatser. När respondenterna sedan fick välja vad 

de tyckte om sulfiter var det endast 6 % som hade positiva associationer medan 21 % hade 

negativa associationer med sulfiter. Det var 73 % som inte hade något åsikt om sulfiter och 94 

% av dessa svarade även att de inte visste vad sulfiter var för något (figur 4). På fråga 13 som 

undersökte respondenternas vilja att ha innehållsförteckning på vinflaskor var det 85 % som 

svarade ja, att de önskade innehållsförteckning. Det intressanta med dessa resultat är att ett 

samband kunde ses där respondenterna som ej hade kunskap inom området också hade svårt 

för en åsikt samt att de önskade mer information.  

 

Metod- och materialdiskussion 

Författarna har under processens gång inte funnit någon tidigare forskning som behandlar just 

konsumenters åsikter och kunskap om sulfiter i vin. Av den anledningen har denna 

undersökning haft lite till inget underlag att arbeta utifrån. Detta har lett till att författarna har 

utfört undersökningen utan någon inspiration från tidigare forskning. 

 

Enkäten öppnades fredagen den 19 april klockan 13.00 för att samla in resultat, då bestämdes 

ingen tid för att stänga den. Tanken var att invänta 200 enkätsvar innan den stängdes vilket 

författarna förväntade ske under den kommande veckan. Måndagen den 23 april klockan 

13.00 hade antalet respondenter uppgått till 438 personer varpå ett beslut togs att stänga 

enkäten eftersom det var tillräckligt för mätningen. 

 

Metodvalet kvantitativ webbaserad enkät som metod har använts för att få en bredare bild av 

hur kunskapen och åsikten hos konsumenterna sett ut. För att få en djupare inblick i 

konsumenternas åsikter hade studien kunnat inkludera en kvalitativ intervjubaserad metod. 

Även en kvalitativ intervjubaserad metod med marknadens aktörer är något som hade varit en 

fördel i denna studie för att få en bild av hur dessa arbetar med sulfiter i vin – men även hur 

svenska aktörer som exempelvis Systembolaget arbetar med att informera sina kunder. 

Undersökningen som genomförts föll under en tidsram på åtta veckor vilket gjorde att 

författarna ansåg att tiden inte fanns till för att genomföra en djupare forskning inom ämnet. 
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Därav valde författarna att stå fast vid sitt beslut om en kvantitativ webbaserad 

enkätundersökning som metodval. 

 

En Pilotstudie är ett verktyg för att förhindra ett eventuellt bortfall i undersökningen (Bryman, 

2011). Pilotstudien visade efter diskussion med deltagarna att det fanns en del oklarheter i 

frågeställningarna samt formuleringen av frågorna, dessa åtgärdades innan publicering av 

enkäten. Dock kan nya otydligheter tillkommit efter korrigering vilket hade kunnat förhindras 

genom ytterligare pilotstudier. 

 

Responsen på enkäten blev större än vad författarna hade förväntat då målet var att få 200 

svar totalt. Redan efter tre timmar hade enkäten 137 svar och totalt hade 438 respondenter 

svarat på enkäten efter fyra dagar. Den stora och snabba responsen tror författarna har att göra 

med publiceringen av enkätundersökningen på sociala medier samt den uppmuntran som gavs 

att dela vidare enkätundersökningen. Av de 438 som svarade på enkäten var det ett bortfall på 

32 personer vilket utgör 7 % av samtliga som påbörjade på enkäten. Pilotstudien genomfördes 

för att minska bortfallet och författarna tror att bortfallet på 7 % har att göra med respondenter 

som påbörjade enkäten men ej avslutade. De personer som ej avslutade enkäten kan ha ansett 

att enkäten inte berörde dem samt en del som ej klickade på knappen “skicka” innan de 

stängde ned enkätundersökningen. Bortfallet var ej ovanligt stort eller något som författarna 

ansåg påverka resultatet i sin helhet. 

 

Efter analys av enkätens frågor har författarna diskuterat om frågorna kan upplevas som 

missledande. Båda författarna har en positiv syn på användningen av sulfiter i vintillverkning 

och eftersom att detta inte skulle bli tydligt i enkäten gjordes en ansträngning att skapa 

neutrala frågor. Dock kan det ha slagit över och konsekvensen blev att frågorna vinklades på 

ett sätt där sulfiter kunde tolkats negativt.  

 

Efter insamlingen av resultatet uppstod en diskussion mellan författarna om tydligheten i 

frågorna. En fråga kan ha formulerats på ett otydligt sätt var frågan som undersökte vad 

respondenterna tyckte om sulfiter. Syftet var att ta reda på om respondenterna ansåg att 

sulfiters användningsområden i vintillverkning är något positivt eller negativt förknippat. 

Frågan var inte ämnad att undersöka vad respondenterna ansåg om sulfiter som tillsats 

eftersom det kan vara svårt att ha en åsikt om en tillsats, dock tror författarna att det är så den 

kan ha tolkats.  
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Forskningsetisk uppföljning 

På enkätens välkomstsida blev samtliga respondenter informerade om att deltagandet var 

frivilligt. De blev även informerade om kontaktuppgifter till båda författarna samt till 

handledare men ingen av dessa tre har blivit kontaktade angående studien. Samtlig 

information har samlats in utan möjlighet att kunna identifiera någon respondent. Resultatet 

från studien och den insamlade data kommer inte att användas till något annat än för denna 

uppsats.  

 

 

Slutsats 

Denna studie visar att informationen om innehållet i livsmedlet vin inte är så bred som den 

efterfrågas av dagens konsumenter. Studiens resultat visar att konsumenter önskar mer 

information om sulfiter. Studien visar även att de som konsumerar vin oftare har mer kunskap 

om sulfiter.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Vidare forskning behövs om vad sulfiter innebär för kroppen och hälsan men detta är ett 

större projekt som behöver mer tid. Fortsatt forskning inom ämnet kan använda denna studie 

som en grund för forskningen eftersom den visar att mer information behövs. 

 

Ytterligare forskning kan behövas vad gäller övergripande information om innehållet i vin. 

Denna studie nuddade kort vid frågan om konsumenterna önskar en innehållsförteckning. 

Resultatet av den frågan visar att konsumenter önskar en mer omfattande innehållsförteckning 

på sina viner. En vidare forskning på den frågeställning kan vara nödvändigt i framtiden då 

vin är ett livsmedel som inte kräver full innehållsförteckning. 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

 

1: Ange ålder: 
  

  18-25 år 
  26-30 år 
  31-40 år 
  41-55 år 
  Över 55 år 

 

 

2: Ange kön: 
  

  Kvinna 

  Man 

  Annat 

 

 

3: Ange senaste avslutad eller pågående utbildning: 
  

  Grundskola 

  Gymnasium 

  Universitet/Högskolan 
 

 

4: Har du arbetat inom mat och dryck? 

  

  Ja (inom de senaste 5 åren) 
  Nej 

 

 

5: Hur ofta konsumerar du vin? 

  

  Flera gånger i veckan 
  En gång i veckan 
  Två eller tre gånger i månden 
  Några gånger per år 
  Mindre än en gång per år 

 

 

6: Vad är viktigast när du väljer vin? (Välj max 3) 
   

Pris Land/Region/Druva Etikett Ekologiskt Naturvin Rekomendation Smak 

       

 

 

7: Vad kostar en genomsnittlig flaska som du köper hem? 
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  0 - 70 kr 

  71 - 100 kr 

  101 - 150 kr 

  151 - 200 kr 

  Över 200 kr 

 

 

8: Vet du om att vin får innehålla kemiska tillsatser? 
  

  Ja 

  Nej 

 

 

9: Vet du vad sulfiter är? 
  

  Ja 

  Nej 

 

 

10: Vad tycker du om sulfiter? 

   

Tycker mycket 

illa om. 
Tycker illa om. Har ingen åsikt. Tycker bra om. 

Tycker mycket 

bra om. 

               
 

 

11: Skulle du vilja veta hur många mg/l sulfiter ditt vin innehåller? 
  

  Ja 

  Nej 

 

 

12: Varför anser du det? 
(Frivilligt att svara) 
  
 

 
 

 

13: Skulle du vilja att vinflaskor har innehållsförteckningar? 
  

  Ja 

  Nej 
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