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Förord 
 

 

När vi påbörjade vår utbildning i Grythyttan fanns det mycket kunskap att ta in. Vi kom att 

intressera oss mycket för vad som påverkade vårt val av vin i butik och detta började diskuteras 

tidigt. Skulle vi få ett annat sätt att se på vin ju längre in i utbildningen vi kom kanske. Den 

uppsats som vi skrev på b-nivå handlade just om tidigare forskning utav ämnet. Vi bestämde oss 

redan då att vi ville forska i detta själva och detta kom att bli vårt examensarbete.  

 

Vi vill nu tacka vår handledare Johan Swahn samt vår biträdande handledare Pontus Jennerholm. 

Stort tack för all er handledning, hjälp och stöttning genom arbetet med denna studie. Vi vill 

även tacka Henrik Olsson, Måltidens hus i Norden, för bidrag till våra sensoriska 

undersökningar. Vi tackar även varandra för många skratt och ett gott samarbete. 

Utan våra deltagare i undersökningarna hade inte ett resultat kunna ha analyserats fram, så ett 

innerligt tack till er för att ni tog er tid.  

 

 

Grythyttan, 23 maj 2012, 

Karolina Berg och Josephine Wreth 
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Sammanfattning  
 

Inledning: Vad är det egentligen som påverkar valet av vin i butik? Författarna ville se vad de 

olika faktorerna, som finns på Systembolaget, spelade för roll för konsumenterna. Har ursprunget 

en betydande roll eller är det etiketten som konsumenten tittar på först? 

 

Syfte: Att ta reda på vilka påverkande faktorer som styr valet av vin på Systembolaget och 

undersöka om den butikskommunikation som ges anses vara ett hjälpmedel för konsumenten. 

 

Metod/material: Ett sensoriskt test genomfördes där respondenterna skulle smaka på tre viner 

och kombinera dessa med hyllkantsetiketter från Systembolaget. Respondenterna fyllde även i en 

enkät där de bads tänka tillbaka till sitt senaste besök i en Systembolagetbutik. Samt att 

rangordna vilka faktorer som styrde valet av vin.  

 

Resultat: Ursprunget på vinet var det som 54 % av respondenterna rangordnade som nummer 1. 

Systembolagets hyllkantetikett rangordnades som lägst utav de som angav ett starkt intresse eller 

ansåg sig som professionella. 64 % ansåg Systembolagets butikskommunikation som ett bra 

hjälpmedel.  

 

Slutsats: Studien visar att ursprunget på vinet är det som har den starkaste påverkande faktorn av 

vad som styr valet av vin hos mer än hälften av de studenter och lärare som deltog i denna studie. 

 

Nyckelord: Faktorer. Konsument. Påverkan. Sensorik.
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Inledning 
 

I Sverige besöker konsumenten Systembolaget för att inhandla alkoholhaltiga drycker. Där finns 

det, beroende på butikens storlek, ett visst sortiment utav bl.a. vin att välja på till kvällens 

middag eller kanske en flaska vin som present. På Systembolaget finns det flera hjälpmedel, som 

författarna kallar för butikskommunikation, i form av exempelvis hyllkantsetiketter och personal. 

Kan konsumenten relatera till de sensoriska beskrivningarna som Systembolaget tillhandahåller i 

butik? Vad är det egentligen som påverkar valet av vin? Ser konsumenten till den text och de 

symboler som visas på hyllkanten eller är det kanske etiketten på flaskan eller ursprunget som är 

den påverkande faktorn vid valet av vin i butik?  

 

Bakgrund 
 

Vid en kvalitativ undersökning i Australien visade det sig att den största faktorn varför 

konsumenten dricker vin var att de fann det njutbart (Charters, 2006). Detta oavsett kön, ålder 

eller engagemang om vin. Även den sociala aspekten och mat med vin ansågs som starka 

faktorer (Ibid.).  

 

Enligt Bengt-Göran Kronstam (2011) är Sverige världens mest trendiga vinland. En större andel 

av den svenska befolkningen dricker idag mer vin än man gör i flera europeiska länder. Dock är 

det stor variation mellan olika grupper på vad och hur vi dricker. Systembolaget (2012a) säger att 

om man som kund lägger en massa tid på exempelvis den mat som lagas borde kunden lägga 

samma omsorg på det dryckesval som görs. Under 2011 sålde Systembolaget 186 039 000 liter 

vin (Systembolaget, 2012b). 

 

Konsumenten  

 

I sin forskning Motivational factors of gender, income and age on selecting a bottle of wine 

konstaterade Barber, Almanza och Donovan (2006) att män föredrog att få vetskap om vilken 
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druvsort och årgång som använts. Kvinnor istället föredrog information om matkombinationer, 

etikettsfärg, image, bilder och logotyper. Ett eventuellt skäl till detta, menar författarna, kan vara 

att män är mer angelägna om den sociala uppfattningen när de väljer en flaska vin än hur 

flaskans etikett och logotyp ser ut (Ibid.). Vidare skriver Barber m.fl. (2006) att resultaten från 

studien visade på att jämfört med män så ansågs framsideetiketten, image, bilder och logotyper 

vara viktigt för kvinnor och även etikettsfärgen. Barber m.fl. (2006) menar då att sådan här 

information är viktig för vinproducenter då denna studie bekräftar att konsumenter ser på 

etiketten som en viktig informationskälla och en väsentlig del i köpandet av vin och att de därför 

borde fortsätta med arbetet kring exakt vilka förpackningsegenskaper som är viktiga. Etiketter 

borde innehålla information som stilen på vinet (sött, halvsött eller torrt), vilken typ av 

druva/druvor som använts i tillverkningen, platsen och beskrivning av vineriet och även 

matkombinationer (Ibid.). Beskrivningar som smakkaraktärer ger kanske inte heller ett riktigt 

värde till konsumenter som fortfarande ser vin som en jäst druvjuice och är osäkra i sina val av 

vin (Barber m.fl., 2006). Barber m.fl. (2006) fortsätter med att det som kan vara viktigt är en 

sådan enkel sak som att skriva ut hur torrt eller sött vinet är, vilka druvor som använts och 

matkombinationer.  

 

Resultaten i studien (Barber m.fl., 2006) visade att de flesta respondenterna fann etiketter som 

något skrämmande och att kvinnor känner större press och är mer bekymrade över att göra fel val 

av vin och att konsumenter i allmänhet är osäkra när de köper vin. Vinproducenter bör för 

tillväxt och konkurrens inrikta sig på kvinnor och den yngre generationen genom att förstärka 

uppfattningen hos dem om att oavsett socialt tillfälle där de ska välja vin inte finns något fel val 

av vin (Ibid.).   

 

I en studie av Koewn och Casey (1995), där de undersökte vilka influenser som styrde valet av 

vin, fann de att priset var extremt viktigt för alla respondenter. Även Jenster och Jenster (1993) 

konstaterade i sin studie att priset var av hög prioritet hos de europeiska vinkonsumenterna.  

 

Barber, Ismail och Dodd (2008) skrev att beslutet vid köp av vin är direkt relaterat till begreppet 

om engagemang av vin samt att det är viktigt i förklaringen av konsumentens beteende. Många 

forskare sammanfattar valet av vin utefter lågt eller högt engagemang. På de olika 
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engagemangsnivåerna regerar konsumenterna olika, särskilt på pris, land eller region, design på 

etiketten, tillfälle för konsumering och kvantitet som konsumeras (Ibid.). Charters (2006) säger 

att konsumenter utan något intresse av vin ofta köper vin för att uppnå alkoholens effekt i 

kroppen. Barber m.fl. (2008) fortsätter med att flera forskare har kommit fram till att 

konsumenter med lågt engagemang inte relaterar till vin som en del av deras livsstil, diskuterar 

sällan vin med vänner eller spenderar en längre tid i butik. Vinkonsumenter med högt 

engagemang är mer benägna att använda den komplexa informationen som vägledning vid val av 

vin. Dessa konsumenter köper även mer vin och spenderar mer per flaska (Ibid.). Konsumenter 

med extra högt intresse för vin är de som testar vin ofta, åker på vinresor och hela tiden håller sig 

uppdaterade på nya produkter med fokus på vingårdar och områden (Charters, 2006).  

 

Etiketten  

 

Wagner, Olsen och Thach (2007) skriver att för den genomsnittliga amerikanska 

vinkonsumenten finns det inget sätt att skilja en flaska från en annan, om man inte pratar om 

etiketten på flaskan. Etiketten kan ses som ett viktigt positioneringsverktyg för varumärket 

(Ibid.). Det svåra med att få ut sitt budskap på etiketten, menar författarna, är att få med det 

huvudsakliga i budskapet på en etikett som är mindre än ett vykort. Etiketten måste fungera som 

en slags skylt för varumärket så att den kan dra åt sig uppmärksamheten av konsumenterna då 

flaskorna ofta står så nära konkurrenterna (Wagner m.fl., 2007). Författarna menar vidare att 

många olika undersökningar visar att designen, färgen, grafiken och typsnittet på en vinetikett är 

de avgörande faktorerna som leder till att konsumenten kommer att köpa ett vin eller inte.  

 

Robinson (2006) skriver i Oxford Companion To Wine att etiketter betyder enormt mycket i 

detaljhandeln där producenten på ett mer effektivt sätt kan kommunicera med konsumenterna.  

Författaren menar vidare att det finns en mängd information som är obligatorisk på etiketten 

(Ibid.). De huvudsakliga kategorierna, med internationella eller nationella minimumkriterier, 

som oftast skrivs ut på etiketter är t.ex. kvalitetsbeteckning av vinet, geografisk hänvisning, 

såsom land eller specifik region. Volymen vin i flaskan, alkoholstyrka på vinet i procent samt 

namn och adress på producenten eller platsen där vinet har buteljerats. 
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Barber m.fl. (2008) skriver i sin artikel att andra forskare har kommit fram till att vissa 

konsumenter vill bilda sitt eget intryck av ett vin. Detta genom att utläsa etiketterna istället för att 

söka informationen om vinet på andra håll såsom att fråga något butiksbiträde eller att läsa i 

speciella vinmagasin. Då framsideetiketten är det första steget i kommunikationskedjan, är det 

därför extremt viktigt att egenskaperna som finns på etiketten är visuellt tilltalande och lockar 

konsumenten (Ibid.). Barber m.fl. (2008) fortsätter med att konstatera att många vinproducenter 

har uppfattat att för den nya generationen av vinkonsumenter är paketet lika viktigt som 

innehållet i flaskan. Men att den äldre, mer gammalmodiga konsumenterna föredrog den mer 

traditionella stilen av emballering (Ibid.). Gluckman (1990) konstaterade i sin undersökning att 

konsumenter uppfattar vinetiketter som en av de primära källorna av information, både för 

specifika val och som ett verktyg för att öka generell produktkännedom. Vidare skriver Jennings 

och Wood (1994) att vid tidpunkten av köpet levererar etiketten viktigt information till 

konsumenten. Batt och Dean (1998, 2000) fann att etikettering och förpackning av vin var en 

inflytelserik faktor i vinkonsumenternas val och särskilt att de moderna, innovativa etiketterna 

var mer tilltalande för den yngre marknaden till skillnad från den äldre publiken som föredrog 

den mer traditionella stilen. Etiketten har även setts som ett outnyttjat område för saluförande av 

information (Ibid.).  

 

Varumärke 

 

Håkansson och Wahlund (1996) skriver att ett varumärke är uppbyggt på ett sådant sätt så att 

konsumenten ska känna igen det i form av bl.a. namn och symbol. Ett varumärke kan tjäna 

många olika syften. Det kan vara en hjälp för köparen att hitta det han vill ha (Ibid.). En typ av 

produktinformation framgår även genom ett varumärke och varumärket kan även tala för 

kvaliteten (Håkansson & Wahlund, 1996). Håkansson och Wahlund skriver också att författaren 

Philip Kotler i sin bok Marketing management tar fasta på att kunden skall få fram, genom 

varumärket, vem som gjort varan så att inte konkurrenter blandas samman. Fowler (2000) skrev i 

sin artikel att vinetiketter hjälper till att etablera ett vineris image och definierar varumärket. 
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Orth (2005) upptäckte i sin studie, genomförd i Australien, att det skiljde i val av vin till vilket 

tillfälle vinet var avsett att användas. Konsumenten valde kvalitet när vinet var menat som 

present eller till att bjuda vänner på hemma hos sig själv (Ibid). Här såg konsumenten till vinets 

sociala fördelar såsom ett varumärke med kvalitet, ett stadigt varumärke (Orth, 2005). 

Varumärket sågs som en statussymbol när konsumenten också ville känna sig mer kunnig (Ibid). 

Det som Orth (2005) kom fram till i sin studie var att valet av vin i detta fall gick ut på vad 

konsumenten vill nyttja det till.  

 

Ursprung 

 

Charters (2006) menar i sin bok Wine and Society att så fort vin blev en så kallad elitprodukt 

blev det viktigt att skydda och förbättra värdet på ”bättre” viner. Detta blev i huvudsak ett sätt att 

skapa mervärde på produkter, i högsta grad för konsumenterna men också producenterna. 

Författaren fortsätter med att förklara att en sådan här gradering byggde historiskt sätt på vart 

druvorna var odlade och att definiera vin med platsen för dess ursprung är grundläggande för den 

europeiska vinindustrin. Detta blir även allt viktigare i stora delar av den nya världen (Ibid.). 

 

I Rasmussen och Lockshins (1999) kvalitativa undersökning om vilken effekt regionsmärkning 

på vin hade på konsumenter svarade 11 stycken utav de 20 respondenterna att de inte använde 

sig utav ursprung när de valde vin. De 9 respondenter som svarade att de använde ursprung 

svarade att just denna faktor kom på andra eller tredje plats när valet ägde rum (Ibid.). Faktorer 

som kom före detta var t.ex. att man druckit vinet tidigare, stilen på vinet eller priset. Dessa 

respondenter kunde även namnge ett stort antal kända vinregioner och ansåg sig själva ha högre 

kunskap om vin än genomsnittet och menade att de definitivt njöt av att köpa vin (Rasmussen & 

Lockshin, 1999). 

 

Batt och Dean (2000) fann även att ursprunget på vinet var den tredje viktigaste faktorn som 

avgjorde konsumenters val av vin i Australien. Det var särskilt viktigt för dem som köpte vin 

utifrån druvsort och i detta fall viktigare för män än för kvinnor (Ibid.). Även i europeisk 

forskning gjord av Gluckman (1990) tyder det på att ursprungslandet är ett primärt och 
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underförstått beaktande i konsumenternas beslut av vin och detta stärks även av Tustin (2001) 

från ett australiensiskt perspektiv. 

 

Systembolaget 

 

Svenska staten är ägare av Systembolaget. De har fasta direktiv för hur Systembolaget styrs och 

genomför strikta uppföljningar av dess verksamhet. Utöver detta följer ett antal centrala principer 

såsom att verksamheten inte ska vara vinstmaximerande utan bedrivas rationellt (Systembolaget, 

2012c). De produkturval som finns ska vara neutralt och urvalet ska ske objektivt. Även att 

kunderna ska ges god service är en central princip (Ibid.). Konkurrensverket granskar 

inköpsprocessen två gånger per år för att Systembolaget ska vara konkurrensneutrala och uppnå 

ett rättvist sortiment med de bästa produkterna. Systembolaget (2012c) säger att sortimentet är 

det viktigaste för kunden. Annika Karlsson, produktinformatör på Systembolaget, säger att ett 

labbtest och en sensorisk analys av dryckerna görs för att ge ett vin sin smakprofil (Cereceda 

Franco, 2012). Detta i sin tur är det som avgör bl.a. vilken söthetsgrad Systembolaget sätter på 

sin smakklocka. 

 

Systembolaget (2012d) använder sig utav smakklockor till de flesta drycker både i butik och på 

Systembolagets hemsida. Kunden ska kunna ta hjälp av dessa för att till exempel se hur beskt ett 

öl kan vara eller se hur strävt ett rött vin kan smaka. Smakklockan för sötma visar från 1-12 hur 

sött exempelvis ett vin är. Där 1 på smakklockan är helt torr och 12 står för mycket söt. Till de 

röda vinerna visas aldrig denna smakklocka över sötma, då Systembolaget (2012d) säger att det 

röda vinet så gott som alltid är torrt. Smakklockan för fyllighet visar från 1-12 hur fyllig drycken 

känns. Där står 1 som vatten och 12 som oblandad saft. Båda är dock väldigt ovanliga. En 

smakklocka som enbart används för rött vin är smakklockan för strävhet. Där 1 står för mjukt 

medans 12 är mycket strävare. Smakklockan för fruktsyra anges för nästan alla viner. Fruktsyran 

i drycken är som högst när smakklockan är full, står på 12 (Ibid.).  

 

Systembolaget (2012d) använder sig utav matsymboler som är placerade på hyllkantsetiketten i 

varje butik, så även smakklockarna som tidigare nämnts. Dessa hjälper kunden med att 

kombinera ihop mat till Systembolagets drycker. Systembolaget har totalt 16 olika matsymboler. 
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En symbol kan vara ett abstrakt begrepp, en representation av en annan sak eller en idé 

(Wikipedia, 2012). Systembolaget berättar om vilka drycker som passar till olika tillfällen och 

maträtter genom sina matsymboler. Exempelvis till fisksymbolen står det skrivet på 

Systembolagets hemsida att ett torrt friskt & fruktigt vin passar till en mild fiskrätt utan smakrika 

tillbehör. En av de 16 matsymbolerna visar också två skålande glas vilket i text beskrivs som en 

dryck som kan drickas utan att någon mat serveras (Systembolaget, 2012d). För att få en förhöjd 

måltidsupplevelse ser man till rätt vald dryck, medan hela middagen kan förstöras utav fel 

dryckesval (Systembolaget, 2012d). 

 

Systembolaget (2012d) har samlat ihop de vanligaste orden för doft- och smakbeskrivningar för 

att kunden snabbt ska kunna lära sig vad det betyder. De använder sig utav 34 vanliga ord som 

beskriver dryckens doft och smak. Medans kunden även kan ta del av de 146 orden som finns för 

de vita vinerna och de 122 orden för det röda vinet. På hyllkanten finns denna etikett där kunden 

kan utläsa dessa smakbeskrivningar (Ibid.). 

 

Hughson, Ashman, De la Huerga och Moskowitz (2004) gjorde en kvantitativ undersökning med 

400 konsumenter utav vin. 21 olika variabler presenterades för konsumenterna, därutav vissa av 

dessa beskrev vinets smakkaraktär. Detta i form utav sensoriska tester för ögat. Det vill säga att 

konsumenterna fick läsa texter om vinerna. De ansåg beskrivningar med exempelvis färgnyans 

på vinet och smakkaraktärer som positiva vid sina val (Hughson m.fl., 2004). Konsumenterna 

valde i de flesta fall den text som beskrev det röda och vita vinets smak. Även beskrivningar utav 

vinets doft var en betydande faktor vid köp av vin (Hughson m.fl., 2004). Det visade sig i denna 

studie att vinet är ett av få livsmedel där många konsumenter lägger mycket tid på att jämföra ett 

vins fördelar mot ett annat vin (Ibid.).  

 

Sensorisk analys 

 

Per Hermansson (1999) säger att när man mäter människans upplevelse av ett givet stimuli är 

detta ett systematiserat sätt att göra en sensorisk bedömning. Det kallas då för en sensorisk 

analys. Ett av människans två kemiska sinnen är smaksinnet (Ibid.). 
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Solomon (1990) undersökte huruvida både experter och nybörjare kunde matcha sensoriska 

texter till vin. Författaren lät både experter och nybörjare skriva ner sensoriska beskrivningar av 

olika röda viner. Efter detta fick de sedan själva försöka para ihop rätt text med rätt vin (Ibid.). 

Solomon (1990) menar att 58,7 % av alla matchade rätt text till rätt vin men att det är 

missledande då den enda situationen där resultatet var högre än förväntat var när experter 

matchade texter som experter hade skrivit (69,3 %). Författaren menar vidare att det kan ha varit 

vinerna som gjorde att resultatet blev som det blev. Här menar Solomon (1990) att procenttalen i 

detta resulterat är nära bundet till de viner som var med i studien. Hade vinerna varit mer olika 

varandra hade fler deltagare matchat rätt och hade vinerna t.ex. varit från samma producent men 

olika årgångar hade säkerligen fler deltagare matchat fel (Ibid.).  

 

 

Syfte  
 

Att ta reda på vilka påverkande faktorer som styr valet av vin på Systembolaget och undersöka 

om den butikskommunikation som finns anses vara ett hjälpmedel för konsumenten.  

 

Frågeställningar 

 

Vilka är de starkaste påverkande faktorerna när konsumenten väljer vin i butik samt finns det 

någon faktor som är starkare än andra?  

Står systembolagets sensoriska kommunikation i relation till vad konsumenterna upplever?  

 

 

Metod 
 

I följande avsnitt kommer läsaren få ta del av de metoder och material som använts för att 

genomföra denna studie samt ges en beskrivning av de metoder som gett resultatet i 

undersökningen. 
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Val av metod 

 

En enkätundersökning valdes som en av undersökningarna till denna studie. Bryman (2011) 

säger att det är viktigt att ha en bra ordningsföljd av frågorna till respondenterna. Enkäten fylldes 

i av respondenterna själva där de ombads tänka tillbaka till sitt senaste köp av vin i butik. Patel 

och Davidsson (2003) säger att det är viktigt att belysa respondenten huruvida undersökningen är 

anonym eller inte. Enkäten i denna studie är anonym, då författarna anser att de inte behöver 

namn på respondenterna för att besvara dess syfte och frågeställningar. När enkäten var 

färdigstrukturerad gjordes en testundersökning, en så kallad pilotstudie. Till denna valdes en 

slumpmässig student ut och denna valdes bort från resultatet. Handledare bads att ge sina 

kommentarer för att få en så bra ordningsföljd i enkäten som möjligt. En ändring i frågeföljden 

gjordes innan den riktiga undersökningen genomfördes.  

 

På grund av att den undersökning som var tänkt att genomföras på ett Systembolag inte var 

genomförbar bestämde sig författarna för att lägga till en annan dimension till studien. Detta i 

form av ett sensoriskt test av vin där respondenten skulle kombinera hyllkantsetiketter från 

Systembolaget med olika viner. Författarna ville se om Systembolagets sensoriska 

kommunikation stod i relation till vad konsumenterna upplever. Då hyllkantsetiketten finns där 

som ett hjälpmedel vid val av vin ville författarna se om konsumenter verkligen kan sätta rätt vin 

till rätt beskrivning. I undersökningen skulle respondenten matcha tre viner med olika 

smakbeskrivningar från Systembolagets hyllkantsetiketter. Dessa smakbeskrivningar innehöll 

även smakklockor och matsymboler, identiska med de etiketter som ses i Systembolagets 

butiker. Varje deltagare fick fem smakbeskrivningar framför sig, varav två skulle komma att 

falla bort. För att få ett bra flöde i undersökningen lades detta sensoriska test först och därefter 

skulle enkäten fyllas i.  

 

Enkätdesign  

 

Bryman (2011) skriver att det är viktigt hur man över lag utformar en enkät och framförallt hur 

man formulerar sina frågor. Följande rekommenderas det att en enkät ska se tunn och kort ut för 

att inte avskräcka respondenten. Om frågorna hamnar för tätt ihop, finns risken att respondenten 
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hoppar över en fråga av misstag. Författarna till denna studie såg till flera skrivna uppsatser samt 

till Bryman (2011) när designen av enkäten tog form. Enkäten utformades i en sådan 

ordningsföljd att den skulle anses som enkel och inte missförstås av respondenten. Därför 

delades enkäten in i fyra grupper. Med tanke på att intervjuaren inte var på plats måste frågorna 

vara utformade på ett sådant sätt att det är lätt att förstå och besvara. Korta och enkla frågor 

formulerades för att minska risken för enkättrötthet (Bryman, 2011). 

 

Den enkätundersökning som genomfördes inleddes med frågan om respondenten var man eller 

kvinna, vilken ålder samt vilken utbildningsnivå deltagaren hade. Respondenten fick sedan fylla i 

vilket intresse av vin den ansåg sig ha. Följande del i enkäten handlade om respondentens senaste 

besök i en Systembolagetbutik, där de först skulle fylla i huruvida de hade köpt rött vin, vitt vin 

eller båda delar. Sedan fick de fylla i vilket ändamål köpet var avsett till: till mat, som present 

eller som sällskapsvin. I följande del i enkätundersökningen ombads respondenten att rangordna 

från 1-6 vilka av de angivna faktorerna som styrde deras val av vin i butik. Sista frågan, sista 

delen, i undersökningen ställdes i form av en ja eller nej-fråga: Upplever du Systembolagets 

butikskommunikation som ett bra hjälpmedel? (se bilaga 1).  

 

Urval 

 

Författarna till denna studie använde sig av resultatet från en tidigare analys av vad som styrde 

valet av vin i länder som Australien och USA när de bestämde sig för att i denna undersökning 

inrikta sig på de svenska konsumenterna (Mueller, Lockshin, Saltman & Blanford, 2009; Orth, 

2005). Enligt May (2001) har Feber m.fl. definierat urval som en metod där man samlar ihop 

information från ett visst antal personer. Detta urval ger forskaren en kunskap om åsikter hos den 

bredare populationen (Ibid.). I undersökningen till denna studie, deltog totalt 50 slumpmässigt 

utvalda personer på Grythytte Instution. Av dessa deltagare var 47 stycken studenter på 

Grythytte Instution vid Örebro Universitet och resterande lärare. Kravet för att delta i 

undersökningen var att deltagarna skulle ha fyllt 20 år, ha besökt Systembolaget och ha läst 

kursen sinnena mat och dryck vid Restaurang- och hotellhögskolan samt fått minst godkänt i den 

delkursen. 
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När man bestämt sig för hur enkäten ska se ut och vilka individer man vill få information från 

skriver Bryman (2011) att man oftast stöter på ett stort problem, antalet individer i populationen 

som ska undersökas. Denna studie har utspelat sig på Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan och där läser nära 500 studenter och instutionen har ca 35 anställda (Örebro 

Universitet, 2012). Bryman (2011) menar att det är sannolikt att man varken har tiden eller 

resurserna till att genomföra en enkätundersökning på samtliga studenter och anställda samt att 

det är svårt att skicka ut så många enkäter och hoppas på att få svar tillbaka. Man måste då göra 

ett urval och genomföra stickprov utifrån populationen studenter och anställda som finns på 

högskolan (Ibid.). Bryman (2011) fortsätter med att behovet för urval alltid finns vid en 

kvantitativ undersökning.  

 

Genomförande 

 

Deltagarna bjöds in med vetskapen om att undersökningen skulle ta cirka 15 minuter. De fick 

förklarat för sig vilket syfte studien har och vad syftet var med undersökningen. Deltagarna fick 

tre glas med vin och fem smakbeskrivningar framför sig. Alla fem viner, som fanns med som 

smakbeskrivningar, står på Systembolaget under rubriken vitt vin, torrt, friskt & fruktigt. Vinerna 

som författarna valde ut fick namnen 1, 2 och 3. Alla viner med samma druva, Chardonnay, men 

med ursprungsskillnanden; ett från Frankrike, ett från Chile, två från Australien och ett från 

Italien. De viner som uteslöts ur undersökningen var det italienska vinet Mauro 2011 och det 

australiensiska Regatta Bay 2010.  Det franska vinet, nr 1, var en Mâcon-Villages 2010, det 

chilenska vinet, nr 2, var en Viña Maipo 2010 och det australiensiska, nr 3, var en Jacob’s Creek 

2011. De fem smakbeskrivningar från Systembolagets hyllkantsetikett låg framför varje 

deltagare. Dessa fick namnen A, B, C, D och E (se bilaga 2). Smakbeskrivning A, som var en 

Mâcon-Villages 2010, har av Systembolaget fått beskrivningen torrt, fruktigt vin med inslag av 

gula äpplen, persika, smör och citrus. B, som var en Mauro 2011, har fått beskrivningen torr, 

mycket fruktig smak med inslag av fat, päron, tropisk och citrus. Smakbeskrivning C, Regatta 

Bay 2010, beskrivs som torr, ungdomlig, mycket fruktig smak med inslag av fat, mango, papaya 

och citrus. D, som var en Jacob’s Creek 2011, har fått beskrivningen torr, ungdomlig, fruktig 

smak med inslag av fat, ananas, citrus och grön banan samt smakbeskrivning E, Viña Maipo 
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2010, som beskrivs som torr, ungdomlig, fruktig smak med inslag av grön banan, äpplen och 

citrus. Deltagarna bads skriva vilket vin, vilket nummer, som passade ihop med vilken text, 

vilken bokstav (exempel 1+A, 2+D). Rätt matchning var 1A, 2E och 3D. Två smakbeskrivningar 

matchade inte vinerna och föll bort. Författarna förklarade också att när deltagarna noterat sina 

svar på pappret framför sig fanns en enkät som skulle fyllas i på andra sidan det vita pappret. 

Respondenterna fick svara på enkäten i ett rum med stängd dörr för att inte bli störda av 

omgivningen. Det fanns ingen intervjuare vid tillfället utan respondenterna fick själva läsa och 

besvara frågorna.  

 

Enkät- och dataanalys 

 

Varje enkät fick ett eget löpnummer, ett kodnummer, för att författarna lättare skulle kunna 

identifiera varje respondent och dess data (Ejlertsson, 2005). Förbestämt var att använda Word 

Excel för att registrera enkätundersökningarnas resultat. Bryman (2011) säger att man inte bör 

vänta med att bestämma hur analysen utav resultatet ska gå till, utan försöka bestämma den innan 

undersökningen. Det finns nämligen inte vilken teknik som helst att tillämpa på alla 

datamängder. Författarna såg till tidigare forskningar och dess metoder för att få en klarare bild 

och bestämde hur analysen utav enkätundersökningarna skulle gå till. Först när enkätsvaren var 

insamlade började inskrivningen att samlas i flera exceldokument. Följt av detta skedde en så 

kallad bearbetning av data. I den enkät som genomfördes fanns två fält som lämnats med 

variabeln övrigt. Dessa kallar Ejlertsson (2005) för öppna frågor och bör hanteras annorlunda. 

Författarna registrerade respondenternas eventuella svar från dessa öppna frågor för att efter all 

databearbetning kategorisera och se eventuella teman i dessa svar. Dessa svar kallas för mjukdata 

och används oftast som tilläggsinformation, som även i denna studie.  

Författarna testade sig fram genom tabeller och diagram för att sedan göra de relevanta 

diagrammen som presenteras i resultatet. Ejlertsson (2005) säger att då en dator tar kommandon, 

måste man vara medveten om att om man anger fel kommando så kommer man också att erhålla 

ett felaktigt diagram. Detta hade författarna med sig redan från början och genomförde då all 

form av dataregistrering mycket noggrant.  
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För att lättare kunna se till ojämnheter samt för att kunna göra jämförbarheten större görs detta 

bäst genom att beräkna i procenttal (Trost, 2007). För författarna föll det sig självklart att ange 

resultat i procent, då detta ger en lättförstålig överblick. De valde att göra stapeldiagram för att 

den typen utav diagram, som Bryman (2011) skriver, är lätta att tolka och förstå. Trost (2007) 

skriver att det är viktigt att se till varför man gör ett diagram och framförallt för vem. I denna 

studie gjordes diagram för att förtydliga det resultat som arbetats fram.  

 

 

Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas de undersökningar som gjorts av författarna. Det genomfördes en 

provning tillsammans med texter som beskrev vinets smak samt en enkätundersökning som ville 

ta reda på vad som påverkade respondentens val av vin vid sitt senaste besök på en 

Systembolagetbutik i Sverige. Författarna utgick från bakgrundens uppbyggnad för att 

sammanställa det resultat som kom fram vid de fysiska undersökningarna.  

 

Konsumenten 

 

I den undersökning som genomfördes visade det sig att 19 respondenter var kvinnor och 31 

stycken var män. Författarna delade in respondenterna i fyra åldergrupper. 4 % valde att inte 

delge sin ålder. Av de 50 deltagarna, respondenterna, var 47 av dessa studenter och resterande tre 

deltagare var lärare (figur 1).  
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Figur 1. Deltagarnas kön, ålder och utbildning 

 

I enkätundersökningen framgick det att 64 % hade ett visst intresse utav vin. 10 % angav att de 

hade ett starkt intresse, medans 22 % fyllde i att de var professionella med sitt intresse av vin.  

4 % svarade att det inte hade något intresse av vin, men deltog ändå i undersökningen.  

 

I frågan om vilket vin respondenterna köpt vid sitt senaste besök på Systembolaget svarade 22 % 

vitt vin, 52 % rött vin och 26 % svarade att de köpte både rött och vitt vin vid besöket. Vidare 

svarade 40 % att vinet var avsett att drickas som sällskapsvin, 28 % att vinet var avsett att 

drickas till mat. 20 % av deltagarna svarade att vinet var avsett både att drickas till mat och som 

sällskapsvin. Av dessa 50 deltagare svarade 8 % att vinet var avsett att nyttjas till mat, som 

present och som sällskapsvin, dvs. dessa 8 % markerade alla tre alternativen. 2 % köpte vinet till 

mat samt att ge bort som present och resterande 2 % svarade för att vinet endast var avsett som 

present. Förutom de valda scenarierna svarade några få deltagare att köpet även ämnades till 

provning eller matlagning.  
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Av de respondenter som sade sig ha ett starkt intresse av vin eller ansåg sig professionella inom 

vin, svarade 92,3 % att de såg till ursprunget som starkaste faktor vid köp av vin. Dessa 

respondenter rangordnade även producenten som den näst viktigaste faktorn vid sitt val.  

 

Två respondenter som utgav att inget intresse för vin fanns, svarade att vid köp i butik valdes 

vinet som sällskapsvin. Vidare svarade 60 % av de respondenterna med visst intresse att vin 

köptes för att drickas i sällskap av andra.  

 

Påverkande faktorer 

 

Utifrån den rangordning på vad som styrde valet av vin i butik svarade 41 respondenter med att 

rangordna från 1-6 vilka faktorer som styrde, där 1 var den faktor de valde utifrån först och 6 den 

som de valde utifrån sist (figur 2). Nio respondenter rangordnade inte alla faktorer med 1-6.  
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Figur 2. Påverkande faktorer vid val av vin i butik. 

 

Av de 41 respondenterna valde 54 % att se till ursprunget först vid val av vin i butik och 

rangordnade med siffran 1. 17 % såg till etiketten först. Detta följdes av 12,1 % som valde den 
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sensoriska texten. 4,8 % såg till producenten och 2,4 % valde smakklockorna. Ingen valde 

matsymbolerna som sitt första val. 31,7 % svarade med producenten som rangordning 2. På 

ursprung svarade 21,9 % och etikett 19,5 %. Den sensoriska texten såg 14,6 % till medan 7,3 % 

såg till smakklockorna. Sist i den andra rangordningen var matsymbolerna med 2,4 %. Som 

rangordning 3 valde 31,7 % etiketten först, efter det valde 19,5 % producenten. 17 % svarade 

smakklockorna, 14,6 % sensoriska texten, 9,7 % ursprunget och slutligen 4,8 % matsymbolerna. 

39 % av respondenterna svarade att smakklockorna var rangordning 4 i valet. 19,5 % svarade 

den sensoriska texten, 12,1 % etiketten. Producent, ursprung och matsymbol kom alla sist med 

9,8 %. Matsymbolerna valdes först i den femte rangordningen med 34,1 %. Följt av 24,4 % för 

den sensoriska texten, 14,6 % för smakklockorna och 12,2 % för etiketten. Producenten svarade 

för 12,2 % och slutligen 2,4 % för ursprung. Som sist i rangordningen svarade 48,8 % 

matsymbolerna först. Efter det kom producent med 22 % och smakklockorna med 19,5 %.  

14,6 % valde den sensoriska texten, 7,3 % valde etiketten och 2,4 % valde att rangordna 

ursprung på sista plats. 

 

Figur 3 visar det resultat som respondenterna gavs vid rangordningstestet som fanns med i 

enkäten. För att få en övergripande bild gjordes figuren i procent. Figuren visar en övergripande 

rangordning och frekvens för respektive variabel. 
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Övergripande rangordning och frekvens för respektive variabel
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Figur 3.  

 

68 % av de respondenter som svarade om etiketten var en styrande faktor rangordnade etiketten 

som 1, 2 eller 3. Av de kvinnliga respondenterna svarade 69 % med samma rangordning på 

etiketten. 38 % av de kvinnliga respondenterna valde etiketten som första rang. Vid rangordning 

av ursprung svarade 85 % med att ursprunget var de första, andra och tredje viktigaste faktorerna 

vid val av vin. Av de respondenter som svarade med att rangordna smakklockorna på 

hyllkantetiketten som en påverkande faktor svarade 73 % att de använder smakklockorna men att 

de inte var en styrande faktor. Nära hälften, 49 %, av alla som svarade på om matsymbolen var 

en påverkande faktor svarade att den var av lägst värde, rangordning 6 i enkätundersökningen, 

vid val av vin. När respondenterna ombads rangordna den sensoriska texten rangordnade  

41 % 1-3 medans 59 % rangordnade texten som lägre.  

 

I den enkätundersökning som genomfördes svarade fyra stycken respondenter att druvan var en 

påverkande faktor vid deras val av vin. Hälften såg druvan som en primär faktor och den andra 

hälften såg att druvan hade en roll i valet, men inte avgörande. Majoriteten av dessa respondenter 
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var män. 10 % svarade i enkätundersökningen under punkten övrigt att priset hade en 

påverkande faktor vid val av vin i butik. Alla dessa respondenter var män.  

 

Från de 41 respondenter som svarade med att rangordna 1-6 på de föreslagna faktorerna gavs en 

generell rangordning i följande ordning: 1. Ursprung, 2. Etiketten, 3. Producenten, 4. Sensoriska 

texten, 5. Smakklockorna och 6. Matsymbolerna.  

 

Sensoriskt test av vin 

 

Vid de sensoriska testerna utav vin deltog 50 respondenter. Resultatet redovisas i figuren nedan 

(figur 4) för att ge en klar bild över hur respondenterna kombinerade smakbeskrivningarna med 

vinerna.  
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Figur 4. Resultat från de sensoriska testerna. 

 

På det första vinet, Mâcon-Villages 2010, valde 42 % smakbeskrivning E, 24 % valde 

smakbeskrivning A. Både B och D fick 14 % och slutligen kom smakbeskrivning C som valdes 

av 6 %.  

På vin nummer 2, Viña Maipo 2010, svarade 32 % smakbeskrivning D och 24 % svarade C. För 

beskrivning A svarade 18 %, beskrivning B 16 % och beskrivning E 10 %.  
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Slutligen på det tredje vinet, Jacob’s Creek 2011, svarade 28 % smakbeskrivning A. 

Smakbeskrivning B och D fick båda 24 % samt C och E som fick 12 % vardera. 

 

Av de 50 personer som deltog i det sensoriska testet var det en person som satte rätt 

smakbeskrivningar på de tre vinerna. 6 personer kunde kombinera två av smakbeskrivningarna 

med två utav vinerna. 29 personer lyckades kombinera ihop en smakbeskrivning med ett vin och 

14 personer hade ingen kombination rätt.  

 

På frågan om respondenterna upplevde Systembolagets butikskommunikation som ett bra 

hjälpmedel svarade 64 % att de gjorde det och 36 % att de inte gjorde det. Av de konsumenter 

med starkt intresse av vin och de som angav i enkätundersökningen att de var professionella 

svarade 56 % att de inte ansåg butikskommunikationen som ett bra hjälpmedel. Största delen av 

dessa konsumenter svarade även med att rangordna systembolagets information (smakklockan, 

matsymbolen, sensoriska texten) som lägst. 

 

 

Diskussion 
 

I detta avsnitt sammanställs resultatet från undersökningarna med vetenskaplig litteratur och 

tidigare forskning för att besvara syftet samt frågeställningar. Även studiens metod och material 

kommer att diskuteras i detta avsnitt.  

 

Resultatdiskussion 

 

Här följer författarnas tankar och reflektioner från det resultat som arbetats fram i denna studie. 

 

Konsumenten 

 

I enkätundersökning visade det sig att 60 % av respondenterna med ett visst intresse av vin köpte 

vin som sällskapsvin och även de två respondenter som svarade att de inte hade något intresse av 
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vin alls. Charters (2006) skrev att konsumenter som inte har något intresse för vin ofta köper vin 

för det sociala avseendet, för att det är njutbart och för att uppnå alkoholens inverkan på kroppen. 

Det kan antas att då inget starkare intresse finns för vin läggs inte fokusen på att kombinera med 

mat. 

 

För att se till de respondenter som sagt sig ha starkt intresse av vin eller ansåg sig vara 

professionella inom området vin var det 92,3 % som svarat att ursprunget var den viktigaste 

faktorn som styrde valet av vin och de svarade även att de rangordnade producenten som näst 

viktigast. Ser man då till tidigare forskning kan man jämföra detta med Charters (2006) som 

skrev att de konsumenter med väldigt stort intresse för vin testar vin ofta och genomför vinresor 

där de kan uppdatera sig på nya produkter och områden. I annan forskning kan man även se att 

Barber m.fl. (2008) menar att köpet av vin är direkt förenat med vilket engagemang 

konsumenten har av vin och att detta är en stor del i förklaringen om konsumenters köpbeteende. 

Detta gjorde Rasmussen och Lockshin (1999) även tydligt i sin forskning där nio av 20 

respondenter till deras studie njöt av att köpa vin. Dessa respondenter såg även ursprunget som 

en andra eller tredje påverkande faktor vid val av vin. Dessa respondenter ansåg sig ha högre 

kunskap om vin än genomsnittet. Detta kan antas stämma då flera forskningar stärker detta och 

även Charters (2006) som skrev om att ursprunget på vinet är grundläggande för den Europeiska 

vinindustrin samt att det blir allt viktigare i den nya världen.  

 

Påverkande faktorer 

 

Vid rangordning av vilka faktorer som styrde valet av vin, svarade 85,4 % att ursprunget var de 

första, andra och tredje viktigaste faktorerna vid valet. Jämförelsevis ses en undersökning från 

Australien där Batt och Dean (2000) fann att ursprunget var den tredje viktigaste faktorn som 

avgjorde konsumenters val av vin. Även Tustin (2001) fick samma resultat i sin forskning om 

australienska konsumenter. I en europeisk forskning av Gluckman (1990) kunde ursprunget även 

ses som ett primärt val. Författarna fick fram från enkätundersökningen att ursprunget var en 

mycket viktig faktor vid val av vin i butik. Efter den generella rangordningen utifrån studiens 

hela resultat, hamnade ursprung som den första faktorn som styrde respondenternas val. Det kan 

antas att detta stämmer in på fler konsumenter med kunskap om vin utanför denna studie på 
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grund av att tidigare forskningen stödjer resultatet (Solomon, 1990). Dock ses en tveksamhet om 

övriga konsumenter, utan kunskap om vin, hade gett ett liknande resultat. 

 

När respondenterna skulle svara på hur högt de rangordnade etiketten svarade 68 % med att 

rangordna etiketten som nr 1, 2 eller 3. Här såg författarna till studien av Batt och Dean (1998, 

2000) där dessa forskare funnit att etikettering på vinflaskor var en betydande faktor i 

vinkonsumentens val och där var de mer moderna, innovativa etiketterna mer tilltalande till den 

yngre generationen till skillnad från den äldre. Även Wagner m.fl. (2007) skrev att för den 

amerikanska konsumenten finns det inget annat sätt att skilja på flaskorna om man inte först och 

främst pratar om etiketten. Wagner m.fl. (2007) fortsätter även med att understryka hur viktigt 

positioneringen är för varumärket där etiketten agerar som draghjälp till varumärket för att fånga 

uppmärksamheten hos konsumenterna då flaskorna oftast står så nära de konkurrerande 

flaskorna. Författarna kan anta att etiketten är en så pass stark påverkande faktor just på grund av 

att etiketten skiljer flaskorna åt i hyllan. Detta är något som konsumenterna uppmärksammar 

tidigt i butik. Vinproducenter är väl medvetna om detta och gör då sin personliga etikett med just 

sitt varumärke. Då samtliga respondenter i undersökningen är 40 år eller yngre ser författarna att 

de alla tillhör den yngre generationen. Speciellt när den största delen av respondenterna är 

mellan 20-25. Ser man till de kvinnliga respondenterna i undersökningen var det 69 % som 

svarade med att rangordna etiketten som nr 1, 2 eller 3. Då såg författarna till studien gjord av 

Barber m.fl. (2006) där det visat sig att respondenter finner etiketter som något skrämmande och 

att kvinnliga konsumenter känner stor press och är mer bekymrade kring valet av vin. Detta 

styrks inte i denna undersökning. Barber m.fl. (2006) skrev vidare att de föreslår att 

vinproducenter bör rikta in sig speciellt på kvinnliga konsumenter och även den yngre 

generationen. Detta genom att försöka förstärka mentaliteten hos dem att vid oavsett tillfälle där 

vinet ska drickas finns det inget fel val.  

 

Författarna fann i sin undersökning att av konsumenter med starkt intresse av vin och de som 

angav att de var professionella svarade 56 % att de inte ansåg Systembolagets 

butikskommunikation som ett bra hjälpmedel vid köp i butik. Största delen av dessa konsumenter 

svarade även i enkätundersökningen med att rangordna Systembolagets information 

(smakklockan, matsymbolen, sensoriska texten) som lägst. Detta stärker inte de forskningar som 
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Barber m.fl. (2008) sammanfattade. Där sa flera forskare att vinkonsumenter med högt 

engagemang var mer benägna att använda den komplexa informationen som vägledning vid val 

av vin. Författarna liknar den komplexa informationen från de forskningarna som Barber m.fl. 

(2008) skrev om med att se Systembolagets hyllkantsetikett samt annan form av 

butikskommunikation som den komplexa informationen i Sverige. Det kan antas att 

respondenterna i denna studie, som svarat starkt intresse eller angav att de var professionella, 

ansåg sig själva veta en del om det vinet de valde redan innan köpet. Då dessa respondenter 

rangordnade ursprung som 1, med 92,3 %, kan det vidare antas att informationen på 

hyllkantsetiketten eller annan butikskommunikation inte är intressant för dem. Detta kan bero på 

att kunniga konsumenter ofta har en negativ inställning till Systembolaget. 

 

Av de respondenter som svarade med att rangordna smakklockorna på hyllkantsetiketten som en 

påverkande faktor svarade 73,1 % att de använder smakklockorna men att de inte var en styrande 

faktor. Detta kan bero på att smakklockorna är för komplexa för vissa konsumenter då man mäter 

exempelvis syra i tolv steg. Jämförelsevis kan man se matsymbolen som extremt konkret då en 

bild på exempelvis en fisk kan vägleda många konsumenter vid valet. Systembolagets 

information anser författarna vara ett bra hjälpmedel vid val av vin. Även om de inte hamnar 

som en stark påverkande faktor kan den fortfarande vara till hjälp om konsumenten så önskar.  

 

Nära hälften, 49 % av alla som svarade på om matsymbolen var en påverkande faktor svarade att 

den var av lägst värde, rangordning 6 i enkätundersökningen. Författarna kan anta att av de 14 

respondenter som köpt vin vid sitt senaste besök på ett Systembolag, i avseende att enbart dricka 

det till mat, inte såg till matsymbolen då ingen av respondenterna svarat att matsymbolen 

generellt var en betydande faktor vid köp av vin i butik.  

 

När respondenterna ombads rangordna den sensoriska texten på Systembolagets hyllkantsetikett 

rangordnade ungefär hälften att texten var en stor betydande faktor vid valet. Från en kvantitativ 

undersökning som Hughson m.fl. (2004) genomfört visade forskningen på att konsumenterna i 

de flesta fall valde texter som beskrev vinernas smak. Detta styrker Systembolagets sensoriska 

text, på hyllkantsetiketten, som ett hjälpmedel vid valet av vin. Författarna anser dock att 

Systembolagets hjälpmedel inte har de största påverkande faktorerna, då den sensoriska texten 
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hamnade i rangordning 4, smakklockan i rangordning 5 samt matsymbolen som absolut sista 

rang.  

 

Under vilka faktorer som styrde valet av vin såg författarna att under övrigt var det 4 

respondenter som svarat att de använder druvsort som en påverkande faktor när de väljer vin. 

Hälften av dessa ansåg att druvsorten var en primär faktor och majoriteten av dessa var män. 

Detta faktum konstaterade även Barber m.fl. (2006) då de skrev att män föredrog att få vetskap 

om vilken druvsort vinet var gjort på. Även Batt och Dean (2000) kom fram till denna slutsats i 

sin studie då de påpekade att män ansåg druvsorten viktigare än kvinnor. Det går inte att dra 

någon egentlig slutsats om detta i undersökningen då det var så få respondenter som svarat detta 

men man kan se att druvsorten har en betydande roll.  

 

Under övrigt i styrande faktorer hade även vissa respondenter skrivit med priset som en 

avgörande faktor. Dessa utgjorde 10 % av respondenterna och alla var män.  Denna tendens ser 

författarna även i studier av Koewn och Casey (1995) samt Jenster och Jenster (1993) då de i 

sina undersökningar funnit att priset var extremt viktigt och hade hög prioritet hos europeiska 

vinkonsumenter.  

 

Solomon (1990) visade i sin undersökning, där respondenterna skulle matcha texter till vin, att 

om vinerna hade varit mer olika varandra hade fler deltagare matchat rätt och hade vinerna t.ex. 

varit från samma producent men olika årgångar hade säkerligen fler deltagare matchat fel. Detta 

styrker det resultat som författarna kom fram till i denna studie. Av de 50 personer som deltog i 

det sensoriska testet var det en person som satte rätt smakbeskrivningar på de tre vinerna.  

6 personer kunde kombinera två av smakbeskrivningarna med två utav vinerna. 29 personer 

lyckades kombinera ihop en smakbeskrivning med ett vin och 14 personer hade ingen 

kombination rätt. Detta anser författarna kan bero på att de tre vinerna som användes var gjorda 

av samma druvsort. De hyllkantsetiketter som respondenten fick ta del av var också mycket lika 

varandra. Detta var ett aktivt val för att verkligen se till hur konsumenterna förstår etiketterna.  
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Metod- och materialdiskussion 

  

I detta avsnitt reflekterar författarna över metod och material som använts till denna studie samt 

reflektioner från genomförandet. 

 

Författarna började med att se till tidigare forskning inom studiens syfte och frågeställningar. Då 

det mesta av tidigare forskningar genomförts i Australien och Europa blev dessa en del av 

bakgrunden till studien. Problematiken hamnade i att ingen tidigare forskning på vad som 

påverkade valet av vin gjorts i Sverige. En del bakgrund och vissa av de undersökningar som 

gjorts inom ämnet i Sverige har Systembolaget ensamrätt på, som bl.a. deras produktdata och 

deras mönsterskyddade formgivningar (smakklockor och matsymboler). Som en grund till denna 

studie ligger en tidigare uppsats på b-nivå (Berg & Wreth, 2011) med titeln; ”Vad ska vi dricka 

ikväll – en studie om konsumentens val av vin”. Det är samma författare i denna studie med 

undantag för att detta är en egen forskningsstudie. Tidigare material i form av vetenskapliga 

artiklar och litteratur är delvis hämtat en andra gång. När syftet till studien tog form valde 

författarna bort en stark påverkande faktor hos flera konsumenter, priset. Detta helt avsiktligt då 

de önskade att se till andra påverkande faktorer vid val av vin som, vad författarna antog, annars 

skulle hamna i skymundan eller ses som mindre påverkande faktorer. De anser att valet som 

gjordes att ta bort priset som en påverkande faktor spelade in tydligt. Då enbart 10 % av 

respondenterna skrev priset under det övriga fältet, visade det sig att andra resultat kunde komma 

fram i studien. Vidare forskning skulle kunna innehålla priset som en faktor vid en liknande 

undersökning samt att kunna göra en jämförelse till denna studie. 

 

Enkätundersökningen var avsedd att användas som ett underlag vid möte med konsumenter i en 

Systembolagetbutik i Sverige. Författarna fick till en början beskedet att de inte fick genomföra 

en egen undersökning i butik. Anledningen sades vara att det skulle störa Systembolagets 

kunder. Då togs beslutet att ändra metod och tillvägagångssätt med enkätundersökningarna. 

Författarna valde då också att lägga till ett sensorisk test för att få ett starkare resultat samt 

besvara studiens syfte och dess frågeställningar. Författarna mottog, sent i arbetet med studien, 

ett meddelande från Anna Larsson, projektledare för butikskommunikationen på Systembolaget, 

där det framgick att de var välkomna att genomföra sin undersökning i valfri butik. Då togs 
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beslutet att fortsätta med de sensoriska testerna på plats i Grythyttan på grund av tidspress. Samt 

att denna metod kändes intressant och stärkande till studien i helhet. Författarna anser inte att 

resultatet försämrades eller blev mindre, snarare mer intressant och innehållsrikt.  

 

Då författarna hade möjlighet att nå ut till deltagarna via flera kanaler, kunde undersökningarna 

genomföras inom loppet av några dagar på en och samma plats i Grythyttan. Detta kallas för ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Svarsfrekvensen blev då hög då alla enkäter besvarades. 

Enligt Ejlertsson (2005) blev det ett intern bortfall då inte alla respondenter valde att rangordna 

alla påverkande faktorer vid val av vin i enkätundersökningen. Det resulterade i att författarna 

enbart kunde se till 41 svarande, vid resultatet från rangordningen, istället för de 50 personer som 

från början deltog i undersökningarna samt svarade på studiens enkät. Dock ansåg inte 

författarna att detta blev ett stort bortfall då det fortfarande kunde generalisera 

undersökningsresultaten. De kunde ändå se till alla 50 deltagare i bl.a. köpets avseende och 

frågan om butikskommunikationen på Systembolaget ansågs som ett bra hjälpmedel.  

 

Då urvalets numerära storlek är viktig för att få en statistisk signifikans såg inte författarna att 

antalet respondenter inte skulle kunna avgöra att resultatet är signifikant till populationen (Trost, 

2007). Författarna valde på grund av detta att inte använda signifikans i denna studie. 

 

 

Slutsats 
 

Studien visar att ursprunget på vinet är det som har den starkaste påverkande faktorn av vad som 

styr valet av vin hos mer än hälften utav de studenter och lärare som deltog i denna studie vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Butikskommunikationen ansågs för mer än 

hälften som ett bra hjälpmedel. I resultatet framkom det också att 28 % av respondenterna inte 

kunde relatera till Systembolagets sensoriska kommunikation tillsammans med dess viner, 

genom att de inte kombinerade något vin rätt med en sensorisk text. Endast en av de deltagande i 

undersökningarna kunde relatera till Systembolagets hyllkantsetikett med 100 %. Även då 

butikskommunikationen är bra och att de sensoriska beskrivningarna är ett bra verktyg så har 

man svårt att matcha rätt beskrivning till rätt vin när man smakar på det.    
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Förslag på vidare forskning 

 

Författarna kom i denna studie fram till intressanta resultat. Dock anses det att vidare forskning i 

Sverige är nödvändig för att få ett bredare resultat som kan appliceras på populationen i Sverige. 

Det vore intressant att genomföra en enkätintervju på ett Systembolag. Samt att vid en ny 

undersökning addera andra faktorer som exempelvis pris. En undersökning skulle kunna ske där 

konsumenten följs längre tillbaka i tiden samt se hur mycket Systembolagets hemsida spelar in 

hos varje konsument.  
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Bilaga 1 - Enkätundersökning 

 

Vad påverkade ditt val av vin vid ditt senaste besök på Systembolaget? 
 

 
Man ¤ Kvinna ¤ Ålder …. 

 

Program och år ………………………………………………………… 

 

 

Intresse av vin  Inget  ¤ 

  Visst intresse  ¤ 

  Starkt intresse ¤ 

  Professionell  ¤ 

   

 

 

Köpt vin 

 

Rött vin ¤ Vitt vin ¤  

 

 

Köpet var avsett att drickas till mat  ¤  

 

Köpet var avsett att ges som present  ¤  

 

Köpet var avsett att drickas som sällskapsvin ¤ 

 

Övrigt ………………………………..... 

 

 

 

Rangordna vilka faktorer som styr när du väljer vin i butik: 

   

Etiketten, på flaskans framsida  …. 

   Producenten    …. 

   Ursprung   …. 

   Smakklockorna (hyllkanten)  …. 

   Matsymbolerna (hyllkanten)  …. 

   Sensoriska texterna (hyllkanten) …. 

 

   Övrigt …………………………………. 

 

 

 

Upplever du Systembolagets butikskommunikation som ett bra hjälpmedel? 

 

Ringa in Ja Nej
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Bilaga 2 – Viner vid sensoriskt test 

 

Fullständig information om vinerna som användes vid det sensoriska testet 

 

 

1. Mâcon-Villages 2010, Frankrike, 77 kr. 

 

Vitt vin, Torrt, Friskt & Fruktigt 

Torrt, fruktigt vin med inslag av gula äpplen, persika, smör och citrus.  

 

   
Sötma Fyllighet Fruktsyra 

 

  
 

 

 

2. Mauro 2011, Italien, 59 kr. 

 

Vitt vin, Torrt, Friskt & Fruktigt 

Torr, mycket fruktig smak med inslag av fat, päron, tropisk och citrus. 

 

   
Sötma Fyllighet Fruktsyra 

 

   
 

 

 

3. Regatta Bay 2010, Australien, 52 kr. 

 

Vitt vin, Torrt, Friskt & Fruktigt 

Torr, ungdomlig, mycket fruktig smak med inslag av fat, mango, papaya och citrus. 

 

   
Sötma Fyllighet Fruktsyra 
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4. Jacob’s Creek 2011, Australien, 70 kr.  

 

Vitt vin, Torrt, Friskt & Fruktigt 

Torr, ungdomlig, fruktig smak med inslag av fat, ananas, citrus och grön banan.  

 

    
Sötma Fyllighet Fruktsyra 

 

  
 

 

 

5. Viña Maipo 2010, Chile, 59 kr. 

 

Vitt vin, Torrt, Friskt & Fruktigt 

Torr, ungdomlig, fruktig smak med inslag av grön banan, äpplen och citrus. 

 

   
Sötma Fyllighet Fruktsyra 

 

 
 

 
 

 


