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Sammanfattning/Abstract 

 

Uppsatsförfattarna presenterar i bakgrunden vinhandel, svensk alkoholpolitik, detaljhandel av 

alkohol, vinstilar samt gör en koppling mellan vin och kultur med hjälp av filmindustrin. 

Sedan presenteras detaljhandelsmonopolets sortiment och jämförs med internetbutikers. 

Slutligen ges en bakgrund till vinjournalistik och hur vinskribenterna påverkar marknaden.   

 

Syftet är att undersöka vilken/vilka inköpskanaler som läsare i dagstidningen hänvisas till. 

Samt hur valet av rekommenderad försäljningskanal i sin tur påverkar valet av vilka vinstilar 

som nämns i artiklarna och i förlängningen hur vinkulturen kan komma att påverkas av detta. 

Som frågeställning besvara hur balansen mellan kriterierna pris eller sensorisk egenskap ter 

sig som anledning för rekommendation utav vinerna. Metoden som används är kvalitativ 

innehållsanalys och materialet består av 13 artiklar på den anonyma dagstidningens 

internetutgåva. 

 

Resultatet visar att systembolagets beställningssortiment framhålls, att smak och pris är de 

viktigaste parametrarna som leder till en rekommendation samt att valet av att enbart täcka 

systembolagets sortiment leder till en kompromiss över vilka vinstilar som nämns. 

 

Uppsatsförfattarna diskuterar varför viner inte rekommenderas från internetbutikerna, hur 

vinkulturen påverkas av detta samt redogör för en problematik med prisjämförelser mellan 

Systembolaget och internetbutikerna.  
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Inledning 

 

Enligt Systembolagets lanseringsplan (2012) för år 2013 så syns det en trend i det svenska 

samhället. Konsumenterna vill handla precis när det passar dem och inte bara när butikerna 

har öppet. Internethandel har här ett övertag gentemot fysiska butiker. Trenden är direkt 

kopplat med svensk handels (2012) uppgifter om att internethandeln i Sverige ökade med 50 

procent under 2011. Sedan 2008 är det helt lagligt för svenska konsumenter att handla från 

vin på internet. Lagändringen fick som effekt att Systembolaget enbart behöll sitt 

detaljhandelsmonopol av alkoholdrycker, med de nya försäljningskanalerna miste 

Systembolaget i praktiken sitt fullständiga monopol. 

 

Många lagliga aktörer på alkoholmarknaden har dykt upp sedan lagändringen, många av dessa 

internetbutiker är riktade enbart till svenska konsumenter. Uppsatsförfattarna som båda sedan 

flera år är verksamma i restaurang och vinbranschen intresserade sig över den medieskugga 

som de upplever att de nya försäljningskanalerna ligger i. Bristen på uppmärksamhet från 

media håller sannolikt tillbaka utvecklingen hos dessa nystartade företag. 

 

För att ha en dynamisk och levande vinkultur i Sverige anser uppsatsförfattarna att det är av 

största vikt att det svenska folkets totala vinsortiment hålls så brett som möjligt. Visionen 

måste vara att nästan alla värdens viner ska finnas att få tag i, dessutom i olika årgångar. 

Därför undersöktes hur en av Sveriges största dagstidningar låtit den nya lagen påverka 

vinspalten. Stödjer vinspalten utvecklingen av internethandeln eller rekommenderas läsarna 

fortfarande att enbart besöka Systembolaget för sina vininköp? Det är i grunden en fråga om 

inställning till breddning utav vinutbudet på den svenska marknaden och i förlängningen om 

vinspalten verkar som drivande eller återhållande kraft av vinkulturen i Sverige. 
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Bakgrund 

 

Avsnittet avser förklara de begrepp som är relevanta för studien, detta för att ge läsaren en 

förståelse för uppsatsens syfte. Inledningsvis presenteras vinhandel inom EU då detta är ett 

centralt begrepp för studiens syfte. Den teoretiska bakgrunden avslutas sedan med hur 

vinskribenter generellt kan påverka den svenska marknaden samt uppsatsens problematisering 

som ämnar knyta an till studiens syfte. 

 

 

Vinhandel inom EU 

Alkoholhandeln spelar en betydande ekonomisk roll inom EU:s medlemsstater, inte minst 

tack vare den många gånger höga skattenivån som gäller för alkohol.   

 

Dascal, Mattas och Tzouvelekas (2002) har i sin studie om EU:s inverkan på vinhandel 

kommit fram till att ett medlemskap i EU har en positiv (ökande) effekt på vinhandeln. EU-

länderna står för knappt 50 procent av världens vinimport och 70 procent av världens 

vinexport (Anderson & Baumberg, 2006). Medlemsstaterna i den europeiska unionen är inte 

enbart de största importörerna samt de största exportörerna av vin utan hela 60 procent av 

världens vinkonsumtion sker även inom EU (Dascal, Mattas & Tzouvelekas, 2002). Trots att 

den största andelen av handeln med vin sker mellan EU:s medlemsstater så bidrar den ändå 

med cirka 9 miljarder Euro till EU:s handelsbalans samt 25 miljarder i skatteintäkter (2001), 

exklusive skatt på försäljning och andra avgifter som tillkommer i exempelvis 

distributionsleden (Anderson & Baumberg, 2006). Det ska dock inte glömmas bort att de 

alkoholrelaterade skadorna även kostar samhället pengar, år 2003 uppgick de mätbara 

kostnaderna till 125 miljarder Euro (ibid.).  

 

 

Svensk alkoholpolitik och detaljhandel av alkohol  

Detta avsnitt behandlar bakgrunden till varför Sverige har ett detaljhandelsmonopol på 

alkohol samt hur lagen är formulerad kring monopolet och de skatter som är belagda på 

alkohol. Det är enligt Gustavsson och Ramstedt (2011) ett faktum att få länder har hållit en 

lika allvarlig syn på alkohol som orsak till folkhälsoproblemen såsom Sverige. 
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Systembolaget är den statliga försäljningskedja som ålagts att inom rikets gränser sköta all 

försäljning av alkoholdrycker, de har detaljhandelsmonopol (Systembolaget, 2012). 

Systembolagets detaljhandelsmonopol omfattar starköl, vin och sprit och fungerar som ett 

verktyg för att minska de alkoholrelaterade problemen (ibid.). Detta uppnås enligt 

Systembolaget (2012) genom att sälja drycker utan vinstintresse samt genom att begränsa 

tillgängligheten (ibid.). Målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska den totala 

konsumtionen av alkohol och dess skadeverkningar (Systembolaget, 2012).  

 

Det svenska alkoholmonopolet skapades till av följd av de stora sociala problem som 

svenskarnas enorma alkoholkonsumtion skapade på 1700- och 1800-talet (Tomasson, 1998). 

Enligt Tomasson (1998) drack det svenska folket, uträknat på varje man, kvinna och barn, en 

liter brännvin i veckan under den andra halvan av 1800-talet. År 1914 lanserades motboken i 

Stockholm (1919 i övriga landet), detta var ett system där alkoholen ransonerades ut till 

medborgarna för att minska konsumtionen, motboken avskaffades sedan år 1955 för att 

övergå i det system som påminner mer om dagens Systembolag (Tomasson, 1998). 

 

I modern tid konsumerar svenskarna inte längre de kvantiteter alkohol som förr, 1996 

konsumerade svenskarna minst alkohol av de då 15 EU-länderna (Tomasson, 1998). En viktig 

faktor till minskningen av alkoholintaget är att dagens svenskar konsumerar större mängd vin 

än sprit, en utveckling som Systembolaget har stöttat genom olika kampanjer (ibid.). Enligt 

Gustavsson och Ramstedt (2011) förväntades det att de alkoholrelaterade skadorna skulle öka 

i Sverige efter att Danmark år 2003 sänkt skatten på alkohol och att Sverige året därpå (2004) 

utökade den lagliga kvoten av privatimporterad alkohol från andra EU-länder, detta visade sig 

sedan inte stämma (ibid.). 

 

Den 23 oktober 1997 vann Systembolaget ett mål mot livsmedelshandlaren Harry Franzén i 

dåvarande EG-domstolen (Numera kallad EU-domstolen) som deklarerade att Systembolaget 

även fortsättningsvis får inneha detaljhandelsmonopol i Sverige (Tomasson, 1998). Franzén 

hävdade att Systembolaget bröt mot 30:e och 37:e artikeln i EU:s konstitution angående fri 

konkurrens och fri handel inom EU:s medlemsländer (ibid.). Franzén representerade alltså den 

delen av svenskarna som ville släppa alkoholförsäljningen fri.  
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Det visade sig faktiskt enligt Tomasson (1998) att en knapp majoritet (53 procent) av 

svenskarna under denna period var för att alkohol ska kunna säljas fritt, siffran hade dock 

varit än högre om det enbart gällt vin och starköl då det generellt råder en större skeptisk 

inställning till att släppa spritförsäljningen fri. Enligt en nyare studie från 2007 av Norström 

och Ramstedt (2008) var 61 procent av befolkningen för monopolet.   

 

EU-domstolen beslutade år 2007 att det svenska förbudet av import genom ombud av alkohol 

inte var förenligt med EU-rätten (Systembolaget, 2012). Som resultat av detta ändrades den 

Svenska alkohollagen år 2008 (Ibid.). Sedan dess är det fullt tillåtet att ta in alkohol i Sverige 

genom yrkesmässig befordran, till exempel ett transportföretag (Tullverket, 2012).  

 

 

Vin, vinstilar - och kopplingen till kultur 

Vin har spelat en signifikant kulturell roll i vår civilisations uppbyggnad, till exempel byggdes 

många vägar och hamnar för att underlätta vinhandel, dessa är än idag en viktig del av modern 

infrastruktur (Grossmann, 2012). 

 

Uppsatsförfattarna inbegriper i begreppet vinstilar enbart de breda typer av stilar som 

Systembolagets uppdelning är byggd kring. Alltså röda viner, vita viner, roséviner, 

mousserande viner, söta viner och starkviner (Systembolaget, 2012). Då vin kan utvecklas och 

i vissa fall förändras till det bättre med tiden så som Robinson (2006 s. 431) beskriver, tar 

uppsatsförfattarna även med åldern på vinet som en stil.  

 

Ett brett utbud av vin och vinstilar är med sannolikhet bra för vinkulturen på samma sätt som 

ett brett utbud av film och filmstilar enligt Kulturdepartementet (2007) verkar på ett positivt 

sätt för filmkulturen. För att visa på hur kultur mår bättre av ett bredare urval och stimulans 

har uppsatsförfattarna valt att jämföra med en annan kulturform, nämligen film. Regeringen 

har i en promemoria efter beställd utredning lagt fram en handlingsplan för hur de bör agera i 

syfte att verka för att främja filmkulturen i Sverige. 

 

Regeringen anser att de filmpolitiska insatserna bör syfta till att upprätthålla, utveckla och 

stimulera till förnyelse av filmproduktion samt att filmen ska utgöra en dynamisk 

tillväxtbransch (Kulturdepartementet, 2007). De bör även verka för att säkerställa tillgången 
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av ett brett utbud av film i hela landet, utöver detta ska också biografens roll som kulturell 

mötesplats samt kunskapen och intresset om film upprätthållas och utvecklas (ibid.). Vidare 

anser Kulturdepartementet (2007) att mångfald inom kultur är positiv och bör stimuleras 

ytterligare, därför är stöd och åtgärder nödvändiga för att filmen ska nå en bred publik i hela 

landet för att upprätthålla mångfalden i filmutbudet. 

 

 

Detaljhandelsmonopolets sortiment  

Ett vin kan bli del av Systembolagets sortiment på olika sätt, dels kan det köpas in genom att 

importören svarar på Systembolagets offertförfrågningar, men ett vin köps även in av 

Systembolaget om det visar sig ha en stor efterfrågan bland konsumenter genom 

beställningssortimentet (Systembolaget, 2012). För att alla kunder ska kunna få tag på det 

dem efterfrågar på bästa sätt har Systembolaget delat in sitt sortiment i olika segment. Genom 

att analysera försäljningsstatistiken av respektive segment i de olika butikerna får de ett 

verktyg till att fördela sortimentet till olika butiker (Systembolaget, 2012).  Systembolaget har 

2300 artiklar i sitt fasta sortiment samt 8500 artiklar tillgängliga genom 

beställningssortimentet (Systembolaget, 2012a). I sitt egna sortiment så har Systembolaget 24 

röda viner som är äldre än år 2000 (Systembolaget, 2012). Det står i kontrast till Robinsons 

(2006, s. 5) åsikter om att mogna viner är en viktig del av det kvalitetsmedvetna vinkulturen. 

Robinson (2006, s. 431) menar att det finns en hög kvalitetsklass, kallad ”fine wine” som ofta 

är som bäst efter 10 års mognad. 

 

Systembolaget erbjuder förutom det ordinarie ”fasta sortimentet” ett tillfälligt sortiment, 

exklusivt. Dessa varor är exklusiva i sin karaktär och målgruppen är den mycket 

nyhetsintresserade kunden (Systembolaget, 2012). Artiklarna kännetecknas av att de finns 

tillgängliga i begränsad omfattning, har gott rykte och stor efterfrågan internationellt samt att 

de uppmärksammats i branschmedia (ibid.). Lanseringarna sker i utvalda butiker då 

volymerna är små och annonseras till kunderna främst via Systembolagets hemsida. 

 

Utöver de fasta och tillfälliga sortimenten erbjuder Systembolaget ett så kallat 

beställningssortiment. Beställningssortimentet är ett forum för vin- och spritimportörerna att 

kunna sälja sina varor utan att behöva vinna en offertförfrågan. På Systembolagets hemsida är 

det möjligt att beställa från det som kallas beställningssortimentet samt det som finns i små 
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partier. Det betyder att man kan välja bland cirka 9 000
1
 varor via webben som sedan hämtas 

ut och betalas i butik (Systembolaget, 2012). Beställningssortimentet är ett utbud som 

importörerna själva styr över men som Systembolaget hanterar och sköter försäljningen av 

(uppkorkat, 2012). En vinimportör kan själv lägga upp ett vin i beställningssortimentet utan 

att behöva kvala in antingen det fasta eller tillfälliga sortimentet i butikerna (ibid.). 

Nackdelarna är att det inte finns i butiken utan måste beställas, samt att Systembolaget inte 

förser kunderna med någon information om varan (ibid.). Beställningssortimentet står enligt 

Systembolaget (2012) för 0,67 procent av Systembolagets totala försäljning i volym. 

 

 

Den nya handeln av vin på internet 

Internethandel är ett internationellt fenomen utan nationsgränser. Det är fortfarande en relativt 

ung företeelse som dock växer med snabb takt. Den globala omsättningen var år 2000 cirka 

80 miljarder dollar (James, Chiaho & Ruben, 2003) för att år 2009 ha uppgått till 1670 

miljarder dollar (CNN, 2011). 

 

Den svenska köparen utav alkohol på internet ska enligt Skatteverket (2012) anmäla 

transporten innan den påbörjas samt ställa en säkerhet till Skatteverket. Alkoholskatt är en 

punktskatt som belastar alkoholhaltiga drycker och teknisk sprit, det är statens verktyg för att 

påverka konsumtionen av dessa varugrupper (Skatteverket, 2012). Köparen ansvarar själv för 

att svensk alkoholskatt betalas in när denne beställer alkohol av någon annan aktör, för viner 

med en alkoholhalt mellan 8,5 och 15 procent är skatten 21,58 kr/liter (Skatteverket, 2012). 

 

Alla är dock inte överens om att svensk alkoholskatt ska betalas in, uppsatsförfattarna har 

funnit att det finns minst ytterligare en tolkning av alkohollagen. Tegalob är en av de 

internethandlare av alkoholdrycker som vänder sig till svenska kunder (Tegalob, 2012). 

Företaget uppger, till skillnad från Skatteverket (2012), att de inte anser att svensk 

alkoholskatt behöver betalas vid införseln av alkohol då den redan har betalats i landet där 

Tegalob är registrerat som företag (Tyskland), de hänvisar till EU direktivet om att 

dubbelbeskattning inom EU är förbjudet (Tegalob, 2012). 

 

                                                 
1
 Sortimentet ”Små partier” innefattar cirka 500 artiklar (Systembolaget, 2012). 
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Sedan försäljning utav varor på internet kom igång på allvar i början av 2000-talet har 

ökningen enligt Svensk handel (2012) vart stabil år efter år. Med konsumenternas nya 

konsumtionsbehov har faktorn att internethandeln är öppen 24 timmar om dygnet vart en stor 

fördel (ibid.). Handeln på internet har under de senaste åren utvecklats från att i princip enbart 

vara ett lågprisalternativ till Systembolaget, till att idag lägga ett större fokus på utvalda 

sortiment, rådgivning, bekväma vinprenumerationstjänster och hemkörning till dörren (SVD, 

2010).  

 

I en studie som Svensk handel (2012) har genomfört framgår det att det största hindret som 

konsumenterna upplever när de handlar matvaror på internet är att de vill se sin mat innan de 

köper den. I samma studie från Svensk handel (2012) framgår det att 29 procent utav 

respondenterna tycker att kostanden för frakt är det mest negativa med att handla matvaror på 

internet, det var alltså den näst största hindret. Då konsumenterna inte kan ”se” kvaliteten på 

en ett vin, genom att granska vinflaskan är det rimligt att kostnaden för frakt anses som den 

mest negativa aspekten av internethandel av vin. Samtidigt finns det enligt Svensk handel 

(2012) tendenser på att kunderna har börjat värdesätta, och därmed är villiga att betala, för att 

få varorna hemlevererade. Enligt Systembolagets lanseringsplan (2012) och Svensk handel 

(2012) finns det en trend att konsumenterna vill köpa sig tid, betala för att slippa gå till 

butiken. Systembolagets VD Magdalena Gerger menar att Systembolaget ska, i takt med att 

svenska folkets konsumtionsvanor förändrats, utreda om hemleverans av alkohol är möjlig att 

erbjuda som tjänst (Systembolaget, 2012). I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver dock 

Per Ankersjö, ordförande för Centerpartiet Stockholm, att Systembolagets planer på 

hemleverans är ett sätt att konkurrera ut internethandlarna, vilket i sin tur är oförenligt med 

monopolets syfte (SVD, 2011).   

 

Det finns enligt BKWine (2012) minst 35 utländska företag som fokuserar på att sälja 

alkoholdrycker till de svenska konsumenterna. Det flesta utav dessa företag drivs utav 

svenskar med firma registrerad i exempelvis Danmark eller Tyskland (Ibid.). Marks Viner är 

enligt BKWine (2012) en av de största aktörerna vid sidan utav Systembolaget som säljer vin 

till svenska konsumenter inom Sverige. Marks Viner (2012) uppger att de betalar in svensk 

alkoholskatt och levererar vinerna till köparens hemadress inom tre veckor. Vissa 

internetbutiker kan dock leverera så fort som tre dagar, exempelvis Wine Finder (2012).  
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Legitimation på att mottagaren är över 20 år krävs (Marks Viner, 2012). Företaget uppger att 

de erbjuder 14 dagars öppet köp och att de byter ut viner som är defekta (ibid.). 

 

Slurp (2012) heter en av de största internetbutikerna som erbjuder internationell frakt. De har 

över 6000 produkter i sitt sortiment, vilket inte är mycket mindre än vad hela Systembolaget 

kan erbjuda. Även mogna viner finns att köpa i internethandeln. Belgium Wine Watchers 

(2012), lagerförde när uppsatsförfattarna undersökte sortimentet 1000 viner som var äldre än 

år 2000. 

 

Uppsatsförfattarna har inte hittat några siffror på vad internethandeln utav vin omsätter i 

Sverige men har färska siffror på vad den närbesläktade internethandeln utav livsmedel 

omsätter. Enligt Svensk handel (2012) är det totala försäljningen utav mat på nätet år 2011 

1,5-2 miljarder kr, eller 5-7 procent av e-handeln och knappt en procent av den totala 

livsmedelshandeln. 

 

 

Vinjournalistik och att kritisera kultur 

Kulturella uttryck har kritiserats ända tillbaka till Platons ”Lagarna”, där krav formulerades på 

domare över litteraturen (Loman, Vulovic & Sjöberg, 2007). Kulturkritiken som vi känner 

den idag härstammar enligt Svenskt litteraturlexikon (1970) från pressens intåg vid skiftet 

från 1600-tal till 1700-tal. Det är denna tidsepoks form utav bedömning utav litteratur som 

sedan dess spridit sig och ligger som grund för värdering av andra konstformer (Loman, 

Vulovic & Sjöberg, 2007) 

 

Tidningsledningar blev mot det gångna seklets slut mer bestämda i sin vision att kultursidorna 

var ett nöje som skulle förmedlas snabbt och lättförståeligt till läsaren (Forser, 2002). Detta 

har lett till en diskussion eller snarare konflikt där det ena läget åberopar den kommersiella 

aspekten och det andra skyddandet utav ”högre” värden (Loman, Vulovic & Sjöberg, 2007). 

Forser (2002) är mycket klar i vad han anser vara uppgiften med kultursidorna:  

 

att bidra med reflektioner och tankeinspiration, kvalitéer som den korta vanliga 

nyhetsrapporteringen inte har möjlighet att förmedla. 
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Journalistik är framställning, insamling, urval och bearbetning av material präglat av 

rapportering från verkliga händelser, den skiljer sig från skönlitteratur genom att inte syssla 

med fiktion (Hultén, 2009). En journalist sprider sitt bearbetade material genom olika former 

av press och massmedia och bland ett modernt samhälles invånare är detta en av de främsta 

källorna till information (ibid.). Kovach och Rosenstiel (2007) skriver om något de kallar för 

sin sjätte princip, om att journalistiken i det offentliga forumet ska verka för att upplysa om 

olika perspektiv, inte ge sin absoluta tolkning om rätt och fel. Kulturjournalistik är en genre 

inom journalistik som bevakar och analyserar kulturella fenomen (Forser, 2002).  

 

Sedan sekelskiftet har kultursidan på dagstidningar ofta slagits ihop med nöje, 

kulturrecensioner har på det sättet blandats med populärkultur (Forser, 2002). En inriktning av 

journalistiken kallas för kritik, och enligt Loman, Vulovic och Sjöberg (2007) kännetecknas 

den med att vara värderande och därför subjektiv. En mer konventionell journalistisk text är 

till största del objektiv (ibid.). Kulturjournalister som skriver utifrån sitt eget tycke kallas 

därför kulturkritiker (Wikipedia, 2012c). Kristina Widestedt (2001) är fil dr i journalistik och 

skriver att kritiker stöttar sig på ett antal centrala grundpelare: dels själva värderandet, men 

också beskrivningen av verket som ger legitimitet åt värderingen.   

 

I Sverige är vinjournalisterna sammankopplade i föreningen Sveriges Vinskribenters Förening 

(SVF), föreningen är ett ideellt forum för landets vinjournalister och har för närvarande cirka 

70 medlemmar (SVF, 2012). Föreningens medlemmar ska stå för god svensk dryckeskultur, 

journalistisk ambition, aktiv och oberoende konsumentupplysning, integritet och etik. (ibid.). 

Föreningens medlemmar bidrar enligt SVF (2012) till ett ökat vinintresse bland konsumenter i 

Sverige, där kulturupplevelsen står i centrum.  

 

Syftet med SVF är kortfattat att främja svensk dryckeskultur samt att sprida information om 

drycker för att stärka kvalitetsmedvetandet hos svenska konsumenter (SVF, 2012). Dessutom 

ska SVF värna om yrkesgruppen, dess utbildning och framtid (ibid.). Vidare ska SVF verka 

för en breddning av vinutbudet i Sverige och ett ökat medvetande om alkoholens positiva 

egenskaper och negativa verkningar (ibid.). Slutligen ska de enligt SVF (2012) verka för att 

de journalistiska etiska reglerna följs.  
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Vinskribenters påverkan på marknader 

Vinrecensioner som de ser ut i dagens dagstidningar är enligt Sjölin (2009) jämförbara med 

den form av dagens bedömningar av litteratur som utvecklades under skiftet 1600-1700-tal 

med pressens intåg, och har sedan spridit sig och blivit grunden till den värdering av andra 

kulturyttringar som skrivs om idag. I takt med att de kritiska texterna tagit större plats i 

dagens media, i och med egna redaktioner och till viss del även egna tidningar, ställs också 

hårdare krav på dess utövare och deras sätt att utforma denna typ av text (Loman, Vulovic & 

Sjöberg, 2007). 

 

Det är enligt Loman, Vulovic & Sjöberg (2007) viktigt att skilja på kritik och recension i en 

journalistisk text. En recension är i de allra flesta fall endast en redogörelse, en återgivning av 

en händelse eller en produkt med inslag av subjektivitet. I en kritisk text blir skribenten 

snarare en granskande expert som exempelvis jämför den aktuella produkten mot andra, i 

sammanhanget relevanta, produkter (Loman, Vulovic & Sjöberg, 2007). 

 

Øyvind Horverak (2009) på det norska institutet för alkohol och drogforskning menar att 

dagens vinskribenter är utsatta för påtryckningar ifrån vinbranschen att skriva om produkter i 

en form utav förtäckt marknadsföring, bakgrunden till detta beteende är att konsumenterna har 

ett större förtroende till skribenternas texter än vad de har till rena marknadsföringskampanjer. 

Vinskribenter har makten att influera försäljningen av vin och detta är något som 

vinbranschen har, och måste ha, i åtanke om de vill vara med och konkurrera på den 

nationella och internationella marknaden (Chaney, 2000). Vissa skribenter påverkar 

marknaden mer än andra, enligt Horverak (2009) är de skribenter som har den mest 

kommersiella och publika stilen som också är populärast och påverkar allmänheten mest. 

Mueller, Lockshin, Louviere, Francis och Osidacz (2009) kommer fram till liknade resultat, 

de menar att vinhandeln bör plocka ut de viner som fått höga poäng av kritikerna i 

marknadsföringssyfte då de bevisligen har en så pass stor påverkan på konsumenternas val av 

vin. 

 

Fenomenet med vinskribenters påverkan har diskuterats och studerats runt om i världen. 

Störst och mest omtalad är den världsberömda vinskribenten Robert Parker och hans påverkan 

på vinpriserna i Bordeaux (Hay, 2010). Parker har gjort sig ett stort namn i vinvärlden och 

kan med sina åsikter i publikationen The Wine Advocate inte bara påverka vinets pris ut till 



 

 

14 

konsument, utan även påverka konsumenten i sitt val av köp (ibid.). Hay (2010) menar på att 

dagens vinskribenter snarare är en sorts representanter för vinbranschen än kritiker då de i 

slutändan verkar för en standardisering av marknaden. 

 

Vinskribenter påverkar alltså medvetet konsumenternas köpmönster och val av vin. Men finns 

det även en omedveten påverkan som följer av den inköpskanal som rekommenderas?    

 

 

Syfte  

 

Syftet är att undersöka vilken/vilka inköpskanaler som läsare i dagstidningen hänvisas till. 

Samt hur valet av rekommenderad försäljningskanal i sin tur påverkar valet av vilka vinstilar 

som nämns i artiklarna och i förlängningen hur vinkulturen kan komma att påverkas av detta. 

 

Uppsatsförfattarna kommer även att som frågeställning besvara hur balansen mellan 

kriterierna pris och sensorisk egenskap ter sig som anledning för rekommendationen av 

vinerna.  

 

 

Metod 

 

I följande avsnitt beskrivs hur studien har genomförts för att läsaren skall kunna följa den 

process som resultatet bygger på. En kortfattad redogörelse för metodens centrala delar 

kommer att presenteras tillsammans med motiv för urvalet av dagstidning samt 

avgränsningar. Kapitlet avslutas med en diskussion om de aktuella metodproblemen. 

 

 

Kvalitativ innehållsanalys och textanalys 

Den här uppsatsens resultat bygger på en innehållsanalys av vinrecensioner i en av Sveriges 

största dagstidningars nätupplaga.  Med tanke på uppsatsens syfte och frågeställning föll valet 

av metod på en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden skulle inte kunna ge ett 

tillförlitligt resultat, då språkliga nyanser i artiklarna och de konsekvenser dessa kan ha på 

tolkningen inte kan tydas i en numerisk presentation.  
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Inom massmedieforskningen är innehållsanalysen en vedertagen metod som till sin natur kan 

vara både kvantitativ eller kvalitativ. Det finns i detta arbete en vilja att de utvalda 

kategorierna ska visa sig utifrån en granskning utav materialet (artiklarna) därför kan metoden 

enligt Bryman (2011) anses vara en kvalitativ innehållsanalys. Värt att nämna är att uppsatsen 

har en del kvantitativa inslag i och med att det förekommer systematisering och kvantifiering 

av vissa textenheter. Hela syftet med analysen är att möjliggöra en generell slutsats om de 

olika studerade aspekterna. 

 

Innehållsanalysen innebär att forskaren etablerar ett visst antal kategorier för att sedan räkna 

de enheter som passar inom de olika kategorierna. Enligt Bryman (2011) syftar metoden till 

att systematiskt och replikerbart kvantifiera ett innehåll utifrån vissa förbestämda kategorier. 

David Silverman (2001) är tydlig med att de olika kategorierna ska vara så exakta att inga 

tveksamheter uppstår över vilken kategori de olika enheterna tillhör. Uppsatsförfattarnas 

ambition är att arbeta med dessa noggranna definitioner för vilka kriterier som ska leda till en 

reaktion vid analysen av artiklarna. Detta är något som rekommenderas utav Nord och 

Strömbäck (2002) som menar att resultatet då kan bli det samma oavsett vem som utför 

analysen. Tillämpningen rör enligt Bryman (2011) oftast tryckta texter. Det handlar om att 

söka efter bakomliggande teman i det utvalda materialet (ibid.). En intressant aspekt är att vid 

de flesta innehållsanalyser är det lika intressant vad som inte tas upp i det studerade mediet 

som vad som tas upp (Bryman, 2011). 

  

Holme och Solvang (2006) skiljer på två former av textanalys, de skriver om helhet- och 

delanalys. Till denna uppsats har båda dessa använts. Helhetsanalysen ser till helheten och 

texterna analyseras utefter de specificerade problemområdena. Som tidigare nämnts används 

även en kvantitativ metod, den som Holme och Solvang (2006) kallar för delanalys. Till 

delanalysen plockas information ut ur helheten och kategoriseras i tabellform. Det resulterar i 

att vissa genomgående mönster kan utskiljas i artiklarna. I en innehållsanalys kan man enligt 

Bryman (2011) räkna vissa ord och dess synonymer och se hur ofta de förekommer, inte 

förekommer samt i vilka sammanhang de förekommer.  

 



 

 

16 

Empiriskt material 

Tidningen får i uppsatsen det fiktiva namnet Dagstidningen (DT). Den studerade tidningen är 

enligt Orvesto näringsliv (2011) en av Sveriges största dagstidningar, i både mängd antal 

tryckta exemplar och läsare. De flesta utav de studerade artiklarna publicerades först i DT:s 

söndagsbilaga, under kulturdelen. Då uppsatsförfattarna inte hade tillgång till ett arkiv av 

tidningar bestämdes således att artiklarna skulle tas från dagstidningens internetsida. Enligt 

DT:s redaktion så är det samma artiklar som publiceras på internetsidan. Det är relevant att 

nämna att det från dagstidningens sida inte finns något uttalad ambition att i vinspalten enbart 

skriva om systembolagets sortiment. I minst en artikel som publicerades under 2011 

rekommenderas det vin från internethandlare. Av anonymitetsskäl kan vi inte uppvisa vår 

referens till detta.  

 

Det empiriska materialet som fortsättningsvis kommer användas för att besvara syftet består 

utav 13 artiklar. På grund av att det finns risk för att resultatet i vissa delar kan tolkas som 

negativt och utgöra skada för dagstidningen, bibehålls genom hela uppsatsen tidningens 

anonymitet. Detta gäller även vinskribenten
2

 som producerat artiklarna som av redan 

förklarade skäl har valt att inte avhandlas eller på något vis figurera i uppsatsen. Det är dock 

viktigt att nämna att vinskribenten på den studerade dagstidningen enligt SVF (2012) både är 

medlem samt sittande i styrelsen på SVF. Uppsatsen avhandlar således det befintliga 

artiklarna och inte skribenten bakom. Nedan följer en presentation av DT: 

 

Denna studie grundar sig på artiklar som handlar om vin med dess kringområden och är 

skrivna av DT:s vinskribent eller vinskribenter. Som i sina egna texter kallas för vinexpert, 

vinkritiker eller vinjournalist. Det som kännetecknar en artikel är att den har någon form av 

rubrik, en början och ett slut. Samtliga artiklar är signerade av vinskribenten eller 

vinskribenterna. Fokus ligger på texten i artiklarna, bilderna har inte analyserats då de inte 

bedöms tillföra syftet något. 

 

I resultatdelen lyfts exempel från artiklarna som kan klargöra syftet. Exemplen ska vara 

tillräckligt kraftiga för att utom tvivel kunna användas till vetenskapligt belagda slutsatser.   

 

                                                 
2
 För att undvika att läsare av denna uppsats ska kunna resonera sig fram till vilken tidning studien har undersökt 

nämns inte hur många vinskribenter som producerat texterna, därav ”vinskribenten”. 
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Förberedelser 

För att ge en korrekt och objektiv bild utav kärnan i det som skrivs så har uppsatsförfattarna 

valt att analysera alla artiklar som publicerats på DT:s webbsida under det första kvartalet 

2012. Uppsatsförfattarna lägger stor vikt vid att valet utav artiklar ska vara så objektivt som 

möjligt, inga förutfattade meningar ska kunna påverka vilka artiklar som studeras (Bryman, 

2011). Den enda problematiken som analysen av artiklar på webbsidan för med sig är att 

forskarna ska känna till att deras analyser är grundade på något som kanske inte längre finns, 

eller är uppdaterat (Ibid.). 

 

Då författarna själva har lång erfarenhet av att läsa både internationella och nationella 

vintexter från olika skribenter är det rimligt att anta att de kan avgöra vilka faktorer som är 

relevanta för studien (Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna arbetade med att sätta upp kriterier 

för vad som skulle analyseras i artiklarna. Analysschemat är en manual för hur artiklarna ska 

analyseras och har arbetats fram för att med så stor precision som möjligt ge svar på 

frågeställningarna. Manualen finns att läsa i bilaga 2. Detta stärker reliabiliteten och 

validiteten i denna undersökning och ger läsaren en klar bild av de kriterier som fungerat som 

filter till analysen.  

 

För prisjämförelser utav Systembolagets respektive internethandlarnas priser har 

uppsatsförfattarna använt sig utav tjänsten Wine Searcher (PRO) vilken låter användarna 

finna hur viner är prissatta hos hela världens vinhandlare. Uppsatsförfattarna har i tjänsten 

ställt in sökkriterierna så att bara träffar från europeiska vinhandlare kommer upp. Enbart 

vinhandlare som kan leverera till Sverige har använts till resultatet.   

 

Uppsatsförfattarna vill även klargöra vad som ett vin behöver uppfylla för att falla under 

benämningen/vinstilen moget vin. Jancis Robinsson är en av värdens mest inflytelserika 

vinskribenter och anser att många viner blir bättre efter 10 års lagring (Robinson, 2006, s. 

431). Uppsatsförfattarna ser detta som en bra tumregel att utgå ifrån, även om gränsen är 

flytande. Till denna uppsats anses viner som är äldre än 10 år som mogna viner, den reella, 

sensoriska, mognaden kan givetvis infalla både före och efter. 
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Metodtillämpning  

Kodningsschemat. Vilken försäljningskanal som texterna rekommenderar för de nämnda 

vinerna framgår utav kodningsschemat på bilaga 1. Kodningsschemat byggdes i Excel, där 

ställde författarna upp de viner som nämnts i texterna i åtta olika kolumner, syftet var att få en 

bättre översiktsbild. Den första kolumnen visar vilket datum texten var skriven, kolumn 

nummer två visar vinets namn, därefter kommer druva, årgång, land, pris på Systembolaget 

samt det lägsta pris som funnits hos internethandlarna, den sista kolumnen beskriver i vilken 

av Systembolagets sortimentsmoduler vinet finns tillgängligt. Av kodningsschemat kunde 

författarna sedan utläsa hur många viner det skrivits om, vilken vinstil, det vill säga druva, 

årgång och ursprung, samt hur prisbilden har sett ut mellan Systembolaget och de viner som 

också säljs på internethandeln. Dessutom har författarna fått fram, den för studien viktiga 

informationen om fördelningen mellan sortimentsmodulerna. 

 

Analysschemat. Uppsatsförfattarna skrev ut de använda vinartiklarna till analysschemat. De 

flesta artiklarna består utav textmassa samt vinrekommendationer. Textmassans budskap 

analyseras efter de kriterier som framgår i analysschemat på bilaga 2. Analysschemat är en 

förutsättning för analysen vilket säkerställer att varje artikel har analyserats efter samma 

kriterier. I analysschemat syns tydligt de synonymer som leder till en notering i en utav 

kategorierna. Första kategorin är Antal gånger texten rekommenderar vinet på grund utav 

prisvärdhet. Resultatet från denna kategori ska i uppsatsens resultat del jämföras med nästa 

kategori: Antal gånger texter rekommenderar vinet för dess sensoriska egenskaper Detta 

kommer att visa på hur balansen mellan dessa faktorer är när ett vin rekommenderas.  

 

Den andra delen utav analysschemat ämnar ge ytterligare precision i viken utsträckning 

texterna behandlar de olika försäljningskanalerna. Detta genom att notera hur många gånger 

de olika försäljningskanalerna nämns artiklarnas hela textmassa. Utifrån det resultat som 

analysschemat genererar genomförs en viss kvantifiering där förekomsten av olika kategorier 

kan noteras, detta för att kunna fastställa vilka teman som är vanligast.  

 

Helhetsanalysen. Helhetsanalysen  genomfördes för att undersöka texterna utefter de 

specificerade problemområdena. De aspekter som studerades med denna metod var synen på 

Systembolaget som detaljhandelsmonopol, synen på beställningssortimentet samt jämförelser 

mellan vikten utav prisvärde och sensoriska aspekter. 
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Resultat  

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av kodningsschemat, den kvalitativa innehållsanalysen, 

och analysschemat.  

 

Systembolaget - rekommenderad inköpskanal 

Totalt nämndes 78 stycken viner i de totalt 13 artiklarna, till samtliga av dessa viner 

rekommenderades Systembolaget som inköpskanal. Resultatet visar att vinhandel på internet 

inte har nämnts någon gång under första kvartalet 2012. Däremot skrevs det om 

Systembolaget och deras sortiment 141 gånger i de studerade artiklarna. 

 

Av Systembolagets olika sortimentsmoduler, som beskrivs i bakgrunden, är det 

beställningssortimentet som står för en marginell övervikt utav rekommendationerna, totalt 30 

viner som nämndes låg i beställningssortimentet. Av det totala antalet studerade artiklar finns 

det i fem artiklar rekommendationer av beställningssortimentets viner. Även 

rekommendationer av viner i det fasta sortimentet finns i fem artiklar, däremot 

rekommenderas det enbart totalt 28 viner från det fasta sortimentet. Det tillfälliga sortimentet 

fick minst uppmärksamhet, med totalt 20 rekommendationer. Hur fördelningen ser ut av 

Systembolagets olika sortiment framgår av figur 1. 
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Figur 1. Av de totalt 78 rekommenderade vinerna fanns 28 st i fasta sortimentet, 30 st i 

beställningssortimentet och 20 stycken i det tillfälliga sortimentet 

 

 

Beställningssortimentet framhålls 

Genom en helhetsanalys av artiklarnas syn på beställningssortimentet framkommer det att 

beställningssortimentet ses som ett bättre alternativ än det ordinarie sortimentet och det 

tillfälliga sortimentet.  

 

I en artikel publicerad 2012-02-04 står det att Systembolagets beställningssortiment har 

förändrat den svenska vinmarknaden totalt. Artikeln syftar på att det sedan 

beställningssortimentet introducerades finns betydligt fler viner tillgängliga för den Svenska 

marknaden. Beställningssortimentet flödar över alla bräddar, står det i en artikel publicerad 

den 2012-03-24. Vinskribenten menar i en artikel publicerad 2012-02-04 att monopolet 

numera har samma valmöjligheter som en öppen marknad.  

 

Det framhålls i en artikel publicerad 2012-02-04 att en mycket positiv aspekt med att beställa 

vin från beställningssortimentet är att läsarna kan sitta hemma och göra det. Den enda kritiken 

som helhetsanalysen genererade mot beställningssortimentet fanns i en artikel publicerad den 

2012-02-18, där det riktas kritik mot att en växande andel beställningsviner bara säljs lådvis 

(6-12 flaskor). Slutligen framgår det i en artikel publicerad 2012-03-31 att viner för en 

nischad publik, nischade viner
3

 inte borde köpas in av Systembolaget, utan bör listas 

beställningssortimentet, som är en utmärkt plats för dessa. 

 

 

Förhållandet mellan pris och smak i rekommendationerna  

Vinrekommendationerna i artiklarna söktes igenom efter ord förknippade med prisvärde eller 

smak. Då det i stort sätt kan användas ett obegränsat antal ord och meningar som antyder att 

det är vinets prisläge eller sensoriska egenskap som utgjort grund för rekommendationen har 

uppsatsförfattarna sammanställt olika ordföljder och synonymer som används för att 

kategorisera i de två facken, pris och smak. 

 

                                                 
3
 Med nischade viner menas viner som appellerar till en snäv kundgrupp. 
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Uppsatsförfattarna noterade att det används ord som billigt, lågt pris, budgetvin och 

plånboksvänlig. Dessa ger utan tvivel läsaren uppfattningen av att vinet rekommenderas på 

grund utav sitt pris. Uppsatsförfattarna har i priskategorin inkluderat ord som prisvärt, fynd 

och superfynd, dessa ord kan dock även ses som en bedömning utav prisvärde gentemot 

kvalitet. För kategorin sensorisk kvalitet har alla ord och ordföljder använts som tyder på att 

en positiv sensorisk bedömning utgör grund för rekommendationen. Dels inkluderas de 

positivt värderade orden som noterades, exempelvis gott, godast, hög kvalitet, utmärkt, favorit 

och imponerande. Men även mer utsvävade sensoriska beskrivningar som citronfräschör, 

förvånansvärt krispigt och här klingar ett ljuvligt eko mellan vinbergen. För den fulla listan 

utav ord och synonymer som använts för att kategorisera in vinerna i facken pris eller smak 

(se analysschemat, bilaga 2). 

 

Av de 78 rekommenderade vinerna hade 59 stycken rekommenderats av en, eller i vissa fall 

båda, parametrarna – pris respektive smak. Dessa visade sig vara de två överlägset viktigaste 

kriterierna som framgår som anledning till rekommendationen. I en majoritet av fallen visade 

det sig att smaken, kvalitén eller vinets sensoriska egenskaper ligger till grund för 

rekommendationen, se figur 2. Att vinet har ett lågt pris är även det en vanlig anledning till 

rekommendationer och framgår som huvudsaklig anledningen för rekommendationen i 20 

utav 59 fall, i cirka en av tre rekommendationer. 
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Figur 2. Totalt kunde 59 av 78 viner kategoriseras i antingen pris eller smak. Av de 

rekommenderade vinerna låg den sensoriska aspekten som grund till rekommendationen i 39 

fall. Priset bedömdes som anledning till rekommendationen i 20 fall.  

 

Uppsatsförfattarna intresserade sig mer över prisets betydelse för rekommendationerna än 

smakens. Detta på grund utav att informationen i kodningsschemat om att prisbilden många 

gånger är bättre hos internethandlarna än på Systembolaget. Internethandlarna 

rekommenderas alltså inte, även när de erbjuder det billigaste alternativet.  I helhetsanalysen 

utav texterna framgår det flera exempel på vikten utav prisvärdhet, det vill säga att vinet i en 

jämförelse med smakmässigt jämbördiga viner är lägre prissatt. Nedan presenteras exempel 

som leder till slutsatsen om att vinernas låga prisbild är en viktig del utav många 

rekommendationer. Slutsatsen är viktig för arbetets resultatdiskussion. Texterna 

rekommenderar i flera fall läsarna att spara pengar genom att välja det rekommenderade vinet. 

 

I en artikel publicerad 2012-07-01 skrivs det om ett av Systembolagets viner. Vinet 

rekommenderas av anledningen att det är minst en tiondel billigare än kvalitetsmässigt 

jämförbara viner. Läsarna blir i detta fall tipsade om att de kan tjäna minst 8 kr på att välja det 

rekommenderade vinet framför de kvalitetsmässigt jämförbara vinerna. Vid denna 

rekommendation utgår skribenten därmed ifrån att priskänsligheten bland läsarna är hög. Det 

finns även ett exempel på rekommendation där det rekommenderade vinets pris är det enda 

som är anses bra med vinet. I denna artikel publicerad 2012-03-17 skrivs det om ett vin som 

enligt artikeln har ett minimalt pris, dess kvalitet är dessutom så låg att vinet inte 

rekommenderas att drickas till mat, utan istället serveras med frukt i.  

 

Prisvärdheten lyfts fram i en artikel publicerad 2012-02-18, där det skrivs om att samtliga 

vinerna från beställningssortimentet nyligen har provats. Ingenting om vinernas generella 

kvalitet eller några andra sensoriska bedömningar nämns i artikeln. Däremot står det att en 

bra bit över hälften rankades som mer än prisvärda. Samtidigt som vinernas prisvärdhet 

verkar vara viktig, finns det viktigare saker. Att vin ska köpas på Systembolaget. Detta oavsett 

priset som näthandlarna tillhandahåller samma vara för. De rekommenderade vinernas priser 

söktes upp hos vinhandlare i Europa, bara vinhandlare med internetshop som erbjuder frakt 

till Sverige användes för resultatet. Figur 3 nedan visar att av de 78 vinerna som 
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rekommenderas fanns 53 stycken att finna på de olika internethandlarna, av dessa 53 viner var 

38 stycken billigare
4
 hos internethandlarna än vad de var på Systembolaget. 

 

 

  

Figur 3. 38 utav de rekommenderade vinerna fanns till lägre pris hos internethandlarna än på 

Systembolaget. I 15 fall var den rekommenderade inköpskanalen, Systembolaget, det 

billigaste alternativet. 

 

Ordet prisvärt betyder i artiklarna alltså i jämförelse med Systembolagets övriga sortiment. 

Inte i förhållande till marknaden i övrigt. Enligt artiklarna finns som tidigare nämnts inga 

omnämnanden av internethandel utav vin, det finns tvärtom tydliga tendenser i artiklarna att 

Systembolagets sortiment ses som Sveriges totala sortiment utav vin. I en artikel publicerad 

2012-03-17 skrivs det att skribenten förr kunde hela det svenska vinutbudet och fortsätter med 

att skriva att utbudet idag byts flitigt. Då hela artikeln handlar om Systembolagets sortiment så 

finns det ingen tvekan om att texten förmedlar att Systembolaget står för Sveriges utbud av 

vin. 

 

Samma syn på läsarnas tillgång på viner ges i en artikel publicerad 2012-02-18 där skribenten 

berättar om en nyligen gjord resa till Chile. Skribenten fick där prova ett vin som var i absolut 

världsklass gällande kvalitet och utrycker sig med orden betydligt billigare än vad det 

                                                 
4
 Problematiken som föreligger påståendet diskuteras i resultatdiskussionen. 
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smakar. Vinskribenten skriver att vinet är tidernas bästa köp, en mycket stark 

rekommendation med andra ord. Tyvärr, skriver skribenten, finns inte vinet i Systembolagets 

sortiment. Internethandeln nämns inte som alternativ. Även i en artikel publicerad 2012-02-25 

skrivs det i positiva ordalag om ett specifikt vin, meningen avslutas med att vinet tyvärr inte 

finns på Systembolaget. Inte heller denna gång ges något tips på var läsarna faktiskt kan köpa 

vinet.  

 

 

Snävt val av inköpskanal - kompromiss om nämnda vinstilar 

Artiklarna rekommenderar röda viner i 55 procent utav fallen, den näst vanligaste 

rekommendationen är vita viner som står för 37 procent utav rekommendationerna. 

Resterande vinstilar som nämndes var mousserande vin och starkvin som tillsammans med 

viner äldre än år 2000 står för 8 procent utav rekommendationerna.  

 

Uppsatsförfattarna anser att det intressanta med resultatet av vilka vinstilar som framgår i 

rekommendationerna är att skribenten anser att viner ofta är bättre med mognad, enligt 

exemplet nedan, men samtidigt väljer att rekommendera det i mycket marginell utsträckning.  

 

I en artikel 2012-02-11 står det att det är praktiskt att ha ett litet lager utav vin hemma. Det 

står att det är roligare att ta fram något sparat vin än att trängas på Systembolaget. I samma 

artikel framgår det att ett vin ofta smakar mycket godare efter en tid; syrorna rundas av, 

doften växer till sig och i smaken breddas paletten. Trotts att artikeln precis som Robinson 

(2006 s. 431) uttryckligen anser att mogna viner ofta är bättre så rekommenderas enbart två 

viner som är äldre än år 2005, detta av 78 rekommenderade viner. 

 

Vid helhetsanalysen framkommer det att skribenten trotts detta är positiv till äldre viner, men 

inte har möjlighet att skriva om det på grund utav sitt val av försäljningskanal inte 

tillhandahåller ett brett sortiment utav mogna viner. 
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Figur 4. Den mest förekommande vinstilen bland de rekommenderade vinerna är rött vin, som 

står för 55 procent av rekommendationerna. Vitt vin står för 37 procent. Starkvin fyra procent. 

Mogna viner (äldre än år 2000) 3 procent och slutligen mousserande vin som fick en procent 

av rekommendationerna.  

 

 

Metoddiskussion och validitet 

 

Något som är viktigt att diskutera vid utförandet av analyser är validitet, som avser att mäta 

det som är relevant i sammanhanget (Bryman, 2011). Då uppsatsen angriper 

frågeställningarna med en kvalitativ inriktning handlar det om att beskriva att materialet är 

hederligt och systematiskt insamlat (ibid.). Uppsatsförfattarna har under arbetets gång haft 

denna problematik i bakhuvudet. Stor omsorg har lagts på att inga felaktiga analyser hamnar i 

resultatet. Uppsatsförfattarna har under arbetets gång lämnat in analyserna till handledaren för 

att kontrollera om det är rimliga antaganden som framförs. En kritik som finns mot kvalitativa 

metoder är att de möjliggör en viss inblandning utav subjektivitet i sina tolkningar och urval. 

Subjektivitet är även ett problem i tydandet av artiklarna, helhetsanalysen. Mediatexter kan 

resultera i olika betydelser för olika läsare, men de är i grunden intentionella, vilket innebär 

att de är tänkta att bli uppfattade på ett visst sätt. Därför är inte tolkningen helt fri. Enligt 

Bryman (2011) är det många forskare som är tveksamma till om validitet är relevant i 

kvalitativ forskning då detta förutsätter att det är möjligt att komma fram till ett enda och 

Vitt

Rött

Mousserande

Starkvin

Moget



 

 

26 

absolut resultat, inom kvalitativ forskning kan det dock finnas mer än ett, och möjligtvis 

många fler resultat. Uppsatsen ska trots kritiken vara tillförlitlig, detta blir den enligt Bryman 

(2011) om den är trovärdig, överförbar, pålitlig samt är möjlig att styrka och konfirmera. 

Detta innebär att resultatet ska skapa en trovärdighet i andra människors ögon, förse andra 

med kunskap att överföra resultatet till en annan miljö med, säkerställa att det skapas en 

fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen samt styrka att 

forskaren inte låtit personliga värderingar påverka utförandet eller slutsatserna från 

undersökningen (Bryman, 2011). Tillsammans skapar detta reliabilitet och validitet i 

uppsatsen. 

 

Tyvärr kan det inte bortses från att någon med mycket god insikt i tidningsbranschen 

upptäcker vilken tidning som döljer dig bakom pseudonymen DT. Tidningen har trotts detta 

ändå ett skydd i att dess identitet aldrig kan anses obestridlig.  

 

Värt att nämna är att det inte på något sätt är ute efter att generaliseras för hur det skrivs om 

vin i dagstidningar. Uppsatsförfattarna är givetvis medvetna om att resultatet enbart får stå för 

vad som skrevs under det första kvartalet 2012 på den studerade dagstidningen. Resultatet är 

kvalitativt underbyggt och alltså per definition inte lämpligt att användas för generella 

slutsatser för dagens vinjournalistik. Med det sagt så kan resultatet definitivt ge en 

fingervisning om dagens läge. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

I detta avsnitt diskuterar uppsatsförfattarna uppsatsens resultat om att Systembolaget 

rekommenderas som inköpskanal i samtliga av DT:s rekommendationer samt hur detta i sin 

tur påverkar vilka vinstilar som rekommenderas och de vinkulturella aspekter som blir 

resultatet av artiklarna. Avsnittet delas upp för att läsaren lättare ska kunna förstå kopplingen 

till de olika delarna. Att Systembolagets beställningssortiment framhålls kommer att 

diskuteras först för att sedan gå över till att diskutera priser och kompromisser som följer av 

resultatet. 
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Systembolagets beställningssortiment 

Systembolaget har monopol på detaljhandel av alkohol i Sverige (Systembolaget, 2012). Även 

fast internethandeln var att betrakta som ett helt nytt tillskott enligt James, Chiaho och Ruben 

(2003) under 2003 så är den fortfarande år 2012 relativt ny som handelsform. Det kanske 

därför inte är uppseendeväckande att vinskribenten väljer att enbart täcka Systembolagets 

viner då de flesta läsare antagligen handlar sitt vin i fysiska butiker. 

 

Resultatet visar dock att vinskribenten i en marginell majoritet utav fallen rekommenderar 

viner från Systembolagets beställningssortiment. Ett sortiment som står för 0,67 procent utav 

Systembolagets försäljningsvolym (Systembolaget, 2012c) och inte finns tillgängligt i 

butikerna Systembolaget (2012). Därför faller enligt uppsatsförfattarna den eventuella nyttan 

av att rekommendera viner från Systembolaget. Uppsatsförfattarna observerar här att 

vinskribenten i kontrast med Chaneys (2000) studie inte har en särskilt stor påverkan av 

konsumenternas köp av vin. Rimligtvis hade beställningssortimentets marknadsandel då varit 

större. I och med att påverkan på konsumenterna kan anses vara marginell finns det inget 

incitament för påtryckningar ifrån vinbranschen så som beskrivs i Horverak (2009). Även då 

sökandet av förtäckt marknadsföring inte ligger inom uppsatsens syfte kan det nämnas att 

uppsatsförfattarna inte fann några misstänkta fall av detta. 

 

Det framhålls i en artikel publicerad 2012-02-04 att en mycket positiv aspekt med att beställa 

vin från beställningssortimentet är att läsarna kan sitta hemma och göra det. Detta budskap om 

det praktiska att kunna göra sina vininköp hemifrån borde i sådant fall innebära att skribenten 

är positiv till förfarandet att beställa vin på internet, men av någon anledning väljer att inte 

rekommendera det. En möjlig anledning är att det kan bero på att skribenten stödjer 

Systembolagets folkhälsoargument och ser importerad alkohol som en möjlig fara för 

svenskars hälsa. Tidigare forskning av Gustavsson och Ramstedt (2011) visar dock på att de 

alkoholrelaterade skadorna från ökad importerad alkohol inte alltid är påvisbara. 

 

Uppsatsförfattarna reflekterar över vinskribentens motiv över att mestadels rekommendera 

viner ut beställningssortimentet. Det är svårt att se kundnyttan i att skriva om Systembolagets 

beställningssortiment i den utsträckningen som resultatet visat på. Villkoren och förfarandet 

för kunderna att handla genom detta sortiment är inte bättre än internethandlarnas. I 

bakgrunden framgår det tvärtom att i vissa internethandlare, som exempelvis WineFinder 
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(2012), kan leverera snabbare än vad det tar för kunden att få sin leverans från 

beställningssortimentet. Dessutom har Systembolaget inte möjlighet för hemleverans, en 

tjänst som samtliga internethandlare tillhandahåller. En studerad artikel framhåller även att 

beställningssortimentet skulle vara en utmärkt plats för nischade viner. Men med en sådan 

marginell försäljningsstatistik och komplicerat köpeförfarande anser uppsatsförfattarna att det 

inte är utmärkt för varken köpare eller leverantör. Systembolaget lanseringsplan 2013 (2012) 

anser precis som uppsatsförfattarna att alla kundgrupper ska kunna hitta intressanta viner i 

Systembolagets olika inköpta sortiment. 

 

Priset på viner viktigt, men jämförs bara med Systembolagets sortiment 

I resultatet kommer det fram att en majoritet av artiklarnas rekommenderade viner finns att få 

tag på hos internethandlarna, till lägre pris än Systembolaget. Det vill säga att artiklarna 

rekommenderar handel på Systembolaget, även när priserna är högre, ingen hemleverans 

erbjuds och andra lagliga alternativ finns. Om kultursidornas uppgift bland annat är att bidra 

med reflektioner som Forser (2002) skriver, borde det här området vara en utmärkt plats att 

börja på. I en av tre vinrekommendationer framhävs priset som anledningen till 

rekommendationen, trots att vinerna ofta går att finna billigare i internethandeln. Detta måste 

anses som en otjänst till läsarna som antagligen är av uppfattningen att prisvärt innebär att den 

aktuella butiken tillhandahåller varan under det generella marknadspriset. Det här exemplet 

visar att skribentens syn på det alkoholpolitiska verktyget, Systembolaget, påverkar 

journalistiken i den grad att ordet prisvärt kan ses som en fiktiv term som ämnar att skydda 

allmänheten mot det billigare importerade vinet. Journalisten tangerar alltså gränsen till 

fiktion genom att förmedla en inkorrekt bild utav den reella marknadspriserna helt i motsats 

till  Hulténs (2009) åsikter om att journalistikens roll är att bevaka verkligheten. 

 

Förutom att artiklarna framhäver en butik som i studien har visat sig ha generellt högre priser, 

ignoreras även de försäljningskanaler som många kunder bevisligen vill handla på. 

Konsumenterna har redan visat att de stödjer internethandel av den, för vin, närbesläktade 

maten som enligt Svensk handel (2012) omsatte 1,5-2 miljarder kronor under 2011. Om 

konsumenterna nu stödjer mathandel på internet borde vinhandel vara ännu mer omtyckt, då 

den största oron enligt svensk handel (2012) för konsumenterna är att de inte kan se maten 

före de köper den, vilket inte kan vara ett problem för vin. Uppsatsförfattarna är i samma 

uppfattning som Svensk handel (2012) och anser att det föreligger en fördel i att 
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konsumenterna kan handla när de vill under dygnet vilket bekräftas i trenden att köpa sig tid 

som Systembolagets lanseringsplan 2013 (2012) utrycker det.  

 

Prisvärdheten är enligt resultatet en viktig parameter för rekommendationerna, i uppsatsens 

resultat är en viktig punkt att priserna bara jämförs med Systembolagets övriga sortiment och 

inte med marknaden som helhet.  

 

 

Problematik med prisjämförelser 

I resultatet har det nämnts att det föreligger en problematik i prisjämförelserna mellan 

internethandel och Systembolaget, uppsatsförfattarna redogör i följande avsnitt för detta. 

 

I och med att vissa internethandlare, som exempelvis Tegalob (2012), tolkar lagen som att 

svensk alkoholskatt inte ska betalas uppstår en problematik i prisjämförelserna. Ett okänt antal 

utav de internethandlare som vi har jämfört Systembolagets priser emot betalar inte svensk 

alkoholskatt åt kunderna och därför är deras priser inte direkt jämförbara med 

Systembolagets. Prisjämförelserna är gjorda utan att ta i bejakande den eventuella 

skyldigheten att betala in svensk alkoholskatt. Fraktkostnad är en annan parameter som det 

inte har tagits hänsyn till då många kunder enligt Svenska handel (2012) anser att tjänsten är 

värd sitt pris.  

 

Uppsatsförfattarna bedömer i skattefrågan att det är mer korrekt att följa de statliga 

myndigheternas tolkning än några av de privata aktörernas. Skatteverkets (2012) och 

Tullverkets (2012) linje om att alkoholskatten ska betalas in till svenska staten är mer 

trovärdig då den har en myndighets auktorisation. Därmed blir prisjämförelserna oftast till 

Systembolagets fördel och DT:s vintexter kan sägas rekommendera det för konsumenterna 

billigaste alternativet. 

 

 

Att bara täcka Systembolagets sortiment leder till kompromiss 

Valet att enbart skriva om Systembolagets som försäljningskanal får som effekt att viner från 

årgångar tidigare än år 2005 behandlas i mycket liten omfattning. Vid helhetsanalysen 

framkommer det att skribenten är positiv till äldre viner, men samtidigt inte har möjlighet att 
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skriva om det på grund utav sitt val av försäljningskanal. Skribentens val att enbart täcka 

Systembolagets sortiment medför att de vinstilar som skribenten verkligen gillar och således 

bör rekommendera får reducerad uppmärksamhet. Det kan därför anses att Systembolaget 

med sitt sortiment är de som påverkar vinkulturen mest, skribenten på just denna dagstidning 

verkar uppenbart för ett standardiserat vinutbud på marknaden, och befäster 

detaljhandelsmonopolets starka ställning. Det kan skönjas en politisk agenda vilken till viss 

del slår ut kundnyttan av rekommendationerna som utan undantag saknar journalistiskt 

oberoende. En påtaglig kompromiss rakt ner i journalistikens etiska grundpelare. 

Uppsatsförfattarna finner i resultatet likheter med Hays (2010) studie, där det framgår att 

vinskribenter påverkar marknaden på ett standardiserande sett. Den sparsamma täckningen 

utav mogna viner är ett exempel på detta.  

 

Systembolaget (2012c) har i sitt egna fasta sortiment 24 röda viner som är äldre än årgång 

2000, detta av totalt 2300 artiklar. Det blir tydligt hur lite plats mogna viner får i sortimentet 

när det jämförs med den enskilda internethandlaren Belgium Wine Watchers (2012) som har 

över 1000 viner (visserligen både röda och vita) äldre än år 2000. Även om uppsatsförfattarna 

inte anser att Systembolaget behöver ha ett världsledande sortiment utav mogna viner så bör 

de i egenskap utav detaljhandelsmonopol definitivt kunna konkurrera med enskilda aktörer. 

Speciellt när de själva gör reklam för att de har ett världsledande sortiment (Systembolagets 

lanseringsplan 2013, 2012). 

 

Uppsatsförfattarna ämnar dock inte att ge kritik till Systembolaget, men ser på grund av 

Systembolagets tunna sortiment av mogna viner att ett liknande mönster i framkallats DT:s 

artiklar. Enbart 2 av 78 viner är äldre än 2005. Dessa siffror hade inte nödvändigtvis varit 

uppseendeväckande om det inte vore tydligt att skribenten anser att mogna viner ofta är bättre 

än unga. En kompromiss med det journalistiska oberoendet kan här skönjas, vilket får till 

följd att artiklarna inte rekommenderar de viner som skribenten i egenskap utav expert anser 

vara bäst. 

 

Skribentens relation till Systembolaget som enda försäljningskanal gör att denne inte kan 

anses verka för en aktiv och oberoende konsumentupplysning enligt Sveriges vinskribenters 

förenings (2012) stadgar. Det visas heller ingen ambition om att bredda av det svenska 

vinutbudet, vilket är en annan utav Sveriges vinskribenters förenings (2012) stadgar. Med 
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”ingen ambition” menar uppsatsförfattarna att det varken tipsas om andra försäljningsställen 

än Systembolaget eller förekommer påståenden om att utbudet inte är tillräckligt. Att 

artiklarna inte beskriver olika sätt att förhålla sig till den svenska handeln utav vin ser 

uppsatsförfattarna som ett allvarligt åsidosättande utav det som Kovach och Rosenstiels 

(2007) kallar för den sjätte principen, om hur journalistiken i det offentliga ska verka för att 

upplysa om olika perspektiv. 

 

Sveriges vinskribenters förening tar, förutom att bredda utbudet, även upp frågan om att 

upplysa och verka för vin som kulturellt uttryck i Sverige (SVF, 2012). Skribenten kan som 

tidigare påvisats inte anses verka för en sådan sak och arbetar till exempel inte enligt de 

metoder som Kulturdepartementet (2007) anser skulle vara positiva för filmkulturen. Enligt 

Kulturdepartementet (2007) är mångfald inom kultur någonting positivt som bör stimuleras, 

detta vill man arbeta för genom att bland annat förnya och utveckla distributionen, något som 

skribenten inte kan anses göra då han enbart informerar om Systembolaget som inköpskanal 

av vin. 

 

Artiklarna ger upprepade gånger budskapet att Systembolaget står för Sveriges sortiment utav 

vin. Samma tröghet med att acceptera den nya lagen om distansförsäljning visar även 

Systembolaget när de skriver i sin lanseringsplan 2013 (2012) eftersom vi i egenskap av 

monopol är det enda försäljningsstället. 

 

 

Slutsats 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken/vilka inköpskanaler som läsare i en stor svensk 

dagstidningen hänvisas till. Samt hur valet av rekommenderad försäljningskanal i sin tur 

påverkar valet av vilka vinstilar som nämns i artiklarna och i förlängningen hur vinkulturen 

kan komma att påverkas av detta. 

 

I resultatet samt den följande diskussionen visar uppsatsförfattarna att dagstidningen genom 

att undvika att skriva om andra försäljningsställen än Systembolaget formar den svenska 

vinkulturen utefter systembolagets sortiment, och inte det reella sortimentet av vin som finns 

tillgängligt för konsumenterna. Vinkulturen blir på det här sättet enformigare, vilket står i 
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bjärt kontrast till Sveriges vinskribenters förening uttalade ambitioner om att verka för ett 

breddat vinutbud.  

 

Vinspalten i den studerade dagstidningen varken rekommenderar eller nämner andra 

försäljningskanaler än Systembolaget. Trotts att internethandeln blir större varje år och att det 

finns många fördelar med att handla vin på internet. Detta är ett hinder för fortsatt utveckling 

utav internethandeln av vin och i förläggningen drabbar det svenskarnas totala sortiment av 

tillgängligt vin och vinstilar.  Det framgår att komplicerade skatteregler kan vara ett hinder för 

fortsatt utveckling av internethandeln av vin. 

 

Uppsatsförfattarna ämnade även att besvara hur balansen mellan kriterierna pris eller 

sensorisk egenskap ter sig som anledning för rekommendation utav vinerna. Det visade sig att 

de sensoriska egenskaperna var den vanligaste parametern för varför ett vin 

rekommenderades. Den näst vanligaste parametern var vinets pris. Trotts att vinet ofta fanns 

billigare på internetbutikerna rekommenderades läsarna att handla på Systembolaget. 



 

 

33 

Referenser 

 

 

Allmänhetens Pressombudsman (2012) Etiska regler för press, TV och radio. Hämtad den 3 

april 2012 från http://www.po.se/regler 

 

Accentmagasin (2012) Stor ökning av kvinnors beroendeproblem. Hämtad den 9 april 2012 

http://www.accentmagasin.se/2011/05/stor-okning-av-kvinnors-beroendeproblem/ 

 

Anderson, Peter och Baumberg, Ben. (2006) Alkohol i Europa – Ett folkhälsoperpektiv. 

Institute of alcohol studies 

 

BKWine (2012) Svenska vinbutiker på internet. Hämtad den 12 april 2012 från 

http://www.bkwine.com/sv/reportage/mer/svenska-vinbutiker-pa-internet/ 

 

BKWine (2012a) Är beställningssortimentet på Systembolaget en marginell företeelse? 

Hämtad den 10 maj 2012 från http://www.bkwine.com/sv/debatt/bestallningssortimentet-pa-

systembolaget-marginellt/ 

 

Belgium Wine Watchers (2012) Download our cataloge. Hämtad den 18 maj 2012 från 

http://www.belgiumwinewatchers.com/en/wines 

 

Chaney M, Isabella. (2000) A comparative analysis of wine reviews. British Food Journal, 

Vol. 102 Iss: 7 pp. 470 – 480 

 

CNN (2011) Internet Economy: Bigger than Canada. Hämtad den 24 maj 2012 från 

http://money.cnn.com/2011/05/26/technology/internet_economy_gdp/index.htm 

 

Dascal, Mattas och Tzouvelekas (2002), An Analysis of EU Wine Trade: A Gravity Model 

Approach. Springer Netherlands, Vol. 8 Iss. 2, pp. 135-147 

 

DN (2011) Billigt vin godare än dyrt? Hämtad den 23 april 2012 från  

http://www.dn.se/mat-dryck/dryck/billigt-vin-godare-an-dyrt 

http://www.po.se/regler
http://www.accentmagasin.se/2011/05/stor-okning-av-kvinnors-beroendeproblem/
http://www.bkwine.com/sv/reportage/mer/svenska-vinbutiker-pa-internet/
http://www.bkwine.com/sv/debatt/bestallningssortimentet-pa-systembolaget-marginellt/
http://www.bkwine.com/sv/debatt/bestallningssortimentet-pa-systembolaget-marginellt/
http://www.belgiumwinewatchers.com/en/wines
http://money.cnn.com/2011/05/26/technology/internet_economy_gdp/index.htm
http://www.dn.se/mat-dryck/dryck/billigt-vin-godare-an-dyrt


 

 

34 

 

DN (2011a) Kronstams vinguide. Hämtad den 23 April 23, 2012 från 

http://www.dn.se/mobil/appar/kronstams-vinguide 

 

Forser, Tomas (2002) – kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik. Bokförlaget 

Anthropos, Uddevalla 

 

Grossmann, Madelena (2012), Wine Culture Tourism Exchange. Hämtad den 14 maj 2012 

från http://paisdelvi.com/pdf/1293786528.pdf  

 

Gustavsson, Nina-Katri J och Ramstedt Mats R. (2011), Changes in alcohol-related harm in 

Sweden after increasing alcohol import quoates and a Danish tax decrease – an interrupted 

time-series analysis for 2000-2007, International Journal of Epidemology, Vol. 40 Iss. 2 pp. 

432 – 440 

 

Horverak, Øyvind. (2009), Wine Journalism – Marketing or Consumers´ Guide? Marketing 

Science, Vol. 28 Iss. 3, pp. 573-579  

 

Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (2006) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Hultén Gunilla (2009) Journalistik och mångfald. Studentlitteratur AB: Sverige 

 

Kovach, Bill & Tom Rosenstiel (2007) The elements of journalism – What Newspeople 

Should Know and the Public Should Expect, New York: Three Rivers Press 

 

Kulturdepartementet (2007). Inriktning på filmpolitiken från 2006. Hämtad den 17 maj 2012 

från http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/41265 

 

Loman, Rikard, Vulovic, Jimmy & Sjöberg, Birthe (2007) Kulturjournalistikens grunder, 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

NE (2012) Journalistik. Hämtad den 12 april 2012 från 

http://www.dn.se/mobil/appar/kronstams-vinguide


 

 

35 

http://www.ne.se/journalistik 

 

Norström, Thor & Ramstedt, Mats (2008) Alkoholrelaterade problem – Spelar det någon roll 

varifrån alkoholen kommer? SoRAD – Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning. Stockholm  

 

Robinson, Jancis (2008, s. 5) Oxford companion to wine. Oxford press: London 

 

Robinson, Jancis (2008, s. 431) Oxford companion to wine. Oxford press: London 

 

Silverman, David (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text 

and Interaction (second edition). Forum Qualitative Sozialforschung. Vol 2, Iss. 3 

 

Skatteverket (2012) Aktuella skattesatser på alkohol. Hämtad den 10 maj 2012 från 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/allapunktskatter/alkohol

skatt/skattesatser.4.18e1b10334ebe8bc80003069.html 

 

Skatteverket (2012a) Privatpersoner som köper och ordnar med hemtransport av 

alkoholvaror från andra EU-länder. Hämtad den 30 april 2012 från 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/allapunktskatter/alkohol

skatt/privatpersonerskopavbeskattadalkohol.4.436232221132e42ec478000448.html 

 

Slurp (2012) Home. Hämtad den 8 maj 2012 från 

http://www.slurp.co.uk/ 

 

Systembolaget (2012) Den svenska alkoholpolitiken. Hämtad den 11 april 2012 från 

http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Den-svenska-

alkoholpolitiken/ 

 

Systembolaget (2012a) Sortiment. Hämtad den 8 maj 2012 från 

http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Ett-erbjudande-med-bredd/ 

 

http://www.ne.se/journalistik
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/allapunktskatter/alkoholskatt/skattesatser.4.18e1b10334ebe8bc80003069.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/allapunktskatter/alkoholskatt/skattesatser.4.18e1b10334ebe8bc80003069.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/allapunktskatter/alkoholskatt/privatpersonerskopavbeskattadalkohol.4.436232221132e42ec478000448.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/allapunktskatter/alkoholskatt/privatpersonerskopavbeskattadalkohol.4.436232221132e42ec478000448.html
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Den-svenska-alkoholpolitiken/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Den-svenska-alkoholpolitiken/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Ett-erbjudande-med-bredd/


 

 

36 

Systembolaget (2012b) Hämtad den 27 april från: http://www.systembolaget.se/Tjanster/e-

bestallning/ 

 

Systembolaget (2012c) Sök dryck. Hämtad den 10 maj 2012 från 

http://www.systembolaget.se/Sok-

dryck/?sortfield=Default&sortdirection=Ascending&searchview=Store&varugrupp=R%C3%

B6tt+vin&groupfiltersheader=Default&filters=varugrupp%2c#sortfield=Argang&sortdirectio

n=Ascending&hitsoffset=25&page=2&searchview=Store&varugrupp=R%F6tt+vin&exkluder

akosher=False&exkluderaretsinerat=False&groupfiltersheader=Default&filters=varugrupp,&

action=resultlist 

 

SVD (2011) hämtad den 7 maj 2012 från: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/satsning-pa-

hemkort-visar-att-systemet-spelat-ut-sin-roll_6488548.svd   

 

Svensk Handel (2012) Mat på nätet. Hämtad den 10 maj 2012 från  

http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/2012/Mat%20på%20nätet%202012.pdf?e

pslanguage=sv 

 

Sveriges vinskribenters förening (2012) Om Vinskribenterna. Hämtad den 3 april 2012 från 

http://www.vinskribenterna.se/om.aspx 

 

Titchener, Cambel (1998) Reviewing the Arts. Second Edition. Lawrence Erlbaum Associates. 

New Jersey 

 

Tomasson, Richard F (1998) Alcohol and alcohol control in Sweden. Scandinavian Studies, 

Vol. 70, Iss. 4 

 

Tullverket (2012) Frågor och svar för privatpersoner. Hämtad den 30 april 2012 

http://www.tullverket.se/innehallao/f/fragorochsvar/fragorochsvar/fragorochsvarforprivatpers

oner.4.16ca6de0120cf835feb80001238.html#kopaalkoholpainternet 

 

http://www.systembolaget.se/Tjanster/e-bestallning/
http://www.systembolaget.se/Tjanster/e-bestallning/
http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/?sortfield=Default&sortdirection=Ascending&searchview=Store&varugrupp=R%C3%B6tt+vin&groupfiltersheader=Default&filters=varugrupp%2c#sortfield=Argang&sortdirection=Ascending&hitsoffset=25&page=2&searchview=Store&varugru
http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/?sortfield=Default&sortdirection=Ascending&searchview=Store&varugrupp=R%C3%B6tt+vin&groupfiltersheader=Default&filters=varugrupp%2c#sortfield=Argang&sortdirection=Ascending&hitsoffset=25&page=2&searchview=Store&varugru
http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/?sortfield=Default&sortdirection=Ascending&searchview=Store&varugrupp=R%C3%B6tt+vin&groupfiltersheader=Default&filters=varugrupp%2c#sortfield=Argang&sortdirection=Ascending&hitsoffset=25&page=2&searchview=Store&varugru
http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/?sortfield=Default&sortdirection=Ascending&searchview=Store&varugrupp=R%C3%B6tt+vin&groupfiltersheader=Default&filters=varugrupp%2c#sortfield=Argang&sortdirection=Ascending&hitsoffset=25&page=2&searchview=Store&varugru
http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/?sortfield=Default&sortdirection=Ascending&searchview=Store&varugrupp=R%C3%B6tt+vin&groupfiltersheader=Default&filters=varugrupp%2c#sortfield=Argang&sortdirection=Ascending&hitsoffset=25&page=2&searchview=Store&varugru
http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/?sortfield=Default&sortdirection=Ascending&searchview=Store&varugrupp=R%C3%B6tt+vin&groupfiltersheader=Default&filters=varugrupp%2c#sortfield=Argang&sortdirection=Ascending&hitsoffset=25&page=2&searchview=Store&varugru
http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/2012/Mat%20på%20nätet%202012.pdf?epslanguage=sv
http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/2012/Mat%20på%20nätet%202012.pdf?epslanguage=sv
http://www.vinskribenterna.se/om.aspx
http://www.tullverket.se/innehallao/f/fragorochsvar/fragorochsvar/fragorochsvarforprivatpersoner.4.16ca6de0120cf835feb80001238.html#kopaalkoholpainternet
http://www.tullverket.se/innehallao/f/fragorochsvar/fragorochsvar/fragorochsvarforprivatpersoner.4.16ca6de0120cf835feb80001238.html#kopaalkoholpainternet


 

 

37 

Uppkorkat (2012) Hämtat den 27 april 2012 från: 

http://hd.se/mat/uppkorkat/2012/04/14/fynden-i-bestallningssortimentet-en-historisk-

provning-del-1/ 

 

Wikipedia (2012) Massmedia. Hämtad den 10 april 2012 från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Massmedier 

 

Wikipedia (2012a) Kulturjournalistik. Hämtad den 12 april 2012 från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturjournalistik 

 

Wikipedia (2012b) Rosengrendomen. Hämtad den 12 april 2012 från 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rosengrendomen 

 

Winefinder (2012) Frågor & svar. Hämtad den 16 april 2012 från 

http://www.winefinder.dk/Questions.aspx 

 

Wine Finder (2012) Wine Finders leveransvillkor och betalning. Hämtad den 30 maj 2012 

från 

http://www.winefinder.dk/Delivery_terms.aspx 

 

Yang, James G S; Chang, Chiaho; Xing, Ruben. (2003), Internet sales bring home 

international tax issues, Practical Tax Strategies, Vol. 71, Iss. 5, pp. 296-303 

http://hd.se/mat/uppkorkat/2012/04/14/fynden-i-bestallningssortimentet-en-historisk-provning-del-1/
http://hd.se/mat/uppkorkat/2012/04/14/fynden-i-bestallningssortimentet-en-historisk-provning-del-1/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Massmedier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturjournalistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rosengrendomen
http://www.winefinder.dk/Questions.aspx
http://www.winefinder.dk/Delivery_terms.aspx


 

 

Bilaga 1, kodningsschema  

2012-01-07 Vina Maipo Chardonnay 2010 Chile 59 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

FS 

2012-01-07 Satellite Sauvignon Blanc 2011 Nya 

Zeeland 

79 

SEK 

(SB) 

101 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-01-07 Petit Chablis 

Domaine Sainte 

Claire 

Chardonnay 2010 Frankrike 105 

SEK 

(SB) 

99 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-01-07 Jacob´s Creek Semmillon, 

Chardonnay 

2010 Australien 67 

SEK 

(SB) 

70 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-01-07 il Nostro Grecanico 2010 Italien 49 

SEK 

(SB) 

45 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-01-07 Neudorf Chardonnay 2010 Nya 

Zeeland 

149 

SEK 

(SB) 

169 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-01-07 Leth Duett Riesling, Grüner 

Veltliner 

2010 Österrike 69 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

FS 

2012-01-07 Couvent des 

Jacobins 

Chardonnay 2010 Frankrike 115 

SEK 

(SB) 

125 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-01-07 Mâcon-Villages Chardonnay 2010 Frankrike 75 

SEK 

(SB) 

54 

SEK 

(LPI) 

FS 

        

2012-01-15 Condo del 

Valdemar 

Crianza 

Tempranillo, 

Mazuelo 

2006 Spanien 74 

SEK 

(SB) 

64 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-01-15 Condo del Tempranillo, 2004 Spanien 129 149 FS 



 

 

Valdemar Gran 

Reserva 

Mazuelo SEK 

(SB) 

SEK 

(LPI) 

2012-01-15 Remelluri 

Reserva 

Tempranillo, 

Garnacha, Graciano 

2005 Spanien 229 

SEK 

(SB) 

155 

SEK 

(LPI) 

TS

E 

2012-01-15 La Montesa Tempranillo 2008 Spanien 139 

SEK 

(SB) 

80 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-01-15 Marqués de 

Murrieta Ygay 

Reserva 

Tempranillo 2005 Spanien 129 

SEK 

(SB) 

118 

SEK 

(LPI) 

FS 

        

2012-01-28 Masi Reserva 

Costasera 

Amarone della 

Valpolicella 

Classico 

Curvina, Molinara, 

Rondinella 

2006 Italien 449 

SEK 

(SB) 

424 

SEK 

(LPI) 

TS

E 

2012-01-28 Masi Campofiori Curvina, Molinara, 

Rondinella 

2008 Italien 109 

SEK 

(SB) 

66 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-01-28 Castelforte 

Appassimento 

Merlot 2009 Italien 199 

SEK 

(BiB) 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

FS 

2012-01-28 Vernissage Syrah 2010 Frankrike 209 

SEK 

(BiB) 

(SB) 

178 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-01-28 Meursault 

Ropiteau 

Chardonnay 2008 Frankrike 199 

SEK 

(SB) 

299 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-01-28 Colledilà Sangiovese 2008 Italien 319 

SEK 

305 

SEK 

TS
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(SB) (LPI) 

        

2012-02-18 Sena Cabernet 

Sauvignon, 

Carmenère, Merlot, 

Cabernet Franc, 

Petit Verdot 

2007 Chile 649 

SEK 

(SB) 

521 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-02-18 Maycas del 

Limari Reserva 

Pinot Noir 2010 Chile 99 

SEK 

(SB) 

88 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-02-18 Donna Maria Syrah 2009 Chile 119 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

BS 

        

2012-02-04 Domaine 

Gerovassiliou 

Syrah, Merlot 2007 Grekland 179 

SEK 

(SB) 

105 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-02-04 Areti Agiorgitiko 2008 Grekland 209 

SEK 

(SB) 

107 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-02-04 Moulin-à-Vent 

Champ de Cour 

Gamay 2009 Frankrike 419 

SEK 

(mgn) 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

BS 

2012-02-04 Le Clos Blanc de 

Vougeot 1:er Cru 

Chardonnay 2008 Frankrike 589 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

BS 

2012-02-04 Pommard Grands 

Epenots 1:er Cru 

Pinot Noir 2007 Frankrike 309 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

BS 

2012-02-04 Bonnes Mares 

Grand Cru 

Pinot Noir 2007 Frankrike 1819 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

BS 



 

 

2012-02-04 Lona Sauvignon Blanc 2010 Sydafrika 119 

SEK 

(SB) 

115 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-02-04 Clos du Val Cabernet 

Sauvignon 

2008 USA 249 

SEK 

(SB) 

160 

SEK 

(LPI) 

BS 

        

2012-02-11 Nicolas Feuillatte 

Brut 

Chardonnay 2005 Frankrike 299 

SEK 

(SB) 

173 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-02-11 Briccotondo Barbera 2010 Italien 77 

SEK 

(SB) 

110 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-02-11 Penfolds Bin 2 Shiraz, Mourvèdre 2010 Australien 119 

SEK 

(SB) 

106 

SEK 

(LPI) 

FS 

        

2012-02-25 Paul Cluver Chardonnay 2010 Sydafrika 145 

SEK 

(SB) 

134 

SEK 

(LPI) 

TS

E 

2012-02-25 Mont de Milleu 

Chablis 1:er Cru 

Chardonnay 2008 Frankrike 259 

SEK 

(SB) 

223 

SEK 

(LPI) 

TS

E 

2012-02-25 Mont de Milleu, 

Montée de 

Tonnerre 

Chardonnay 2008 Frankrike 259 

SEK 

(SB) 

266 

SEK 

(LPI) 

TS

E 

2012-02-25 Mont de Milleu 

Bougros Grand 

Cru 

Chardonnay 2008 Frankrike 459 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

TS

E 

2012-02-25 Willi Schaefer 

Graacher 

Riesling 2010 Tyskland 169 

SEK 

(SB) 

143 

SEK 

(LPI) 

TS

E 

2012-02-25 Barolo Pio Nebbiolo 2007 Italien 399 309 TS



 

 

Cesare SEK 

(SB) 

SEK 

(LPI) 

E 

2012-02-25 Chateauneuf-du-

pape Domaine 

Mathieu 

Grenache, 

Mourvèdre, Syrah, 

Cinsault 

2009 Frankrike 199 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

TS

E 

2012-02-25 Kanonkop Cabernet 

Sauvignon 

2008 Sydafrika 229 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

TS

E 

2012-02-25 Taylors Vintage 

Port 

Touriga nacional, 

Touriga fransesca, 

Tinta roriz, Tinto 

cão, Tinta barroca, 

Tinta amarela 

2009 Portugal 625 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

TS

E 

2012-02-25 Andresen Tawny 

Port 

Touriga nacional, 

Touriga fransesca, 

Tinta roriz, Tinto 

cão, Tinta barroca, 

Tinta amarela 

1982 Portugal 269 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

TS

E 

2012-02-25 Quinta do Crasto 

Vintage Port 

Touriga nacional, 

Touriga fransesca, 

Tinta roriz, Tinto 

cão, Tinta barroca, 

Tinta amarela 

2009 Portugal 350 

SEK 

(SB) 

329 

SEK 

(LPI) 

TS

E 

        

2012-02-25 Domaine du 

Pegau Cuvée 

Réservée 

Grenache, 

Mourvèdre, Syrah, 

Cinsault 

2008 Frankrike 399 

SEK 

(SB) 

277 

SEK 

(LPI) 

TS

E 

        

2012-03-10 Petit Albet Tempranillo, 

Garnatxa 

2010 Spanien 79 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

BS 

2012-03-10 Las Mulas 

Reserve 

Sauvignon Blanc 2011 Chile 75 

SEK 

65 

SEK 

BS 



 

 

(SB) (LPI) 

2012-03-10 Vida Orgánica Cabernet 

Sauvignon 

2010 Argentina 75 

SEK 

(SB) 

57 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-10 Montirius Grenache, 

Mourvédre, Syrah 

2010 Frankrike 128 

SEK 

(SB) 

88 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-10 Saltå Côtes du 

Rhône 

Grenache, 

Mourvédre, Syrah 

2010 Frankrike 98 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

BS 

2012-03-10 Tukulu Organic Chardonnay 2008 Sydafrika 119 

SEK 

(SB) 

92 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-10 Domaine de 

Vougeraie, 

Beaune 

Chardonnay 2008 Frankrike 239 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

BS 

2012-03-10 Costers de 

l´Ermita 

Garnatcha, Syrah, 

Merlot 

2006 Spanien 549 

SEK 

(SB) 

554 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-10 Quaderna Via 

Reserva 

Tempranillo, 

Cabernet 

Sauvignon 

2006 Spanien 159 

SEK 

(SB) 

(1908 

SEK/

12fl.) 

96 

SEK 

(LPI) 

BS 

        

2012-03-31 Not Pinot Grigio 2009 Italien 235 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

TS

E 

2012-03-31 Coste di Ravolo Riesling 2007 Italien 179 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

TS

E 

2012-03-31 Dolcetto di Dolcetto 2010 Italien 143 Finns TS



 

 

Dogliani Cascina 

Corte 

SEK 

(SB) 

ej 

(LPI) 

E 

2012-03-31 Rust En Vrede 

Estate 

Cabernet 

Sauvignon, Shiraz, 

Merlot 

2008 Sydafrika 299 

SEK 

(SB) 

299 

SEK 

(LPI) 

TS

E 

2012-03-31 Rubesco Riserva Sangiovese, 

Canaiolo 

2005 Italien 199 

SEK 

(SB) 

136 

SEK 

(LPI) 

TS

E 

        

2012-03-17 Cigarra Tinta 

Barroca 

Shiraz 2010 Portugal 65 

SEK 

(SB) 

83 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-03-17 Fair & Square 

White 

Okänt 2011 Argentina 59 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

FS 

2012-03-17 Robertson Chardonnay 2011 Sydafrika 184 

SEK 

(BiB) 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

FS 

2012-03-17 Château de 

Seguin 

Cabernet 

Sauvignon, Merlot, 

Cabernet Franc 

2010 Frankrike 89 

SEK 

(SB) 

125 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-03-17 Cuvée Aegidiane Syrah, Grenache 

Noir 

2009 Frankrike 89 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

FS 

2012-03-17 Bellingham Chenin Blanc 2010 Sydafrika 79 

SEK 

(SB) 

49 

SEK 

(LPI) 

FS 

2012-03-17 Pouilly-Fumé Les 

Deux Cailloux 

Sauvignon Blanc 2010 Frankrike 139 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

FS 

2012-03-17 Domaine du 

Vieux Lazaret 

Syrah, Grenache 

Noir 

2009 Frankrike 199 

SEK 

164 

SEK 

FS 



 

 

(SB) (LPI) 

2012-03-17 Stoneleigh Pinot Noir 2010 Nya 

Zeeland 

129 

SEK 

(SB) 

102 

SEK 

(LPI) 

FS 

        

2012-03-24 Greco di Tufo Greco di Tufo 2009 Italien 129 

SEK 

(SB) 

120 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-24 Vila Santa 

Reserva Branco 

Antao vaz, Arinto, 

Verdelho 

2009 Portugal 99 

SEK 

(SB) 

143 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-24 Chablis G 

Tremblay 

Chardonnay 2010 Frankrike 119 

SEK 

(SB) 

120 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-24 Château Courac Syrah, Grenache, 

Mourvédre, 

Counoise 

2009 Frankrike 94 

SEK 

(SB) 

72 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-24 Le Vent Rouge Syrah, Grenache, 

Mourvédre, 

Counoise 

2008 Frankrike 85 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

BS 

2012-03-24 Catena Malbec 2008 Argentina 129 

SEK 

(SB) 

111 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-24 Clos de l´Olive Cabernet Franc 2005 Frankrike 209 

SEK 

(SB) 

134 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-24 Côte-Rôtie Les 

Jumelles 

Syrah 2007 Frankrike 449 

SEK 

(SB) 

526 

SEK 

(LPI) 

BS 

2012-03-24 Vins d´Orrance Syrah 2006 Sydafrika 199 

SEK 

(SB) 

Finns 

ej 

(LPI) 

BS 

        



 

 

Bilaga 2, analysschema  

 

Kategorier som har analyserats 

 

Del 1  

(a) Antal gånger vinet rekommenderas på grund av prisvärdhet eller lågt pris 

Använda synonymer: Prisvärt, fynd, superfynd, billigt, lågt pris, budgetvin, budgetalternativ, 

lågpris alternativ, enklare tappning – vilket lyckligtvis återspeglas i priset, ”prisnivån är hög. 

Ett välkommet undantag är”, plånboksvänlig, priset är minimalt, bästa köp 

 

(b) Antal gånger vinet rekommenderas på grund utav att det är gott eller för sina 

sensoriska egenskaper 

Använda synonymer: Gott, godast, hög kvalitet, njutning, intressant, bra, utmärkt, 

förvånansvärt krispigt, citronfräschör, karaktärsfullt, aptitretande, smaksensation, strålande 

smakprov, favorit, remarkabla vin, generös, imponerande, ”här klingar ett ljuvligt eko mellan 

vinbergen”, smakrikt, på topp, suveränt,      

 

 

Del 2 

(a) Antal gånger Systembolaget nämns i artiklarna 

Använda synonymer: Systembolaget, monopolet, bolaget, detaljhandelsmonopolet, 

basutbudet, grundsortimentet, artikelnummer till Systembolagets viner, 

beställningssortimentet, vanliga listan, beställningssidan,   

 

(b) Antal gånger vinhandel på internet nämns i artiklarna 

Använda synonymer: (Inga ord hittade i texten 

 

 

  



 

 

Bilaga 2, del 2, resultat av analysschema  

 

Förklaring: 

Ex. (1a 1) betyder att analysschemats del 1, val (a) uppmärksammades 1 gång i den nämna 

artikeln 

 

Artikel publicerad: 2012-01-07 

1a 1 

1b 0 

2a 10 

2b 0 

 

2:a artikeln publicerad: 2012-01-07 

1a 4 

1b 4 

2a 9 

2b 0 

 

Artikel publicerad: 2012-01-15 

1a 1 

1b 1 

2a 8 

2b 0 

 

Artikel publicerad: 2012-01-28 

1a 1 

1b 3 

2a 6 

2b 0 

 

Artikel publicerad: 2012-02-04 

1a 2 

1b 4 



 

 

2a 27 

2b 1 

 

Artikel publicerad: 2012-02-11 

1a 0 

1b 3 

2a 8 

2b 0 

 

Artikel publicerad: 2012-02-18 

1a 2 

1b 2 

2a 6 

2b 0 

 

Artikel publicerad: 2012-02-25 

1a 1 

1b 4 

2a 11 

2b 0 

 

Artikel publicerad: 2012-02-25 

1a 1 

1b 1 

2a 6 

2b 0 

 

Artikel publicerad: 2012-03-04 

1a 0 

1b 4 

2a 11 

2b 0 

 



 

 

Artikel publicerad: 2012-03-17 

1a 1 

1b 2 

2a 14 

2b 0 

 

Artikel publicerad: 2012-03-24 

1a 6 

1b 6 

2a 17 

2b  

 

Artikel publicerad: 2012-03-31 

1a 0 

1b 4 

2a 10 

2b 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3. Vinernas pris hos internethandlare 

 

Vinerna presenteras i ordningen som de uppkommer i artiklarna, med det första vinet taget 

ifrån den första studerade artikeln. 

 

Vina Maipo Chardonnay 2010, ej på Wine Searcher. 

 

Satellite Sauvignon Blanc 2011. Hittad för 101kr på SuperBest den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/satellite+sauvignon+blanc/2011/europe 

 

Petit Chablis, Domaine Saint Claire 2010. Hittad för 99kr på DI Jin Wines den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/domaine+sainte+claire+petit/2010/europe 

 

Jacobs Creek Semillon Chardonnay 2010. Hittat för 70kr på Corking Wines den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/jacobs+creek+semillon+chardonnay/2010/europe 

 

Il Nostro Grecanico 2010. Hittat för 45kr på Wineshop den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/il+nostro+grecanico 

 

Neudorf Chardonnay 2010. Hittat för 169kr på The Bordeaux Cellar den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/neudorf+chardonnay/1/europe 

 

Leth Duett Riesling 2010. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Couvent des Jacobins 2010. Hittad för 125kr på Corking Wines den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/couvent+des+jacobins+louis+jadot+chardonnay/1/europe 

 

Macon-Villages Blason de Bourgogne 2010. Hittad för 54kr på Gall & Gall den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/macon-villages+blason+de+bourgogne/1/europe 

 

Conde del Valdemar Crianza 2006. Hittad för 64kr på Cielo del Vino Weinhandels GmbH 

den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/conde+del+valdemar+crianza/2006/europe 

http://www.wine-searcher.com/find/satellite+sauvignon+blanc/2011/europe
http://www.wine-searcher.com/find/domaine+sainte+claire+petit/2010/europe
http://www.wine-searcher.com/find/jacobs+creek+semillon+chardonnay/2010/europe
http://www.wine-searcher.com/find/il+nostro+grecanico
http://www.wine-searcher.com/find/il+nostro+grecanico
http://www.wine-searcher.com/find/neudorf+chardonnay/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/couvent+des+jacobins+louis+jadot+chardonnay/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/macon-villages+blason+de+bourgogne/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/conde+del+valdemar+crianza/2006/europe
http://www.wine-searcher.com/find/conde+del+valdemar+crianza/2006/europe


 

 

 

Conde del Valdemar Gran Reserva 2004. Hittad för 149kr på Vino Weinhandels GmbH den 9 

maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/conde+del+valdemar+gran+reserva/2004/europe 

 

Marques de Murrieta Reserva: http://www.wine-

searcher.com/find/marques+de+murrieta+reserva/2005/europe 

 

Remelluri Reserva 2005 hittad för 155kr på Nickolls and Perks den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/remelluri+reserva/2005/europe 

 

La Montesa 2008 hittad för 80kr på eBuywines den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/la+montesa/2008/europe 

 

Masi Riserva Costasera Amarone della Valpolicella Classico 2006 hittad för 424 på AG 

Wines den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/masi+riserva+costasera+amarone+della+valpolicella+classico/1/europe 

 

Masi Campofiorin 2008 hittad för 66kr på Enoteca Lucantoni den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/masi+campofiorin/1/europe 

 

Castelforte Appassimento BIB 2009. Finns inte på Wine Searcher 

 

Vernissage Syrah Rosé 2010 BIB hittat för 178kr på Weinlust den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/vernissage+syrah+ros%E9/1/europe 

 

Meursault Ropiteau 2008 hittad för 299kr på Wijnkoperij van Tetering den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/meursault+ropiteau/1/europe 

 

Colledilá 2008 hittad för 305kr på AG Wines den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/colledil%E1/1/europe 

 

Petit Albet Tempranillo Garnatxa 2010. Finns inte på Wine Searcher. 

http://www.wine-searcher.com/find/conde+del+valdemar+gran+reserva/2004/europe
http://www.wine-searcher.com/find/conde+del+valdemar+gran+reserva/2004/europe
http://www.wine-searcher.com/find/marques+de+murrieta+reserva/2005/europe
http://www.wine-searcher.com/find/marques+de+murrieta+reserva/2005/europe
http://www.wine-searcher.com/find/remelluri+reserva/2005/europe
http://www.wine-searcher.com/find/la+montesa/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/la+montesa/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/masi+riserva+costasera+amarone+della+valpolicella+classico/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/masi+riserva+costasera+amarone+della+valpolicella+classico/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/masi+campofiorin/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/vernissage+syrah+ros%E9/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/meursault+ropiteau/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/colledil%E1/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/colledil%E1/1/europe


 

 

 

Las Mulas Reserve Sauvignon Blanc 2011. Hittad för 65kr på KMW Wines and Spirits: 

http://www.wine-searcher.com/find/las+mulas+reserve+sauvignon+blanc/1/europe 

 

Vida Orgánica Cabernet Sauvignon 2010 hittad för 57kr på BiologischeWijnwinkel den 9 maj 

2012: http://www.wine-searcher.com/find/vida+org%E1nica+cabernet+sauvignon/1/europe 

 

Montirius 2010 hittad för 88kr på Berry Bros & Rudd den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/montirius/1/europe 

 

Saltå Côtes du Rhône 2010. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Tukulu Organic Chardonnay 2008 hittad för 92kr på BuyYouWine den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/tukulu+organic+chardonnay/1/europe 

 

Beaune, Domaine de Vougeraie 2008. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Costers De L´Ermita 2006 hittad för 554kr på Liquid Pleasure Ltd: http://www.wine-

searcher.com/find/costers+de+l%B4ermita/1/europe 

 

Quaderna Via Reserva 2006 hittad för 96kr på Cella Vinaria Biowein den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/quaderna+via+reserva/2006/europe 

 

Not 2009. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Coste di Ravolo 2007. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Dolcetto di Dogliani Cascina Corte. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Rust en Vrede Estate 2008 hittad för 299kr på Imbibros Wine and Spirit Merchant den 9 maj 

2012: http://www.wine-searcher.com/find/rust+en+vrede+estate/1/europe 

 

http://www.wine-searcher.com/find/las+mulas+reserve+sauvignon+blanc/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/vida+org%E1nica+cabernet+sauvignon/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/montirius/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/montirius/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/tukulu+organic+chardonnay/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/costers+de+l%B4ermita/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/costers+de+l%B4ermita/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/quaderna+via+reserva/2006/europe
http://www.wine-searcher.com/find/rust+en+vrede+estate/1/europe


 

 

Rubesco Riserva 2005 hittad för 136kr på Enoteca Lucantoni den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/rubesco+riserva/2005/europe 

 

Cigarra Shiraz Tinta Barroca 2010 hittad för 83kr på Oddbins den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/cigarra+shiraz+tinta+barroca/2010/europe 

 

Fair & Square 2011. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Robersson Chardonnay 2011 hittad för 31kr på Delheize Wine World den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/roberson+chardonnay/2011/europé 

 

Château de Seguin 2010 hittad för 125kr på Jeroboams Groupe den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/ch%E2teau+de+seguin/2010/europé 

 

Cuvée Aegidiane 2009. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Bellingham Chenin Blanc 2010 hittad för 49kr på Best Price Wines den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/bellingham+chenin+blanc/1/europé 

 

Pouilly-Fumé Les Deux Cailloux 2010. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Domaine du Vieux Lazaret 2009. Hittad på The Wine Society för 164kr den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/domaine+du+vieux+lazaret/2009/europe 

 

Stoneleigh Pinot Noir 2010. Hittad för på bucktroutsonline den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/stoneleigh+pinot+noir/-/europe 

 

Domaine Gerovassilou 2007. Hittad för 105kr på Griechisces Weinkontor den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/domaine+gerovassilou/2007/europe 

 

Areti 2008 hittad för 107kr på Griechsches Weinkontor den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/areti/2008/europe 

 

http://www.wine-searcher.com/find/rubesco+riserva/2005/europe
http://www.wine-searcher.com/find/cigarra+shiraz+tinta+barroca/2010/europe
http://www.wine-searcher.com/find/roberson+chardonnay/2011/europé
http://www.wine-searcher.com/find/ch%E2teau+de+seguin/2010/europé
http://www.wine-searcher.com/find/bellingham+chenin+blanc/1/europé
http://www.wine-searcher.com/find/domaine+du+vieux+lazaret/2009/europe
http://www.wine-searcher.com/find/stoneleigh+pinot+noir/-/europe
http://www.wine-searcher.com/find/stoneleigh+pinot+noir/-/europe
http://www.wine-searcher.com/find/domaine+gerovassilou/2007/europe
http://www.wine-searcher.com/find/areti/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/areti/2008/europe


 

 

Moulin-à-Vent, Champs de Cour 2009. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Vougeot 1:er Vru Le Clos Blanc de Vougeot 2008. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Pommard 1er Cru Grand Epenots, Vougeraie 2008. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Iona Sauvignon Blanc 2010 hittad för 115kr på AG Wines den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/iona+sauvignon+blanc/1/europe 

 

Clos du Val Cabernet Sauvigon 2008 hittad för 160kr på Vin Neuf den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/clos+du+val+cabernet+sauvigon/2008/europe 

 

Nicolas Feuillatte Brut Chardonnay 2005 hittades för 173kr på: http://www.wine-

searcher.com/find/nicolas+feuillatte+brut+chardonnay/2005/europe 

 

Briccotonto Barbera 2010 hittades för 110kr på: http://www.wine-

searcher.com/find/briccotondo/1/europe 

 

Penfolds Shiraz Mourvédre Bin 2 2010 hittades för 106kr på: http://www.wine-

searcher.com/find/penfolds+shiraz+mourv%E9dre+bin+2/1/europe 

 

Sena 2007 hittades för 521 kr på Fine and Rare Wines den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/sena/1/europe 

  

Maycas del Limari Reserva Pinot Noir hittades för 88kr på The Wine Society den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/maycas+del+limari+reserva+pinot+noir/1/europe 

 

Donna Maria Syrah 2009. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Greco di Tufo, Terredora 2009 hittad för 120kr på Vinexus den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/greco+di+tufo+terredora/2008/europe 

 

http://www.wine-searcher.com/find/iona+sauvignon+blanc/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/iona+sauvignon+blanc/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/clos+du+val+cabernet+sauvigon/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/nicolas+feuillatte+brut+chardonnay/2005/europe
http://www.wine-searcher.com/find/nicolas+feuillatte+brut+chardonnay/2005/europe
http://www.wine-searcher.com/find/briccotondo/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/briccotondo/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/penfolds+shiraz+mourv%E9dre+bin+2/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/penfolds+shiraz+mourv%E9dre+bin+2/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/sena/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/sena/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/maycas+del+limari+reserva+pinot+noir/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/greco+di+tufo+terredora/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/greco+di+tufo+terredora/2008/europe


 

 

Vila Santa Reserva Branco 2009 hittad för 143kr på Quality Wines den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/vila+santa+reserva+branco/1/europe 

 

Chablis G Tremblay 2010 hittat för 120kr på Slurp den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/chablis+g+tremblay/2010/europe 

 

Château Courac 2009 hittad för 72kr på The Wine Society den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/ch%E2teau+courac/2009/europe 

 

Le Vent Rouge, Jean-Luc Colombo 2009. Finns inte på WS 

 

Catena Malbec 2008 hittat för 111kr på Stagering Wines den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/catena+malbec/2008/europe 

 

Clos de l'Olive 2005 hittat för 134kr på XO-Wine den 9 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/clos+de+l%27olive/2005/europe 

 

Côte-Rôtie Les Jumelles 2007 hittat för 526kr på The Secret Cellar den 9 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/c%F4te-r%F4tie+les+jumelles/2007/europe 

 

Paul Cluver Chardonnay. Finns inte på Wine Searcher. 

 

Premier Cru Mont de Milieu 2008, William Fevre. Hittad för 228kr på Belgium Wine 

Watchers den 23 maj 2012: http://www.wine-

searcher.com/find/chablis+premier+cru+mont+de+milieu+william+f%E8vre/2008/europe 

Premier Cru Monte de Tonnere 2008, William Fevre. Hittad på Fine & Rare Wine 

http://www.wine-

searcher.com/find/chablis+premier+cru+monte+de+tonnere+william+f%E8vre/2008/europe 

 

Schaefer Graacher 2010 hittad på Howard Ripley för 124 kr den 23 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/schaefer+graacher/2010/europe 

 

Pio Cesare Barolo 2007 hittad på Enoteca Lucantoni för 315 kr den 23 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/vila+santa+reserva+branco/1/europe
http://www.wine-searcher.com/find/chablis+g+tremblay/2010/europe
http://www.wine-searcher.com/find/chablis+g+tremblay/2010/europe
http://www.wine-searcher.com/find/ch%E2teau+courac/2009/europe
http://www.wine-searcher.com/find/ch%E2teau+courac/2009/europe
http://www.wine-searcher.com/find/catena+malbec/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/catena+malbec/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/clos+de+l%27olive/2005/europe
http://www.wine-searcher.com/find/clos+de+l%27olive/2005/europe
http://www.wine-searcher.com/find/c%F4te-r%F4tie+les+jumelles/2007/europe
http://www.wine-searcher.com/find/chablis+premier+cru+mont+de+milieu+william+f%E8vre/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/chablis+premier+cru+mont+de+milieu+william+f%E8vre/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/chablis+premier+cru+monte+de+tonnere+william+f%E8vre/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/chablis+premier+cru+monte+de+tonnere+william+f%E8vre/2008/europe
http://www.wine-searcher.com/find/schaefer+graacher/2010/europe


 

 

http://www.wine-searcher.com/find/pio+barolo/2007/europe 

 

Quinta de Crasto Vintage Port 2009 hittad på Adnams Cellar & Kitchen för 336kr den 23 maj 

2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/quinta+do+crasto+vintage+port/2009/europe 

 

Domaine de Pegeau 2008 hittad på Fine & Rare Wine för 282kr den 23 maj 2012: 

http://www.wine-searcher.com/find/pegeu/2008/europe 

 

 

http://www.wine-searcher.com/find/pio+barolo/2007/europe
http://www.wine-searcher.com/find/quinta+do+crasto+vintage+port/2009/europe
http://www.wine-searcher.com/find/pegeu/2008/europe

