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Sammanfattning 

 
 

Champagnens varumärke som inkluderar pris och etikett samt sensoriska beskrivningar är 

tillsammans faktorer som påverkar konsumenter i köpvalet. Tillsammans skapar dessa 

faktorer ett högre eller lägre produktgillande hos konsumenten. Produktgillande förklaras som 

konsumentens grad av tycke för en produkt när fler val finns att välja mellan. Igenkännande 

av en Champagne styr köpvalet och leds av graden av konsumentens involvering.  

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumentens val i 

köpsituationen av Champagne utifrån varumärket och de sensoriskt beskrivna 

smakegenskaperna.  

För att besvara studiens syfte användes fokusgrupper som metod. Fokusgrupperna var två till 

antalet och indelade utifrån involveringsgrad, låg respektive hög. Fokusgrupperna 

genomförde tre moment: frågeformulär, preferenstest och en avslutande gruppdiskussion. 

Resultatet visade att beroende på involveringsgrad var varumärket, priset, etiketten och de 

sensoriska beskrivningarna avgörande faktorer för konsumenters produktgillande. Köpvalet 

av Champagnen grundade sig sedan i anledningen till köpet samt efter det specifika 

konsumtionstillfället.  

Slutsatsen visar att varumärkets grad av igenkännande leder konsumenten till ett 

produktgillande. Produktgillandet för Champagnen och konsumentens andledning till 

konsumtion styr det slutliga valet tillsammans med förväntan från Champagnens sensoriska 

beskrivningar.   

Nyckelord: Etikett, involvering, pris, sensoriska beskrivningars betydelse  
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Förord   
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1 Introduktion 
Champagne har lika många betydelser som det finns konsumenter. Drycken Champagne är ett 

mousserande vin som för många konsumenter associeras med kvalitet (Charters, 2011). 

Regionen Champagne räknas som ett varumärke i sig själv men inkluderar även enskilda 

producenters varumärke, exempelvis Moët & Chandon (Sharp & Smith, 2007). Starka 

Champagneproducenter grundar sin konkurrenskraft i vinets varumärke (Dodd, 2011). Ett 

starkt varumärke leder till en större konsumentlojalitet och en ökad konkurrenskraft men 

betyder även detta att kvaliteten på vinet är bättre? Vilket leder till följdfrågan: hur påverkas 

konsumenter av producenters påverkande produktfaktorer? 

  

Wagner, Olsen & Thach (2011) menar att kunskap om konsumenters behov och 

produktinvolvering har lett till förståelse för vilka faktorer som påverkar konsumenter i 

köpsituationen. Vad som påverkar konsumenter i en köpsituation är svårt att förutse, då ett 

stort antal faktorer måste tas i beaktning. Varumärket, priset, etiketten är yttre faktorer som 

tillsammans med sensoriska beskrivningar av Champagnen leder till ett produktgillande och 

köp. Konsumenters produktval är angeläget att studera, då förståelsen resulterar i ett stärkande 

av Champagneproducenters position på mousserande vinmarknaden. Hur stor påverkan har de 

yttre faktorerna och sensoriska beskrivningar på konsumenten när gillandet ska grunda ett 

köpval?  

 

1.1 Ämnesrelevans för Måltidskunskapens och Värdskapets teori 
och metod 
Inom ramen för Måltidskunskap och värdskap finns FAMM-modellen, The Five Aspect Meal 

Model, som utvecklats för att ge en ökad förståelse av påverkande faktorer inom måltiden 

(Gustafsson, 2004). Modellen inkluderar de fem aspekterna: Rummet, mötet, produkten, 

styrsystemet samt stämningen (ibid.). De fem aspekterna kan samtliga påverka konsumenten i 

köpvalet av Champagne. Val av varumärke kan styras efter konsumtionstillfälle då mötet 

inkluderar orsaken till köpet samt stämningen för tillfället till konsumtionen (Bentzen & 

Smith, 2008). Quester & Smart (1998) hävdar likt Bentzen & Smith (2008) att konsumenter 

väljer Champagne utefter varumärke samt konsumtionstillfälle, med produktens yttre faktorer 

som en stor inverkan på konsumentens köpval. Författarna till denna studie har valt att inrikta 

sig mot aspekterna, produkten och styrsystemet då dessa inkluderar varumärket, priset, 

etiketten samt betydelsen av produktens sensoriska beskrivning.  
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Varumärket Champagne är ett konkurrenskraftigt, väletablerat och internationellt erkänt 

(Sharp & Smith, 1991; Charters, 2011). Varumärket ger en tydlig association om en 

framgångsrik produkt och det mousserande vinet har fått innebörden av kvalitet (Sharp & 

Smith, 1991). Thach & Matz (2008) menar att varumärket är en nyckelfaktor för företag och 

fungerar som ett effektivt verktyg för att nå konsumenten. Det igenkännande som varumärket 

etablerar skapar en produktinvolvering för konsumenten i köpprocessen, som senare styr 

köpvalet (Mossberg, 2004). Varumärket samt priset påverkar konsumenters val av produkt 

(Öström, 2004).  

 

En sensorisk beskrivning kopplas till produktens egenskaper och kan påverka konsumenter 

vid valet av Champagne (Krishna, 2010). Systembolagets sensoriska beskrivningar är bra 

exempel på hur en produkts sensoriska egenskaper kan förmedlas till konsumenten, vilket kan 

påverka köpvalet och ge en förstärkt bild av vinet (Öström, 2004). Flertalet studier, 

exempelvis Swahns doktorsavhandling i Måltidskunskap, If I can taste it, I want it… (2011), 

beskriver inflytandet av den sensoriska beskrivningens betydelse inför konsumentens gillande 

och köpprocess. Öström (2004) visar hur beskrivande ord kan skapa positiva och negativa 

förväntningar av produkten efter tidigare upplevda sensoriska erfarenheter och kunnande.  

 

Mossberg & Sundström (2012) beskriver konsumentens erfarenhet och kunnande efter 

produktengagemang, där författarna till denna studie givit engagemang benämningen 

involvering. Den personliga involveringen av produkten tillsammans med varumärket har 

betydelse för köpvalet.  

 

Sensoriska beskrivningar är ett sätt för företag att kommunicera ut sitt varumärke mot 

konsumenten, för att stärka produkten gentemot konkurrenter på marknaden (Öström, 2004). 

En starkare relation och involvering till produkten skapas då mellan varumärke och 

konsument (ibid.) och förklaras som varumärkesidentitet (Mossberg, 2004). 

Den uppfattning konsumenten får utifrån produkten och styrsystemet skapar påverkande 

faktorer i köpsituationen. Relationen mellan varumärkets påverkande faktorer inkluderande 

priset och etiketten samt Champagnens sensoriska beskrivningar leder till ett gillande för 

konsumenten i köpsituationen. Med en förståelse om varumärket och sensoriska 

beskrivningars betydelse kan producenter styra konsumenten i köpvalet och skapa en högre 

kundnöjdhet.  
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1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka faktorer som påverkar konsumentens gillande och 

val i köpsituationen av Champagne utifrån varumärket och dryckens sensoriska egenskaper.  

 

1.2.1Syftesavgränsning 
Studien avgränsas till den svenska marknaden och hur konsumenten påverkas av 

Champagneproducentens varumärke som helhet, vilket inkluderar flaskans etikett och pris 

samt den sensoriska beskrivningen av Champagnen.  

 

1.3 Teoretisk bakgrund 
Nedan följer en redogörelse av tidigare forskning samt fakta om det valda ämnet. Vidare 

förklaras även begrepp med en tydliggörande bild av konsumenten och dennes köpsituation 

med de faktorer som påverkar valet av Champagne. Konsumentens gillande styrs av 

kombinationen av flertalet nyckelfaktorer samt dess olika grader av information om produkten 

och varumärket (Quester & Smart, 1998).     

 

1.3.1 Konsumentens köpbeteende efter gillande 
När företag skapar konsumentrelationer krävs kännedom om konsumentens tankar gällande 

produktval, informationsinsamling, köpsituation samt gillande för produkten (Mossberg & 

Sundström, 2012). Konsumenten identifierar en orsak till köp innan sitt köpval. Där det 

individuella behovet, produktinvolvering samt produktens påverkande yttre faktorer 

tillsammans styr konsumenten i köpprocessen (ibid.).  

 

Konsumentens involvering 

Charters (2008) och Jarvis, D’Hauteville, Perrouty & Lockshin (2006) hävdar att involvering 

är ett verksamt tillämpningssätt för att förstå konsumenters gillande och produktval av vin. 

Graden av involvering avgörs utifrån konsumentens uppfattning och intresse av produkten 

samt varumärket (Mossberg & Sundström, 2012; Charters, 2008).  

 

Konsumenters involvering av vin beskrivs av Charters (2008) vara situationsanpassad och kan 

skilja sig utifrån vinets smakegenskaper och konsumtionstillfälle. I köpprocessen leds 

konsumenten av sin involvering samt kännedom om Champagnens varumärke, som ger en 

förståelse till köpvalet (Quester & Smart, 1998; Lockshin, Quester & Spawton, 2001; 

Charters, 2008).  
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Wagner m.fl. (2011) menar att vinproducenters val av konsumentsegmentering är ett sätt att 

urskilja sig från sina konkurrenter då det finns fler varumärken än produkter i samma 

kategori, exempelvis inom mousserande vin. Lockshin m.fl. (2001) förklarar att segmentering 

efter konsumenters grad av produktinvolvering är användbart för att kartlägga konsumentens 

köpbeteende av vin. Uppdelning efter involvering kan delas in i låg respektive hög, vars 

köpbeteende varierar utifrån olika påverkande produktfaktorer (Jarvis m.fl., 2006; Quester & 

Smart, 1998; Charters, 2011).  

 

Barber, Almanza & Dodd (2008) förklarar hur hög och låg involvering ger en förståelse till 

konsumenters köpval av vin. Konsumentens involveringsgrad styr köpvalet där faktorer som 

pris och konsumtionstillfälle har en stor inverkan (Barber m.fl., 2008; Steichen & Terrien, 

2009). Konsumenter med hög involveringsgrad har mer kunskap om produkten och litar på 

sitt kunnande i köpvalet till skillnad från konsumenter med låg involvering (Barber m.fl., 

2008;  Lockshin m.fl., 2001). Låginvolverade tenderar att grunda köpvalet efter varumärkets 

yttre faktorer: priset och etiketten samt från sensoriska beskrivningar av produkten (ibid.). 

Lockshin m.fl. (2001) och Siegrist & Cousin (2009) påvisar att låginvolverade gör sitt 

produktval från varumärkets storlek och värdesätter rekommendationer från konsumenter med 

högre involvering.  

 

Konsumentens orsak till köp 

Konsumenters orsak till köp styr produktvalet (Bentzen & Smith, 2008; Lockshin m.fl., 

2001). Bentzen & Smith (2008) påstår att Champagne är mer priskänsligt än övriga 

mousserande viner och köps vid speciella tillfällen, exempelvis bröllop. Beroende på 

konsumenters anledning till köp görs valet från en kombination av konsumtionstillfället och 

varumärkets påverkande produktfaktorer samt vinets sensoriska beskrivning (Quester & 

Smart, 1998). Charters (2008) menar att den personliga värderingen av ett varumärke kan 

skapa motivet till ett köp.  

 

Charters (2008) förklarar att vin konsumeras av tre orsaker: för det mentala behovet, det 

känslomässiga behovet samt för den sensoriska upplevelsen av vinet. Det mentala behovet 

kan styra valet av Champagne beroende på konsumenters anledning till konsumering. Det 

känslomässiga behovet bestäms efter det sällskap samt den omgivning som Champagnen ska 

konsumeras. Den sensoriska upplevelsen av Champagnen grundas i vinets smakegenskaper, 
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där valet av sensoriska egenskaper styrs av konsumtionstillfället. Vin betraktas som en 

sällskapsdryck och konsumeras i huvudsak tillsammans med andra i sociala sammanhang 

vilket förklarar vinets betydelse för konsumenten (Charters, 2008; Lockshin m.fl., 2001).  

 

1.3.2 Varumärkets, prisets och etikettens påverkan 
Varumärket är ett verksamt redskap för att nå konsumenter (Wagner m.fl., 2011; Jarvis, 

Mueller & Chiong, 2010). Begreppet varumärke inkluderar påverkande faktorer som 

produktens namn, etikett, pris samt den uppfattning om varumärket som producenten vill 

förmedla (ibid.). Att skapa ett starkt varumärke är en utmaning för vinproducenter, där 

betydelsen ett starkt varumärke är den uppfattning konsumenten får från produkten (Thach & 

Matz, 2008; Jarvis m.fl., 2010).  

 

Varumärket 

Regionen Champagnes starka varumärke har etablerat en god renommé bland konsumenter 

och därigenom fått en stark position på den mousserande vinmarknaden (Dodd, 2011). Jarvis 

m.fl. (2006) och Dodd (2011) visar att mindre Champagnevarumärken kan gynnas av 

vinregionens välgång och därmed stärka sin position på marknaden. Ett varumärke från en 

välkänd vinregion ger en större konkurrenskraftighet och påverkar köpvalet beroende på 

konsumenters involveringsgrad (Jarvis m.fl., 2006). Vikten av ett starkt varumärke inkluderar 

flera faktorer: flaskans etikett, pris samt uppfattning om kvalitet. Detta leder konsumenten i 

köpprocessen (Jarvis m.fl., 2006; Dodd, 2011).  

 

Gillandet av ett varumärke har en betydande inverkan hos konsumenter när kvaliteten inte är 

självupplevd eller är känd (Jarvis m.fl., 2006). Konsumenters köpbeslut grundar sig i sitt 

personliga gillande. Lockshin m.fl. (2001) påvisar vikten för mindre etablerade varumärken 

att förbli konkurrenskraftiga genom att rikta sin produkt mot konsumenter med hög 

involvering.  

 

Barber m.fl. (2008) menar att en varumärkesidentitet påverkar konsumenter med låg 

involvering till köp i större grad än konsumenter med hög involvering. Konsumenter med 

lägre involvering uppfattar en köpsituation av vin som svår (ibid.). Låginvolverade 

konsumenter tenderar att relatera varumärkets namn till en bra produkt och därigenom tro sig 

förutse vinets kvalitet (Krishna, 2012). Vilket kan ge en ökad förståelse av ett varumärkes 

slagkraft. Ett starkt varumärke innebär för många konsumenter en bra produkt (Krishna, 
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2012). Enligt Lockshin m.fl. (2001) är varumärkets produktrelaterade faktorer en avgörande 

del av konsumentens köpprocess. Höginvolverade konsumenter litar på sitt kunnande, medan 

låginvolverade konsumenter baserar sitt köpval utifrån varumärkets yttre faktorer som pris 

och etikett (ibid.).  

 

Konsumenter som vill särskiljas från andra konsumenter värdesätter starka och unika 

varumärken (Lee & Hwang, 2011). Mueller & Szolnoki (2010) menar att Champagnens 

varumärke, pris och etikett är tre olika påverkande faktorer på konsumenter. Fortsättningsvis 

visar Mueller & Szolnoki (2010) att varumärket har högst påverkan på konsumenter av de tre 

faktorerna. Enligt Barber m.fl. (2008) och Jarvis m.fl. (2006) är priset en del av varumärket 

som kombinerat avgör prissättningen och tillsammans påverkar konsumenten i produktvalet. 

Dock menar Jarvis m.fl. (2006) att det finns en prisgräns då konsumenter gör sitt köpval efter 

involveringsgrad och produktens bedömda kvalitet i förhållande till priset. 

 

Skillnaden mellan ett väletablerat varumärke och ett varumärke vars storlek är mindre men i 

samma prisnivå, resulterar i att konsumenter med hög involvering tenderar att välja den 

Champagne där varumärket är mindre då det anses vara av högre kvalitet (Lockshin m.fl., 

2001). Konsumenter med hög involvering värdesätter unika produkter och väljer mindre 

etablerade varumärken framför mer kommersiella (Lee & Hwang, 2011; Lockshin m.fl., 

2001). Janonis, Dovalienė & Virvilaitė (2007) förklarar att konsumtionsförändringar hos 

konsumenten leder till att varumärket måste bevara sin konkurrenskraftighet.  

 

När konsumenter med låg involvering väljer Champagne utifrån pris, har det väletablerade 

varumärket en högre konkurrenskraft då det kan ge en garanti av produktens kvalitet (Janonis 

m.fl., 2007; Lange m.fl., 2002). Dock hävdar Jarvis m.fl. (2010) att ett väletablerat varumärke 

nödvändigtvis inte skapar varumärkeslojalitet hos konsumenten. Eftersom priset beroende på 

konsumentens involveringsgrad har betydelse i köpvalet, som en del av varumärket (ibid.).   

 

Priset 

Priset är en viktig produktfaktor för konsumenter när få andra påverkande faktorer är 

tillgängliga för Champagnen (Quester & Smart, 1998; Mueller, Lockshin, Saltman & 

Blanford, 2010a). Priset uppfattas enligt Mueller m.fl. (2010a) och Lockshin m.fl. (2001) som 

den främsta produktfaktorn i konsumentens köpval före varumärket. Detta då en majoritet av 
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konsumenter binder samman priset med varumärkets och vinets kvalitet (ibid.). Lange m.fl. 

(2002) påvisar när konsumenter inte har vetskap om Champagnens varumärke resulterar det i 

en högre priskänslighet. Enligt Barber m.fl. (2008) är konsumenter med låg involvering i 

regel mer priskänsliga än konsumenter med hög involvering, då låginvolverade har svårt att 

relatera priset till produktens kvalitet.  

 

Jarvis m.fl. (2006) har undersökt hur prisets påverkan skiljer sig mellan låg och 

höginvolverade konsumenter. Resultaterat i att konsumenter med låg involveringsgrad i större 

utsträckning väljer vin till ett lägre pris (ibid.). Mueller, Osidacz, Francis & Lockshin (2010b) 

hävdar liknande Jarvis m.fl. (2006) att konsumenter kopplar priset till produktens kvalitet, då 

kvalitet anses vara svår att mäta. Konsumenters köpvilja av Champagne kan grunda sig i de 

yttre produktfaktorerna, där priset enligt Lange m.fl. (2002) har en stor betydelse för 

beslutfattandet för varumärket. Kunc (2011) och Declerck (2005) anser att priset kan 

associeras till kvaliteten då varumärket Champagne förknippas med exklusivitet. Dock är 

konsumenter medvetna för prisförändringar eftersom kvaliteten betraktas förhålla sig till 

priset (Declerck, 2005). Quester & Smart (1998) förklarar att höginvolverade konsumenter är 

mer priskänsliga då dessa konsumerar Champagne i ett högre prissegment och har mer 

kunskap om vin.   

 

Etiketten 

Vinetiketten är ett sätt för varumärket att utmärka sig gentemot sina konkurrenter och anses 

enligt Wagner m.fl. (2011) ha en avgörande påverkan på konsumenters köpval. En 

varumärkesidentitet skapas när konsumenter känner igen sig med produktens etikett, vilket 

påverkar konsumentens köpbeslut (Janonis m.fl., 2007; Jarvis m.fl., 2010). Swahn, Mossberg, 

Öström & Gustafsson (2012) och Jarvis m.fl. (2010) menar att produktens etikett kan 

kommunicera produktens egenskaper och kvalitetet samt skapa ett begär hos konsumenten. 

Vinmarknaden tillämpar denna kommunikationsväg till konsumenten genom bland annat 

utvecklade beskrivande vinetiketter utifrån vinets varumärke (Wagner m.fl., 2011). Swahn 

m.fl. (2012) förklarar etiketten som en vägledande tillgång för konsumenten, beroende på 

graden av produktinvolvering. Lange m.fl. (2002) och Barber m.fl. (2008) påvisar att 

konsumenter som inte är bundna till ett specifikt varumärke tenderar att göra sitt köpval 

utifrån flaskans etikett, detta speciellt låginvolverade.  
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Jarvis m.fl. (2010) och Mueller m.fl. (2010a) förklarar att etiketten har fått en ökad betydelse 

på konsumenters köppåverkan. Lange m.fl. (2002) bekräftar detta och beskriver att 

varumärkets etikett kan skapa en ökad kvalitetsförväntan hos konsumenten. Mueller m.fl. 

(2010a) beskriver etikettens påverkan på konsumenters produktval när Champagne ska ges 

bort som gåva eller när konsumtionstillfället anses finare. Genom en välarbetad etikett kan 

även en högre prissättning tillämpas på produkten och generera till en starkare koppling till 

varumärkesidentiteten (Wagner m.fl., 2011).  

 

Betydelsen av de yttre faktorerna för konsumentens gillande  

Jarvis m.fl. (2010) beskriver de yttre påverkningsfaktorerna för konsumenter som varumärket, 

priset och etiketten. Konsumenter med hög respektive låg involvering tillämpar olika yttre 

produktfaktorer inför gillandet i köpbeslutet och utifrån konsumtionstillfället av vinet 

(Mueller & Szolnoki, 2010; Jarvis m.fl., 2010; Barber m.fl., 2008). Konsumenters påverkan 

från varumärket kan bilda ett gillande till köp framför konkurrerande Champagner (Barber 

m.fl., 2008; Jarvis m.fl., 2010; Lockshin m.fl., 2001). Varumärket kan ge vinet en 

överensstämmande beskrivning av dess sensoriska egenskaper, som konsumenten sedan 

känner igen vid konsumtion (Mueller m.fl., 2010b; Krishna, 2012). 

 

Produktens yttre faktorer har en betydelse för konsumenters gillande när de sensoriska 

egenskaperna är okända i köpsituationen (Mueller m.fl., 2010a; Mueller & Szolnoki, 2010; 

Mueller m.fl., 2010b). Siegrist & Cousin (2009) och Steichen & Terrien (2009) anser att 

varumärket inkluderat etiketten och priset skapar ett gillande för de sensoriska egenskaperna 

hos konsumenten. Där varumärkets yttre faktorer påverkar konsumenter till köp då 

produktens beskrivda sensoriska egenskaper inte anses tillräckliga för ett produktgillande 

(Swahn m.fl., 2012).       

 

Pickering, Jain & Bezawada (2012) anser att konsumenters köpbeslut bestäms med hjälp av 

sensoriska beskrivningar med smakegenskaper som uppfyller konsumenters gillande. Mueller 

m.fl. (2010b) förklarar hur de yttre faktorerna tillsammans med konsumentens gillande för 

Champagnen fungerar som en orsak till upprepat köp. Den sensoriska beskrivningen av 

smakegenskaperna måste dock överrenstämma med konsumenters uppfattning för chansen till 

återköp (ibid.).   
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1.3.3 Sensoriska beskrivningars betydelse 
Barber m.fl. (2008) menar att den sensoriska beskrivningen av Champagnen har en betydande 

roll i köpsituationen när osäkerhet finns gentemot produktens yttre faktorer.  Sensoriska 

beskrivningar av vin är enligt Lockshin m.fl. (2001) en vägledande faktor för konsumenter i 

en köpsituation. Krishna (2012) menar dock att svårigheter finns med att förmedla de 

sensoriska egenskaperna i vinet då olika sinnen interagerar med varandra. Semantik, ords 

beskrivande betydelse, kan ge en förnimmelse till vinet och frambringar en känsla av 

produktens smakegenskaper (ibid.). Krishna (2010) beskriver den sensoriska beskrivningen 

som ett sätt att påverka och involvera konsumenters produktval i en köpsituation. Detta 

påvisar även Swahn m.fl. (2012) då konsumenter kan göra sitt köpval utifrån produktens 

sensoriska beskrivning, då fler sinnen än smaken kan påverkas av en beskrivning. Swahn m.fl. 

(2012) menar att sensoriska beskrivningar med tydliga skillnader mellan produkter kan 

påverka konsumenter till en lägre priskänslighet. Eftersom konsumenter då kan urskilja den 

produkt med högst personligt gillande i köpsituationen.   

 

Swahn m.fl. (2012) menar vikten av att inkludera alla sinnen i upplevelsen av vinet. 

Konsumenter kan genom synen uppfatta produktens yttre faktorer samt genom hörseln 

mottaga andra konsumenters gillande. Krishna (2012) förklarar möjlighet till förmedling av 

produktens smakegenskaper genom att inkludera såväl smak, doft och känsel i den sensoriska 

beskrivningen. Välutformade sensoriska beskrivningar av produkten ger varumärket chans till 

att öka sin konkurrenskraftighet (Swahn m.fl., 2012). 

 

Vinets sensoriska beskrivning är en viktig faktor om vinets förväntade smakegenskaper och 

kvalitet, när konsumenter inte har möjlighet till konsumtion innan köp (Mueller m.fl., 2010b). 

Vilket Lockshin m.fl. (2006) menar ger en chans för varumärket att skapa tilltalande 

sensoriska beskrivningar till Champagnen med specifika smakegenskaper för att leda 

konsumenten till köp. Swahn m.fl. (2012) hävdar vidare att företag och varumärken kan 

använda utvecklade sensoriska beskrivningar för att påverka konsumentens förstagångsköp 

som sedan kan leda till återköp.    

 

Krishna (2012) visar att välformulerade sensoriska beskrivningar skapar band mellan 

konsumenten och varumärket. Swahn m.fl. (2012) menar att för mycket information om 

produktens sensoriska egenskaper kan leda konsumenten till ett missnöjt köpbeslut. Kortare 
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sensoriska beskrivningar kan föredras då dessa ger en högre trovärdighet för produktens 

sensoriska egenskaper (ibid.). Mueller m.fl. (2010b) förklarar att konsumenter med låg 

involveringsgrad föredrar enklare, mindre detaljerade sensoriska beskrivningar då de finner 

dessa mer förståliga. 

 

1.4 Metod  
Detta avsnitt behandlar val av metod för studien. En sökmatris sammanställdes för 

redovisning av den teoretiska bakgrundens vetenskapliga artiklar, se Bilaga 1.  

 

1.4.1 Fokusgruppsintervju 
Fokusgrupper valdes som metod för att ge ett djup till resultatet. Att tillämpa fokusgrupper för 

undersökning av konsumenters köpbeteende och gillande har bevisats vara en gynnsam metod 

då ett samspel och interaktion bildas mellan deltagarna under diskussionen (Bryman, 2011; 

Wibeck, 2011). Urvalet till fokusgrupperna utgick från deltagarnas kunskapsnivå och 

produkterfarenhet. Lockshin m.fl. (2006) och Charters (2008) menar på att involvering är 

starkt kopplat till vinköp, där skillnaden mellan olika påverkande faktorer utgörs efter graden 

av hög respektive låg involvering. Två fokusgrupper tillämpades med sex till antal i vardera. 

Vilka efter gruppledarnas uppfattning var indelade efter den individuella deltagarens 

involveringsgrad, efter hög och låg involvering.  

 

Halkier (2010) och Wibeck (2011) menar att för att få en ökad validitet och en stor mängd 

data till undersökningens resultat kan fokusgruppsintervju kombineras med andra former av 

datainsamling. Detta ger en större insikt till resultatet för studiens syfte och för en förståelse 

för konsumenters köpbeteende. Halkier (2010) beskriver genomförandet av 

fokusgruppsundersökning likt en trattmodell, där gruppledarna gav stor plats till deltagarnas 

gillande med avsikten att nå ett konkret svar. Därför användes i denna studie ett frågeformulär 

för att bekräfta gruppledarnas uppfattning om deltagarnas involvering, ett preferenstest samt 

en avslutande diskussion för fokusgrupperna, se Figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema för momenten i de två fokusgrupperna. 

 

Frågeformulärets involveringsfrågor utformades från den teoretiska bakgrundens 

litteraturstudie. Uppdelning efter involvering är väl tillämpad i undersökningar om förståelse 

av konsumenters påverkningar i köpsituationen (Mossberg & Sundström, 2012; Charters, 

2008).  

 

Preferenstester är ett tillvägagångssätt för att mäta konsumenters gillande efter påverkande 

faktorer som till exempel en sensorisk beskrivning av en produkt (Lawless och Heymann, 

2001). Preferenstestets fyra delmoment kom fram efter diskussion mellan uppsatsens 

författare och genomfördes efter deltagarnas gillande från tre Champagner. 

 

Fokusgrupperna inledde efter preferenstestet en diskussion om de faktorer som påverkar 

konsumenters gillande. Utökade svar kom till då deltagarna fick vetskap om de andras 

gillande och uppfattning. Fokusgrupperna gav även gruppledarna en större förståelse till 

deltagarnas enskilda gillande, då diskussionen mellan deltagarna var en central del i 
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undersökningen (Bryman, 2011). Uppdelning efter involveringsgrad skapar en diskussion på 

samma kunskapsnivå inom fokusgrupperna gav ett sanningsenligare resultat (Lockshin m.fl., 

2006). Uppdelningen utifrån involveringsgrad samt erfarenhet gav maximal data från 

deltagarna och ledde till en bättre diskussion mellan fokusgruppsdeltagarna. Siegrist & 

Cousin (2009), Halkier (2010) och Bryman (2011) beskriver att deltagarnas tysta kunskap 

nås, då deltagarna i en större grad relaterar utan att påverka varandra. Innan genomförandet 

gavs ett informationsblad om uppsatsprojektet till deltagarna, se Bilaga 2.    

 

1.5 Urval 
Nedan följer en redogörelse för urvalet av deltagare till fokusgrupperna, de utvalda 

Champagnerna, val av glas samt för lokal och förberedelser inför genomförandet av 

metodundersökningen.  

 

1.5.1 Urval till fokusgrupp 
Gruppledarna skickade förfrågan via mail till totalt 20 potentiella deltagare, utvalda till två 

fokusgrupper. Fokusgrupperna var indelade efter låg och hög involvering, med upp till tio 

potentiella deltagare i varje fokusgrupp. Lockshin m.fl. (2006) förklarar hur konsumenter med 

olika involveringsgrad samt produkterfarenhet lättare integrerar med varandra och har samma 

förståelse för ämnet. Uppdelning efter kön valdes bort, då metodundersökningen var skapad 

för att undersöka hur endast involveringsgrad påverkar köpvalet av Champagne. Heterogena 

aspekter var därför inte relevanta för undersökningens resultat (Mueller & Szolnoki, 2010).  

 

Wibeck (2011) beskriver en osäkerhet med att dela in grupper efter ett generaliserat 

tillhörande, likt involveringsgrad. Indelning efter involveringsgrad kan innebära en risk för 

svarsriktighet om deltagarnas uppfattade involvering. Gruppledarna var medvetna om denna 

risk och använde sig av välformulerade frågor i frågeformuläret för att minska risken. Vidare 

menar dock Wibeck (2011) att fokusgruppsundersökningar gynnas av uppdelning efter 

erfarenheter för att gruppdeltagarna har gemensamma åsikter kring ämnet. Detta gav 

gruppledarna ytterligare skäl till indelningen. Undersökningens syfte riktade sig mot den 

svenska Champagnemarknaden och därför kontaktades endast potentiella deltagare över 20 år, 

utan andra ålderskriterier. Eftersom Systembolagets försäljningsregler riktar sig till att inte 

sälja alkohol till konsumenter under 20 år (Systembolaget, 2010c). 
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Förfrågningarna skickades till deltagare inom gruppledarnas sociala nätverk. Gruppledarnas 

vetskap om eventuella bortfall ledde till det antal som tillfrågades inför genomförandet, då 

fokusgrupper med färre antal deltagare än tio eftersträvades. Rekommenderad gruppstorlek 

för fokusgrupper är mellan sex till tio deltagare (Bryman, 2011).  

 

Deltagarna i respektive fokusgrupp var sex till antalet. Det låga antalet deltagare gav 

möjligheten till att bevara deltagarnas uppmärksamhet gentemot varandra och frågorna i 

diskussionen (Wibeck, 2011). Halkier (2010) anser att i undersökningar som studerar 

deltagares beteende ska mindre grupper användas, för att ge deltagarna en bättre interaktion 

mellan varandra och för en mer utvecklad gruppdiskussion. Dock menar Halkier (2010) att 

deltagarurval inom ett socialt nätverk kan påverka diskussionen negativt genom att åsikter kan 

bli underförstådda och därmed inte komma fram till sin rätt. Gruppledarna var medvetna om 

detta och med noga förberedda och ställda ämnesrelaterade frågor samt observation undgicks 

inget viktigt datamaterial.  

 

Inför fokusgruppstillfällena skickades ett informationsblad till de deltagare som tackat ja till 

deltagande med instruktioner för att ge en mer detaljerad förkunskap om undersökningen 

(Bryman, 2011), se Bilaga 2. I instruktionerna ombads deltagarna att inte använda parfym 

eller annan påtaglig doft för att inte påverka preferenstestets Delmoment 1 (Jackson, 2009).  

 

1.5.2 Val av Champagne 
Valet av de tre Champagnerna baserades på två steg. I steg ett diskuterade författarna med 

biträdande handledare Pontus Jennerholm, adjunkt vid Restaurang- och hotellhögskolan, fram 

tre sorters Champagne som skilde sig sensoriskt och prismässigt åt. För att därmed ge en 

möjlig tydlig skillnad för deltagarna i preferenstestets delar. De tre sorterna bestämdes efter 

kriterierna att den första Champagnen var från ett välkänt varumärke, den andra var 

årgångsbetecknad med utvecklade, komplexa och mer kvalitativa smakegenskaper från ett 

välkänt varumärke. Den tredje Champagnen var från ett mindre känt varumärke med en lägre 

prissättning, under 200 kronor.  

 

I steg två utgick författarna från Systembolagets försäljningsstatistik av Champagne för 

februari 2013. Försäljningsstatistiken mottogs efter mailkontakt med Ulf Sjödin, gruppchef 

för Systembolagets inköpsavdelning. De slutliga valen av Champagne gjordes därefter.  
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Champagne nummer ett valdes till Moët & Chandon Brut Impérial. Sharp & Smith (2007) 

konstaterade i sin studie att Moët & Chandon är ett ledande och internationellt välkänt 

varumärke som säljer störst mängd Champagne, vilket även bekräftades av Systembolagets 

försäljningsstatistik (Systembolaget, 2013a). Den teoretiska bakgrunden visar även vikten av 

konsumentens värdering av ett välkänt varumärke.  

 

Champagne nummer två valdes till varumärket Pol Roger då Bentzen & Smith (2008) hävdar 

att varumärket tillhör Champagnemarknadens mer välkända. Vid undersökningens tidpunkt 

var Pol Roger Brut Vintage 2002 den enda årgångsbetecknade Champagnen från varumärket. 

Produktbeskrivningen av smakegenskaperna uppfyllde det ställda sensoriska kriteriet. Utifrån 

Systembolagets försäljningsstatistik (Systembolaget, 2013a) är Moët & Chandon och Pol 

Roger de ledande varumärkena på den svenska Champagnemarknaden och därmed uppfyllde 

de bestämda kriterierna för Champagne ett och två.  

 

Champagne nummer tre valdes till Louis Massing Brut Réserve utifrån låg försäljning under 

februari 2013 (Systembolaget, 2013a). Produkten var vid undersökningstillfället ny på den 

svenska Champagnemarknaden och därmed var varumärket mindre känt (ibid.). Även 

priskriteriet under 200 kronor uppfylldes (Systembolaget, 2013a). 

 

1.5.3 Glas 
Formen på vinglaset påverkar upplevelsen av Champagnen ansenligt (Systembolaget, 2010a). 

ISO-standard vinprovningsglas är gjort av transparant glas med neutral utformning för att 

framhäva sensoriska egenskaper som kan bidra till den upplevda kvaliteten i Champagnen 

(Jackson, 2009). Då Delmoment 1 i studiens preferenstest var att mäta konsumenters gillande 

utifrån ett blindtest var det av stor vikt att provningsglasen uppfyllde kriterierna. Detta för att 

ge största validitet till undersökningen och för att ge samma förutsättningar för samtliga 

Champagner (Meilgaard, Civille & Carr, 2007; Systembolaget, 2010a). Vinglasen som 

användes till metodundersökningen var därmed ISO-standard vinprovningsglas. ISO-standard 

vinprovningsglas gav samtliga deltagare samma möjlighet att uppleva doft- och 

smakegenskaper i Champagnerna oavsett involveringsgrad (Meilgaard, Civille & Carr, 2007).  
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1.5.4 Lokal och förberedelser inför genomförandet 
Platsen för genomförandet av fokusgrupperna var i det sensoriska laboratoriet vid Campus 

Grythyttan, Örebro Universitet. Fokusgrupperna genomförde undersökningen vid två olika 

tillfällen. 

 

Champagnerna köptes från Systembolaget i Hällefors och förvarades fram till 

provningstillfället svalt för att vid genomförandet ha en temperatur på 10 grader Celsius. 

Temperaturen mättes från termometern i det enda påslagna kylskåp som fanns i det sensoriska 

laboratoriet och som Champagnerna förvarades i inför fokusgruppstillfällena. Gruppledarna 

hällde upp 7 cl Champagne i varje provningsglas vilket var förberett när deltagarna kom till 

undersökningen. Under provningstillfället fanns ljust bröd och vatten för att neutralisera 

smaklökarna mellan varje preferenstest. Mueller m.fl. (2010b) förklarar att deltagare under en 

vinprovning riskerar att minnas vinets smakegenskaper då flera viner provas efter varandra 

och därför är det bra att servera ljust bröd för att hindra perception av smaker. Även då ett 

blindtest jämförs med gillande från yttre faktorer är det av vikt att neutralisera smakminnet för 

att inte bli påverkad av varumärkets helhet (ibid.)   

 

1.6 Genomförande 
Nedan följer en redogörelse för fokusgruppernas genomförande efter instruktioner från 

gruppledarna, se Bilaga 3.  

 

1.6.1 Frågeformulär 
Det inledande frågeformuläret besvarades individuellt och innehöll frågor om den individuella 

fokusgruppsdeltagarens egna uppfattade involveringsgrad. Frågeformuläret bekräftade även 

gruppledarnas uppfattade involveringsgrad på fokusgrupperna. Vilket resulterade i en större 

mängd datamaterial från samma källa men gav olika perspektiv på undersökningen (Halkier, 

2010). Även frågor om deltagarnas konsumtionsmönster av Champagne beroende på tillfälle, 

påverkan av varumärket, priset samt etiketten från Champagnen besvarades. Frågeformuläret 

klargjorde även målet för undersökningen och gav samtliga deltagare en gemensam förståelse 

för de kommande delmomenten och minskade risken för missförstånd vilket är viktigt enligt 

Halkier (2010).  
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1.6.2 Preferenstest 
Preferenstestet innefattade fyra delmoment, se Figur 2. Vid respektive delmoment valde 

deltagarna mellan tre Champagner utifrån varumärket som helhet tillsammans med 

påverkande yttre faktorer: priset och etiketten samt sensoriska beskrivningar. Deltagarna 

ombads välja den Champagne med högst gillande för varje moment där gillandet skulle utgöra 

valet i en köpsituation. För varje delmoment fanns fasta svarsalternativ. Fasta svarsalternativ 

underlättar för jämförande av datamaterial mellan grupper än vid svar som kräver motivering i 

skrift av deltagarna (Lawless & Heymann, 2001). 

 

Det valda antalet Champagner gjordes då Swahn m.fl. (2012) menar på att 

undersökningsdeltagare har svårt att relatera samt reflektera till fler än tre produkter vid ett 

preferenstest. Undersökningens preferenstest utformades för att få en större insikt i vilka 

faktorer som påverkar konsumenters gillande utifrån den teoretiska bakgrundens litteraturer.   

 

De tre första momenten genomfördes utan deltagarnas vetskap om Champagnernas yttre 

faktorer med det fjärde momentet baserad på ett öppet preferenstest med information om 

Champagnens varumärke: etikett och pris. Siegrist & Cousin (2009) hävdar att preferenstest 

där gillande undersöks ska blindprovning användas som inledande provning för att ge en ökad 

validitet till undersökningens resultat. Att genomföra ett preferenstest utan information om 

proverna kan eliminera både positiva samt negativa uppfattningar om proverna (ibid.). 

Siegrist & Cousin (2009) har påvisat att given information om produkten innan ett 

preferenstest kan förändra gillandet vilket leder till en förändrad köpvilja. Mueller m.fl. 

(2010b) menar även att konsumenter med hög involvering och kunskap tendera till att minnas 

tidigare provade Champagner. Vilket kan påverka ett gillande negativt när vetskap om 

produktens yttre faktorer tillkännages i tidigt stadium.  

 

Det första delmomentet baserades på ett blindtest efter deltagarnas gillande av Champagnen. 

Där varken produktinformation likt yttre faktorer eller sensorisk beskrivning presenterades 

innan provningen. Enligt Swahn m.fl. (2012) kan produktbeskrivningar påverka konsumenter 

till ett högre gillande och kan leda till en ökad chans till återköp. Där pris och varumärkets 

igenkännande anses vara drivande faktorer vid undersökning av konsumenters gillande 

(Mueller m.fl., 2010b).   
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Vid delmoment två och tre utgjordes deltagarnas gillande efter två olika sensoriska 

beskrivningar. Delmoment två presenterades utifrån Systembolagets produktbeskrivning för 

smak (Systembolaget, 2013b, 2013c & 2013d). Dessa skulle motsvara Champagnernas 

smakegenskaper på ett objektivt och neutralt vis, utan beskrivande av associerande ord som 

kan uppmuntra till köp (Systembolaget, 2010b).  

 

Till det tredje delmomentet utformade gruppledarna sensoriska produktbeskrivningar, 

formulerade med associerad smakprofil och munkänsla efter Champagnernas 

smakegenskaper. Mueller m.fl. (2010b) hävdar att olika sensoriska beskrivningar av 

produktens smakegenskaper samt munkänsla är viktiga faktorer. Vilka kan utgöra skillnader 

för provarens gillande när preferenstester hålls utan vetskap om produktens yttre faktorer 

(ibid.). Även Swahn m.fl. (2012) menar hur denna sorts sensorisk beskrivning, utformade ur 

ett associerande perspektiv ger provaren fler påverkande egenskaper vid valet av gillande. Att 

beskriva vinet med sensoriska egenskaper likt vinets fruktighet samt upplevda sötma, 

tillsammans med utvecklade karaktärer som ekfatslagring, tenderar att påverka konsumentens 

gillande mer (Mueller m.fl., 2010b). Swahn m.fl. (2012) beskriver vidare hur välförklarade 

sensoriska beskrivningar kan påverka deltagarens gillande i en större grad då fler sensoriska 

produktegenskaper tas i beaktande i valet.  

 

Det fjärde delmomentet baserades på Champagnens yttre faktorer. Deltagarnas gillande 

gjordes utifrån vetskap om Champagnens varumärke, pris samt etikett. De tre Champagnerna 

visades för fokusgrupperna varefter deltagarna utgjorde gillandet efter de yttre faktorerna som 

en enhetlig faktor. Barber m.fl.(2008) och Jarvis m.fl. (2006) anser att priset och etiketten är 

en del av varumärket till skillnad från Mueller & Szolnoki (2010) som menar att varumärket, 

priset och etiketten är tre olika påverkande faktorer på konsumenten. I studiens syfte 

inkluderar varumärket, priset och etiketten som yttre faktorer vilket därmed styrker 

gruppledarnas utformning av det fjärde delmomentet. Gruppledarna valde denna typ av 

produkttest som sista moment då vetskap om produktens yttre faktorer i tidigare skede kan 

styra deltagarnas gillande samt eventuellt skapa en oneutral inställning för gillandet. Siegrist 

& Cousin (2009) och Mueller m.fl. (2010b) förklarar likt tidigare beskrivet hur deltagarnas 

gillande influeras av förväntningar från de yttre faktorerna. 
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Champagne 

 

 

Moët & Chandon 

Brut Impérial 

Pol Roger Brut 

Vintage 2002 

Louis Massing Brut 

Réserve 

 

Blindtest 

   

Systembolagets 

sensoriska 

produktbeskrivning 

Torr, fruktig, frisk smak 

med inslag av kex, gula 

äpplen och blodapelsin. 

 

Komplex, utvecklad, 

mycket frisk smak med 

inslag av gula äpplen, 

rostat bröd, mörk choklad, 

citrus och mineral. 

Torr, mycket frisk, fruktig 

smak med inslag av gröna 

äpplen, kex, örter, mineral 

och grapefrukt. 

Associerad sensorisk 

produktbeskrivning 

Champagnens gyllene 

färg av guld tillsammans 

med de oändliga 

bubblorna skapar denna 

stilrena Champagne. 

Aromen bjuder på en 

nyplockad bukett av 

ängsblommor, vita 

solmogna persikor, 

kanderade valnötter som 

avslutas med nygräddat 

bröd. Smakens mineralitet 

med ett stänkt av havssalt 

ger en fyllighet åt de 

varma röda äpplena, med 

ett avrundat samspel 

mellan pekannötter och 

karamelliserad citron 

skapar en mångsidighet i 

vinet. En livlig och 

balanserad syra förför den 

krämiga texturen. En 

klassisk Champagne som 

aldrig dör ut, tidlös. 

 

Med en kristallklar, 

guldiga nyans, och sin rika 

samt stora arom finns 

dofter som kanderade gula 

aprikoser, söta nektariner, 

gula solmogna päron, 

färskt nyrostat bröd och 

hasselnötter. De minimala 

och intensiva bubblorna 

passar till dess fylliga 

kropp. Den höga men 

balanserade och stilrena 

syran ger Champagnen har 

ett långt och harmoniskt 

liv. Gräddiga toner skapar 

ryggraden åt vinet i 

harmoni med mogna 

äpplen, knaprigt smörstekt 

brioche. Lång elegant och 

karaktärsfull eftersmak 

med ett förförande avslut.  
 

Champagnen har en 

vacker blekgul färg med 

riklig mousse. Doften är 

stilren och frisk av 

nyskalad grapefrukt, gula 

höstäpplen, nygräddade 

kex samt en väldoftande 

örtträdgård. Smaken är 

lång, mjuk och krämig 

med inslag av rostade 

hasselnötter, söt honung, 

nyplockade små gula 

plommon, torkade 

aprikoser med elegant 

avslutning av en frisk syra 

som balanserar den söta 

charmiga smaken. De 

uppiggande bubblorna ger 

ett liv till Champagnen 

och en lyxig munkänsla. 

Avslutet är intensivt som 

ger ett begär efter mer.   

 

Produkttest 

från de yttre 

faktorerna 

 
366 kr. 

 

 
479 kr. 

 
199 kr. 

Figur 2. Beskrivning av fokusgruppens preferenstest.   

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=Mo%C3%ABt+%26+Chandon+Brut+Imp%C3%A9rial&source=images&cd=&cad=rja&docid=8nR5LkMKJIft1M&tbnid=hxVn0h2AzuQyoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.systembolaget.se%2F7518&ei=92ODUdPGGoraswaJ-oC4BA&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNGbiShUoLmBwNVNXJj18_WeDkJKpw&ust=1367651691125908
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=pol+roger+brut+vintage+2002&source=images&cd=&cad=rja&docid=tWZatMsDLssLGM&tbnid=AFoatRbvb2ZiZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wine.com%2FV6%2FPol-Roger-Vintage-Brut-2002%2Fwine%2F119879%2Fdetail.aspx&ei=nXyHUfD_NMfjtQaxy4HYDw&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNEAi1iMZVbvq9cExpyt8YtuMLGWhA&ust=1367920083011949
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=Louis+Massing+Brut+R%C3%A9serve&source=images&cd=&cad=rja&docid=496pjENILJskgM&tbnid=L-TP08bPwoDleM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.systembolaget.se%2F7403&ei=3GiDUdu7BMfEsgbz7IDoCQ&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNHsdg_2gZr07rH9uYdz2GPLC0llvw&ust=1367652952445516
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1.6.3 Fokusgruppens diskussion 
Efter preferenstestets delmoment fylldes deltagarnas provningsglas på och diskussionen 

inleddes med att deltagarna jämförde respektive svar från blindtestet med produkttestet från 

de yttre faktorerna. För att utläsa hur stor påverkan varumärke, etikett och pris som helhet 

hade på deltagarnas gillande gentemot delmomenten utan någon information om de yttre 

faktorerna. 

 

Under den avslutande diskussionen leddes fokusgrupperna av en gruppledare för att bibehålla 

en ämnesrelevans i diskussionen, medan den andra gruppledaren observerade fokusgruppen. 

Gruppledarna använde sig av ett mindre antal ämnesrelaterade frågor för att styra 

diskussionen inom studiens ämne, se Bilaga 4. Diskussionsfrågorna var desamma vid varje 

fokusgruppstillfälle och gav möjligheten till att få fram deltagarnas åsikter. Genom 

diskussionsfrågor gav gruppledarna chansen för samtliga deltagare att svara och ge 

information, då gruppledarna ställde frågorna till varje svarande i turordning. Wibeck (2011) 

och Halkier (2010) förklarar vikten av gruppledarnas kontroll över diskussionen och för att få 

jämförbart datamaterial när fler fokusgrupper används.  

 

Den avslutande diskussionen mellan deltagarna skapade en förståelse för deltagarnas svar i 

preferenstestet och frågeformuläret samt gav ytterligare data till resultatet för varje 

fokusgrupp. Lockshin m.fl. (2006) menar att den enskilda deltagarens sinnesstämning kan 

påverka diskussionen deltagarna emellan. Vilket gruppledarna tog hänsyn till under 

diskussionen och gav en större förståelse till deltagarnas svar samt till resultatets validitet. 

Diskussionen för den låginvolverade fokusgruppen varade i 35 minuter och för den 

höginvolverade fokusgruppen i 60 minuter. Efter samtliga deltagares godkännande spelades 

fokusgruppsdiskussionerna in. Endast ljudinspelning användes då Wibeck (2011) förklarar 

hur deltagarna tänker bort ljudupptagningen och diskuterar frågorna mer obesvärat än när 

videoinspelning används. Eftersom frågorna som diskuterades var om deltagarnas 

köpbeteende och kan uppfattas personliga valde gruppledarna att endast spela in ljudet för en 

friare diskussion.  

 

1.6.4 Analys av datamaterialet  
Wibeck (2011) anser fullständig transkription som den främsta analysmetoden av 

datamaterialet för att ge validitet till studiens resultat. Fokusgruppsdiskussionerna 

transkriberades ned ordagrant med skriftspråkliga markeringar för att tydliggöra gillanden och 
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åsikter mellan deltagarna (ibid.). Transkriberingen från fokusgruppsdiskussionerna hölls 

konfidentiella och deltagarnas namn kodades om, vilket gjordes då undersökningen 

publicerades och för att skydda deltagarnas identitet. Transkriberingsanteckningarna samt 

ljudfilerna hölls under resterande tid i författarnas förvar. 

 

Datamaterialet från fokusgruppernas genomförande av frågeformuläret samt preferenstestet 

bearbetades i Microsoft Office Excel 2010 för få fram analysbar diagramstatistik.  

 

1.7 Forskningsetisk planering 
Som en del i förarbetet till undersökningen skickades ett mail med en förfrågan till de 

potentiella utvalda deltagarna där undersökningens syfte förklarades. Även redogörelse av 

undersökningens delmoment och ett tydliggörande om frivilligt deltagande samt anonymitet 

för övriga utanför fokusgruppen skrevs i mailet. Bryman (2011) menar på att genom detta sätt 

gav studiens författare möjligheten till deltagarna att avstå ett deltagande, alternativt fatta 

samtycke för deltagande. Vid mailförfrågan informerades deltagarna om nyttjandekravet av 

undersökningen samt att endast berörda inom forskningsändamålet tog del av fokusgruppens 

resultat (ibid.). För att tydliggöra för deltagarna att deras svar endast kommer att användas för 

att besvara studiens syfte. Information gällande inspelning av datamaterial förklarades även 

för deltagarna vid förfrågningen, där namnen byttes ut vid transkriberingen (Wibeck, 2011).  

 

Eftersom fokusgruppen valdes utifrån involveringsgrad och inte kön bestod det konfidentiella 

skyddandet av deltagarnas svar inom respektive fokusgrupp anonymt. Enligt Wibeck (2011) 

är fullständig anonymitet svårt att utlova inom fokusgrupper, men att konfidentialitet uppnås 

genom gruppledarnas skyddande av information.  

Fokusgruppens diskussion behandlade deltagarnas personliga köpbeteende, något Bryman 

(2011) menar kan uppfattas inkräkta på privatlivet när specifika och personliga 

frågeställningar ska besvaras. Wibeck (2011) förklarar motsatsen att fokusgrupper ger 

deltagarna möjligheten att komma till tals på sina egna villkor samt att deltagarna själva kan 

avstå att svara om frågeställningarna uppfattas kränkande. 
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2. Resultat 
I detta avsnitt redogörs och analyseras data från fokusgruppsundersökningarna. Deltagarnas 

svar från frågeformuläret och preferenstestet redovisas nedan. För att ge en tydlig förståelse 

för varumärkets inkluderande delar; varumärke, pris och etikett beskrivs de yttre påverkande 

faktorerna under individuella rubriker.  

 

2.1 Frågeformulär 
Genom frågeformuläret bekräftades gruppledarnas indelning av fokusgrupperna för låg och 

hög involvering. Detta visas i Figur 4 nedan över deltagarnas egna uppfattade 

involveringsgrad om drycken och regionen Champagne. Samtliga deltagare i den 

låginvolverade fokusgruppen uppfattade sin involvering som låg. För den höginvolverade 

fokusgruppen ansåg fem av sex deltagare sin involvering som hög respektive väldigt hög. Den 

sjätte deltagaren förklarade sin involvering till låg men detta anser författarna inte påverka 

resultatets validitet.   

    

 

 

               Figur 3. Uppfattad involveringsgrad om drycken och regionen  

               Champagne för respektive fokusgrupp. 

 

2.2 Preferenstest 
Nedan följer en redogörelse från preferenstestets olika delmoment för de två fokusgrupperna, 

se Figur 4. Utifrån deltagarnas gillande i preferenstestet hölls sedan fokusgruppsdiskussioner 

som även beskrivs i avsnittet indelad efter konsumenters orsak till köp, varumärket, priset, 

etiketten, Systembolagets sensoriska produktbeskrivning och associerad sensorisk 

produktbeskrivning. 
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 Figur 4. Resultat för preferenstestet för respektive fokusgrupp i de fyra delmomenten.  

 

2.2.1 Konsumentens orsak till köp 
Resultatet tyder på att konsumenter vars involveringsgrad är låg styrs valet av Champagne 

efter tillfälle. Exempelvis går det att urskilja att beroende på om Champagnen ska ges bort 

som gåva eller om drycken ska förtäras till enskilt nyttjande är valet av Champagne 

betydelsefull. Champagne köps för vinet känns extra lyxbetonat och för att drycken inkluderar 

ett högre pris, vilket känns naturligt att köpa vid mer specifika tillfällen. Resultatet från 

gruppdeltagarna vars involvering räknades till hög visar hur tillfället och orsaken till 

konsumtion är en del i valet. Där dock ett specifikt tillfälle inte är av egentlig vikt, eftersom 

Champagne kan konsumeras mer vardagligt. Vilket framgår i Figur 5, där fyra av sex 

deltagare konsumerar Champagne fler än 26 gånger/år.  
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                 Figur 5. Konsumtion av Champagne, ggr/år för höginvolverade.  

                               

Istället är det de sensoriska egenskaperna av Champagnen som styr tillfället. 

Konsumtionstillfället påverkar valet, en ungdomligare Champagne med uppfriskande syra 

väljs till enklare tillfällen och mer komplexa och utvecklade smakegenskaper väljs då vinet 

ska konsumeras till finare middagar eller tillsammans med någon speciell person. Vid 

tillfällen som inte anses speciella har de höginvolverade deltagarna även lägre krav på den 

valda Champagnen gällande pris, etikett samt varumärke. Den egna smakpreferensen är då 

istället den avgörande faktorn. Även de låginvolverade deltagarna har mindre krav när 

Champagnen ska konsumeras vid ett mindre betydelsefullt tillfälle och då konsumtionen ska 

leda till en påtaglig berusning spelar valet mindre roll. Nyår anses till exempel som ett mindre 

betydelsefullt tillfälle då mousserande vin av lägre kvalitet kan köpas. Se Figur 6.  

 

Att köpa Champagne som gåva uppfattas av båda fokusgrupperna som ett viktigt tillfälle för 

köp. Dock indikerar resultaten på att produktvalet bedöms utifrån relationen till mottagaren. 

Är personen ifråga inte en nära vän kan ett billigare alternativ köpas jämfört med om 

presenten ska ges till en närstående vän då vikten av Champagne med finare kvalitet väger 

tyngre. Vilket därmed gör priset som en viktig del av varumärket. Men även mottagarens 

medvetenhet och involvering om Champagne har stor betydelse i köpvalet. Se Figur 6. 
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                 Figur 6. Anledning till köp av Champagne, med chans till fler svar. 

 

2.2.2 Varumärket 
För de låginvolverade deltagarna har varumärket en stor betydelse vid köpvalet. 

Igenkännandet från varumärket är betydelsefullt samtidigt som ett varumärke med stark 

identitet resulterar i en säkerhet för de låginvolverade deltagarna i produktvalet. Utifrån 

fokusgruppsdiskussionen menar de höginvolverade deltagarna att ett starkt varumärke ger en 

indikation till produktsäkerhet och inbringar en trygghet för konsumenter med låg 

involvering. Vilket kan utläsas från Figur 7, då varumärket räknas till en av de två viktgaste 

faktorerna för de låginvolverade i köpet av Champagne.  

 

 

                  Figur 7. Den viktigaste faktorn i köpet av Champagne för låginvolverade. 

 

Både de låg- och höginvolverade deltagarna påstod att varumärket Moët & Chandon i stor 

utsträckning är en Champagne med hög igenkännandefaktor. Detta tack vare att varumärket 

anses som starkt och konkurrenskraftigt. De höginvolverade gruppdeltagarna menar att Moët 
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& Chandon är varumärkesbyggare som fokuserar i större grad på varumärkesidentifikation än 

att producera Champagne av högre kvalitet. Vilket deltagarna tycker resulterat i att 

varumärket sammankopplas med ett konsumentsegment som söker uppmärksamhet, 

egenskaper som inte eftersträvas av de höginvolverade. Vidare menar deltagarna att de inte 

tillhör Moët & Chandon’s primära kundsegment och därmed inte eftersträvas att nås av 

varumärkets identitet.     

 

Ett resonemang från de två fokusgrupperna är att Champagne dricks för att imponera på sin 

omgivning. Champagne med ett starkt varumärke köps av konsumenter som vill synas 

tillsammans med varumärket. Köpet görs efter en strävan att göra ett bättre intryck, speciellt i 

sociala sammanhang eller i omgivningar där antalet främmande personer är fler. Den egna 

smakpreferensen och gillandet väljs därmed bort för att istället välja en Champagne med 

starkare varumärke till den situation vinet ska konsumeras.  

 

I Delmoment 4, valde flertalet av de låginvolverade Moët & Chandon. Dock föredrog 

deltagarna i Delmoment 1 Louis Massing Brut Réserve då flertalet av deltagarna uppfattade 

smaken mer tilltalande. Deltagare med hög involvering anser att konsumenter med lägre 

involvering väljer Champagne utifrån bekvämlighet, det vill säga väljer vin de druckit 

tidigare, istället för att välja en oprövad Champagne. Detta resulterar i att varumärket då blir 

en viktig påverkande faktor i köpsituationen när konsumenten blir trogna kunder till starka 

varumärken.   

 

Det personliga gillandet styr valet av Champagne i köpsituationen för samtliga deltagare. 

Likväl som det personliga gillandet betraktas tidigare erfarenhet som viktigt för 

låginvolverade konsumenter och har stor inverkan på valet av varumärke i köpsituationen. Se 

Figur 8, där samtliga deltagare gjorde sitt gillandeval till starka varumärken.  

 

 

 



32 

 

 

                   Figur 8. Resultat från Delmoment 4, produkttest från de yttre faktorerna.    

 

En väsentlig aspekt att ta i beaktning var också att den låginvolverade fokusgruppen bedömde 

att ett framstående varumärke kan påverka konsumenter att tro att kvaliteten på drycken är 

bättre än vad den egentligen är. Detta trodde de höginvolverade deltagarna ha vetskap om 

gällande låginvolverade konsumenter. Den höginvolverade fokusgruppen menade vidare att 

låginvolverade konsumenter förknippar Moët & Chandon med kvalitet, speciellt om 

erfarenheten av Champagnen är okänd. Varumärket Moët & Chandons upplevda 

uppmärksamhet har frambringat ett starkt varumärke men även gett upphov till att produkten 

kan väljas bort i köpsituationen. Fokusgrupperna påvisade att varumärkets uppfattning från 

modern media har en påverkande effekt på valet av Champagne i köpbeslutet.   

 

Varumärket har för de höginvolverade inte så stor påverkande faktor vid köp av Champagne. 

Dock hade varumärket större betydelse tidigare, innan en högre kunskap och involvering 

erhölls om vin och Champagne. För höginvolverade konsumenter styr den egna 

smakpreferensen och den sensoriska beskrivningen av vinet i större grad gillandet, 

tillsammans med det tänkta konsumtionstillfället. Uppfattningen där ett starkt varumärke kan 

leda till ett eventuellt köp för de höginvolverade, är när Champagnen anses ha högre 

sensoriska egenskaper och kvaliteter, likt Pol Roger Brut Vintage 2002. Vilket kan utläsas 

från de höginvolverades gillande i Figur 8. 

 

Utifrån Delmoment 4 valdes varumärket Pol Roger av majoriteten av de höginvolverade 

deltagarna. Av de tre Champagnerna var Pol Roger det varumärke med högst gillande efter 

information om pris och kvalitetsnivå. Fokusgruppen menar att Pol Roger är ett varumärke 
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med stor tillförlitlighet som anses ha betydelse för gillandet. Att Champagnen från Pol Roger 

var en årgångs Champagne menade fokusgruppen med låg involvering inte ha någon 

betydelse för deltagarnas gillandeval. Istället ansågs ett starkt varumärke väga tyngre än en 

årgångsbetecknad Champagne, just för att många konsumenter ofta är varumärkestrogna. 

Flertalet av deltagarna i fokusgruppen vars involvering var låg såg sig inte lägga märke till att 

Pol Roger var en årgångs Champagne. Men för en av deltagarna i fokusgruppen vägde detta 

tyngre och kvaliteten på drycken uppfattades som bättre och bekräftade också deltagarens 

tidigare gillande för produkten i Delmoment 1. 

 

Resultatet tyder på att priset är starkt kopplat till varumärket. Beroende på hur känt 

varumärket är anser båda fokusgrupperna att varumärket har en stor inverkan på priset, vilket 

gör att konsumenter anses betala för varumärket mer än produkten.  

 

2.2.3 Priset 
Höginvolverade konsumenter är mindre priskänsliga jämförelsevis med låginvolverade 

konsumenter och är mer villiga att betala ett högre pris för Champagne. Även vid 

köpsituationer då varumärket är mindre känt. I Delmoment 4 ansågs priset leda till gillandet 

för den Champagne med ansedd högst kvalitet gentemot varumärkeskännedomen, Pol Roger 

Brut Vintage 2002. Prissättningen på Pol Roger Brut Vintage 2002, 479 kronor ansågs också 

mycket fördelaktigt till den kvaliteten på vinet som konsumenter får vid köpet.  

 

Den höginvolverade fokusgruppen menade att köp av Champagne kan vara ett impulsköp då 

inget speciellt tillfälle krävs, vilket betyder att priset kan vara en avgörande faktor för 

köpvalet. Speciellt när Champagne konsumeras vid enklare tillfällen. Louis Massing Brut 

Réserve beskrevs som en brukschampagne, som väljs efter det låga priset samt när vetskap om 

de sensoriska egenskaperna finns. Vilka förklarades som kommersiella och angenäma. 

Prissättningen under 200 kronor är därmed den anledningen till varför Champagnen får ett 

högt gillande av den höginvolverade fokusgruppen i fokusgruppsdiskussionen. Fokusgruppen 

skulle inte köpa Moët & Chandon Brut Impérial för den prissättning som idag är 366 kronor, 

utan enbart om priset skulle sänkas med minst 100 kronor. Ett pris som anses mer lämpligt för 

de sensoriska smakegenskaperna och kvaliteten.    

 



34 

 

I gillandevalet hos de låginvolverade i Delmoment 4 valdes Louis Massing Brut Réserve bort 

då det lägre priset gav en indikation på en kvalitet som inte ansågs vara tillräckligt bra. 

Flertalet av de låginvolverade deltagarna valde dock Louis Massing Brut Réserve i 

Delmoment 1, på grund av dess upplevda fruktighet, lätthet och mindre komplexa stil.  

 

Då Champagne införskaffas som present spelade priset en central roll för de båda 

fokusgrupperna. Beroende på vem gåvan är till och personens ansedda kunskaps- och 

involveringsnivå om vin väljs Champagne efter priset. Med ett val i ett lägre prissegment när 

personen bedöms ha en lägre involveringsgrad. Syftet med gåvan styr även priset för den 

valda Champagnen med högtider och jubileumsdagar som mindre priskänsliga, då en 

Champagne i ett högre prissegment ofta väljs.  

 

Prisskillnaden 167 kronor, mellan Moët & Chandon Brut Impérial och Louis Massing Brut 

Réserve, beskrev de höginvolverade som obefogad då konsumenten betalar för Moët & 

Chandon’s mer välkända varumärke, än för en produkt med högre kvalitet. Trots en betydlig 

stilskillnad mellan Champagnerna motiverades att de kvalitetsmässigt ansågs likvärdiga.  

 

2.2.4 Etiketten 
När en Champagne har en välutformad etikett ansågs det ge en större konkurrenskraftighet 

bland övriga deltagares gillandeval och anses därmed vara en betydlig påverkan i en 

köpsituation. Kombinationen av flaskans visuella uttryck tillsammans med priset var av 

betydelse för deltagarna då samtliga kunde tänkas betala ett högre pris om etiketten bedömdes 

som mer stilfull. Följden att priset grundar sig i flaskans etikett påvisades.  

 

Tankar kring att priset grundar sig i flaskans etikett intygades när de låginvolverade 

deltagarna skulle göra sitt val efter gillande och den Champagne som kunde tänkas köpas. 

Detta var påtagligt när Louis Massing Brut Réserve visades vara den Champagne med lägst 

gillande utifrån etiketten, se Figur 9 och 10. Även de höginvolverade deltagarna betraktade 

etiketten på Louis Massing Brut Réserve som negativ och gav ett lägre gillande jämfört med 

gillandet för Champagnens produktinnehåll. Louis Massing Brut Réserve upplevs vara en 

svårsåld produkt på Systembolaget, då etiketten uppfattas som billig.     
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                Figur 9. Resultat från Delmoment 4, produkttest från de yttre faktorerna.    

 

 

                 Figur 10. Resultat för Delmoment 1, blindtest, för fokusgrupperna 

 

För höginvolverade konsumenter har etiketten ingen avsevärd betydelse då den egna 

smakpreferensen räknas som en högre avgörande faktor i köpvalet. Men i köpsituationer då 

konsumenter är stressade menar de höginvolverade att etiketten är av större relevans. Vidare 

menade deltagarna att etiketten inte påverkar till köp utan har betydelse till varför en 

Champagne väljs bort i en köpsituation. Etiketten får för den höginvolverade deltagaren inte 

ge ett oseriöst intryck utan ska vara av stilren klassisk design. Etikettens design kopplas till 

varumärket och Champagnens förutspådda kvalitet och är därav anledningen till samtliga i 

fokusgrupperna ogillande för Louis Massing Brut Réserve, i Delmoment 4. Även intrycket av 

etikettens design tycktes vara en viktig faktor om Champagnen skulle ges som present. 
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Flertalet av de låginvolverade tyckte att Moët & Chandon Brut Impérial’s etikett gav ett mer 

seriöst och stilfullt intryck. Anledningen till de höginvolverade deltagarnas ogillande för 

etiketten till Moët & Chandon Brut Impérial baserades på kännedom samt 

varumärkesidentitet som byggts upp av och kring Moët & Chandon. Varumärket har då en 

högre påverkan på deltagarna än etiketten.  

 

De höginvolverade beskrev Pol Roger som ett varumärke med stor tillförlitlighet med 

tilltalande och kvalitetsrika Champagner. Pol Roger Brut Vintage 2002 har enligt 

fokusgruppen en mycket stilren och klassisk design vilket resulterar i det höga gillandet för 

etiketten. 

 

2.2.5 Systembolagets sensoriska produktbeskrivning 
Systembolagets produktbeskrivningar gav deltagarna med låg involvering en möjlighet till att 

skapa en bild av Champagnens smakegenskaper, och kan utifrån detta grunda sitt köp. En 

hastig överblick på Systembolagets beskrivningar betraktas vara tillräcklig. Då flertalet av 

beskrivningarna uppfattas likvärdiga enligt de låginvolverade deltagarna och förklaras inte 

underlätta köpvalet. Sötma, fruktighet och syrlighet bedömdes som tre sensoriska 

smakegenskaper som skapar grunden i valet av Champagne för fokusgruppen. 

Rekommendationer och råd från vänner vars vinkunskap är högre väger tyngre i produktvalet 

och menas vara ett smidigare tillvägagångssätt. Detta då tid till att läsa Systembolagets 

produktbeskrivningar inte alltid finns.  

 

Valet av beskrivande ord för Champagnerna påverkar även gillandet i hög grad. Där 

redogörelse av vinernas beskrivda fruktighet, utvecklade och komplexa smakegenskaper är 

avgörande ordval för ett högre gillande enligt de höginvolverade deltagarna. Fokusgruppen 

menade vidare att olika betydelser finns för de beskrivande orden. Exempelvis anses komplex 

och mycket vara laddade ord och kan framställa en Champagne annorlunda gentemot andra i 

en köpsituation. Fokusgruppen menar att det är de kringliggande orden som skapar förståelse 

för vinet och vinets faktiska smakegenskaper.  

 

Dessa mer laddade ord anses inte ha en specifik betydelse för den låginvolverade 

fokusgruppen i köpvalet, då gillandevalet grundas i beskrivda sensoriska egenskaper om 

sötma, fruktighet och syrlighet.    



37 

 

De låginvolverade deltagarna förklarade att om frukt och komplexa smakegenskaperna 

beskrevs mer noggrant bedömdes det lättare att skapa sig en förnimmelse om Champagnen. 

Även beskrivning av eftersmaken på vinet visade sig också vara en viktig faktor för 

deltagarna. På så sätt skulle köpsituationen upplevas enklare då det därmed betraktas lättare 

att associera sitt produktval utifrån sitt gillande.  

 

När ingen beskriven information finns om produkten, tenderar konsumenter med hög 

involvering välja Champagne efter egna smakpreferenser. Dock ansåg den höginvolverade 

fokusgruppen att Systembolagets sensoriska produktbeskrivningar varken i Delmoment 3 eller 

i en verklig köpsituation gör produkterna rättvisa. Då de anser att de sensoriska 

produktbeskrivningarna inte stämmer överens vare sig med valet i Delmoment 1, när 

Champagnernas sensoriska egenskaper ledde till gillandevalet eller med det egna gillandet i 

en köpsituation. 

 

2.2.6 Associerad sensorisk produktbeskrivning 
Sensoriska beskrivningar av Champagne med associerande ord resulterade i en högre grad av 

överensstämmelse på Champagnen efter fokusgruppsdeltagarnas gillande. Ords betydelse 

skapade ett högre värde till vinets gillande. De associerande sensoriska 

produktbeskrivningarna gjorde att deltagarna i fokusgrupperna kunde på ett lätthanterligt sätt 

skapa en association till Champagnens tänkta smak- och doftegenskaper. Att tillämpa mer 

associerande beskrivningar för Systembolagets produkter skulle ge en möjlighet för 

beskrivning av fler egenskaper, exempelvis Champagnens bubblor. De höginvolverade anser 

att bubblorna är av betydelse för de sensoriska egenskaperna samt för upplevelsen av vinet. 

Associerande beskrivningar menar de höginvolverade ge en klarare bild av produkten för att 

ge konsumenten möjlighet att kunna koppla beskrivningarna till de smakegenskaper personen 

gillar.   

 

Utförliga beskrivningarna resulterar i att konsumenter får en bild av Champagnen och kan 

applicera och relatera till smakerna på ett bättre sätt. De höginvolverade deltagarna menade 

att en relatering till produkten kan bli en försäkring för konsumenten till att vara mer nöjd 

med sitt val i köpsituationen. Deltagarna i den höginvolverade fokusgruppen menar vidare att 

associerande sensoriska beskrivningar av en Champagne kan skapa ett mervärde för vinet och 

till konsumtionstillfälle. Den egna smakpreferensen var det som avgjorde gillandet för 
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respektive preferenstest. Välformulerade och utvecklade sensoriska beskrivningar gav en 

tydligare bild av Champagnernas smakegenskaper. Detta bekräftades även av de 

låginvolverade då beskrivningarna gav ett tydligare intryck till vinet och betraktades skulle 

underlätta i en köpsituation.    

 

 

3. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens teoretiska bakgrund mot undersökningens resultat i en 

resultatdiskussion. En avslutande metod- och materialdiskussion redogör för upplevda 

erfarenheter, tankar och åsikter kring genomförandet av fokusgrupperna samt det material 

som användes.          

 

3.1 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultatet av Champagnens påverkningar i ett köpval utifrån faktorerna: 

konsumentens orsak till köp efter gillande, varumärke, pris, etikett och sensoriska 

beskrivningars betydelse.  

 

3.1.1 Konsumentens orsak till köp efter gillande 
Utifrån resultatet framgår det att specifika tillfällen styr valet av Champagne och det pris som 

konsumenten är villig att betala för. Fokusgrupperna anser att anledningen till konsumtionen 

är en påverkande del i köpvalet av Champagne. Detta bekräftar Quester & Smart (1998), 

Bentzen & Smith (2008) och Barber m.fl. (2008) att en kombination av konsumtionstillfället 

och Champagnens yttre faktorer påverkar konsumenter i köpvalet. Enligt resultatet från denna 

studie gör konsumenter utifrån sin involveringsgrad sitt köpval efter påverkning från 

anledningen för konsumtionstillfället och Champagnens varumärke. Flera studier visar att 

konsumenters köpbeteende är beroende på involveringsgrad likväl som påverkningar av olika 

produktfaktorer (Jarvis m.fl., 2006; Quester & Smart, 1998; Lockshin m.fl., 2001). 

Involvering grundar sig i kunskap och det personliga gillandet som finns till produkten och 

anledningen till köpet. Vilket Mueller m.fl. (2010b) förklarar som en orsak till upprepat köp.  

 

Vid köptillfället kan konsumenter tänka sig att betala ett högre pris då Champagne köps vid 

festbetonade tillfällen och specifika händelser. Resonemanget styrks av Lockshin m.fl. (2001) 

och Bentzen & Smith (2008) studier då dessa visar att konsumenters produktval och val av 

varumärken kan skilja sig beroende på det sammanhang som Champagnen ska konsumeras.  
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Konsumenter med låg involvering anser sig inte som priskänsliga eftersom det för dessa 

känns naturligt att betala ett högre pris för konsumtion vid ett specifikt tillfälle. 

Höginvolverade konsumenter skiljer sig något från konsumenter med lägre involvering där ett 

specifikt tillfälle inte är grunden till konsumtion av Champagne, anledningen till detta är att 

drycken kan konsumeras mer vardagligt. Likaså vid tillfällen som inte bedöms särskilda för 

höginvolverade konsumenter har valet av Champagne inte lika stor betydelse. I dessa 

köpsituationer har den egna smakpreferensen istället den avgörande faktorn. Vilket förklarar 

Barber m.fl. (2008) och Lockshin m.fl. (2001) studier där det framgår att konsumenters 

involveringsgrad styr köpbeslutet efter orsaken till köp med det personliga gillandet som 

påverkande faktor. 

 

Eftersom tillfället styr när valet av Champagne ska konsumeras betraktas även det tillfälle när 

Champagne ska ges bort som gåva inneha en betydande inverkan. Barber m.fl. (2008) och 

Lockshin m.fl. (2001) påvisar att konsumenter med hög involvering värderar sitt kunnande i 

köpvalet och förlitar sig till sina smakpreferenser. Till skillnad från låginvolverade där 

rekommendationer från personer med högt kunnande samt ett starkt varumärke istället väger 

tungt (Lockshin m.fl., 2001; Siegrist & Cousin, 2009). Produktvalet styrs därefter beroende på 

om en låg- eller höginvolverad konsument köper Champagne som gåva. Med 

argumentationen att höginvolverade konsumenter litar mer på sitt kunnande och 

låginvolverade förlitar sig på varumärket. En Champagnes slutliga gillande leds tillsammans 

med konsumtionstillfället och påverkan från de yttre faktorerna. 

 

3.1.2 Varumärket 
Varumärket på en Champagne har för konsumenter olika påverkan i köpvalet, oavsett 

involveringsgrad. Där skillnaden av konsumenters involveringsgrad styr valet av 

Champagnevarumärke efter anledningen för konsumtionstillfället samt i vilket umgänge vinet 

ska konsumeras. Detta överensstämmer med Lockshin m.fl. (2001) redogörelse av varumärket 

som en avgörande faktor i köpvalet för konsumentgrupper med låg respektive hög 

involvering. Resulterat i att starka varumärken genererar till trogna konsumenter när valet av 

Champagne sker efter bekvämlighet från tidigare konsumerade produkter.     

Ett igenkännande från ett starkt varumärke är betydelsefullt då det resulterar i en 

produktsäkerhet och trygghet i köpvalet för konsumenter, specifikt för konsumenter med lägre 

involvering för Champagne. Då konsumenter med lägre involvering grundar sitt 
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produktgillande utifrån ett Champagnevarumärke som känns igen. Krishna (2012) visar också 

att konsumenter med låg involvering relaterar storlek och kännedom om varumärket till 

produktens kvalitet och därmed bestäms gillande. Ett starkt varumärke innebär för många 

konsumenter en bra produkt.  

 

Jarvis m.fl. (2010) finner ett samband mellan Champagnens varumärke och den uppfattning 

som varumärket har. Konsumetens igenkännande av varumärket skapar en identifiering till 

Champagnen och leder till köp. Båda fokusgrupperna resonerar dock olikt Jarvis m.fl. (2010) 

att Champagne med starkt varumärke ofta köps av konsumenter som vill synas tillsammans 

med varumärket, med strävan efter att göra ett bättre intryck i sin omgivning. Från 

fokusgrupperna beskrivs Moët & Chandon som ett starkt varumärke med högt igenkännande 

och väl utarbetad konsumentidentifiering samt med en stark position på den mousserande 

vinmarknaden. Den egna smakpreferensen och valet efter gillande väljs då bort för 

konsumenten i företräde för Champagne med ett starkare varumärke och med tillfället vinet 

ska konsumeras som avgörande. Något som tydliggör Janonis m.fl. (2007) anseende av 

betydelsen för varumärket att bevara sin konkurrenskraftighet men samtidigt värna om den 

uppfattade exklusiviteten som finns om varumärket Champagne. Den höginvolverade 

fokusgruppen menar att denna balans krävs för att behålla det exklusiva rykte som finns om 

drycken Champagne och för att behålla regionens position på marknaden för mousserande 

vin.    

 

Steichen & Terrien (2009) teori om konsumenters köpbeslut och val av Champagne utgörs 

från den personliga preferensen till produkten och styrks av de båda fokusgrupperna som 

menar att det personliga gillandet styr valet av Champagne. Orsaken till gillandet hos 

konsumenter har i ett tidigare skede blivit påverkat av kringliggande yttre faktorer, 

exempelvis varumärket. Deltagarna med högre involvering anser att starka varumärken inte 

påverkar produktgillandet till ett köpval eftersom den egna smakpreferensen styr graden av 

gillandet. Konsumenter med hög involvering anser att ett starkt varumärke kan ha viss 

inflytande när Champagnen har högre sensoriska kvaliteter och specifika smakegenskaper. 

Det slutliga valet grundar sig dock i tillfället och anledningen till konsumtionen för 

Champagnen.        
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Varumärken kan även påverka konsumenten till att välja bort ett varumärke i köpsituationen. 

Lee & Hwang (2011) och Lockshin m.fl. (2001) anser att detta beror på att konsumenter med 

hög involvering värdesätter produkter med unika varumärkesfaktorer och sensoriska 

egenskaper framför mer kommersiella. För att istället förlita sig på sin egen kunskap och 

produktgillande i köpvalet, eftersom varumärket inte är den enda påverkande faktorn med 

inverkan i valet. Lockshin m.fl. (2001) och Jarvis m.fl. (2006) visar hur konsumenter med 

lägre involvering baserar sitt köpval efter påverkan från Champagnens yttre faktorer istället 

för sitt eget gillande. Varumärket har för de låginvolverade konsumenterna stor betydelse och 

förklaras av den höginvolverade fokusgruppen bero på att ett starkt varumärke ger en 

produktsäkerhet för konsumenter med lägre involvering.    

 

3.1.3 Priset 
Efter fokusgruppernas bedömning är priset för Champagnen påtagligt kopplat till varumärkets 

storlek och konkurrenskraftighet. Enligt Barber m.fl. (2008) orsakar detta en priskänslighet 

hos konsumenter. Vilket visar att prissättning för varumärket som helhet leder till ett gillande 

för Champagnen hos konsumenter.  

  

Till skillnad från Quester & Smart (1998) och Mueller m.fl. (2010a) visar resultatet från 

fokusgrupperna att priset inte är den huvudsakliga påverkande faktorn för konsumenters 

gillande för varumärket i köpvalet. Tillfället och orsaken till köpet är av större väsentlighet i 

köpvalet än priset, vars påverkan är beroende på konsumenters involveringsgrad. 

Höginvolverade konsumenter anses vara mindre priskänsliga i jämförelse med 

låginvolverade. Förklarat att höginvolverade konsumenter inte styrs av varumärkets pris i 

köpvalet, utan konsumtionstillfället samt den egna smakpreferensen är istället avgörande. 

Något som motbevisar Quester & Smart (1998) beskrivning av höginvolverade, dessa anses 

vara mer priskänsliga då Champagne konsumeras i större utsträckning. Menat att 

höginvolverade konsumenter har en större medvetenhet och är villiga att betala ett högre pris 

för en Champagne då priset inte är en indikator till Champagnens kvalitet. Köpvalet grundar 

sig istället i den egna involveringen och kunskapen om Champagne. Vilket bekräftar Jarvis 

m.fl. (2006) teori över hur påverkan av priset skiljer sig mellan låg och höginvolverade 

konsumenter.  
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Jarvis m.fl. (2006) anser att konsumenter med lägre involveringsgrad i större omfattning 

väljer vin till ett lägre pris. Den låginvolverade fokusgruppen menar till skillnad från Jarvis 

m.fl. (2006) att Champagnens prissättning tas i beaktning i köpsituationen, men är inte 

avgörande för köpvalet. Då låginvolverade konsumenter i större grad förhåller sig till 

kännedomen om varumärket som helhet istället för till priset som en garanti till Champagnens 

kvalitet. Vilket påvisar Janonis m.fl. (2007) teori över hur väletablerade varumärken har en 

större konkurrenskraft mellan varandra på marknaden än vinernas prissättning. Resultatet 

visar därmed att varumärket har en större påverkan i de yttre faktorerna än priset för 

konsumenter i köpvalet.   

 

Varumärkets prissättning uppfattas enligt fokusgrupperna som en central och påverkande roll 

i köpvalet av Champagnen då anledningen till köpet är att ge vinet som gåva. Efter 

mottagarens uppfattade kunskap- och involveringsgrad om vin väljs Champagnen utifrån 

syftet med gåvan. Olika nivåer av priskänslighet finns inför det slutliga köpvalet. Högtider 

och jubileumsdagar anses av fokusgrupperna som mindre priskänsliga då ett vin med högre 

kvalitet och pris väljs. Kunc (2011) menar att Champagne förknippas med exklusivitet som 

skapar ett värde för konsumenter. Vilket kan förhöjas vid tillfällen när en Champagne till ett 

högre pris väljs.           

 

Quester & Smart (1998), Mueller m.fl. (2010a), Mueller m.fl. (2010b) och Jarvis m.fl. (2006) 

visar att konsumenter med lägre involvering ofta associerar priset med Champagnens kvalitet, 

eftersom kvaliteten anses svår att mäta. Fokusgruppernas resultat överensstämmer med 

tidigare studier att priset är en indikation av Champagnens kvalitetet men inte som en 

avgörande del i varumärket, i ett köpval. Den höginvolverade fokusgruppen anser att priset 

måste förhålla sig till kvaliteten på Champagnens sensoriska smakegenskaper samt för 

orsaken till när Champagnen ska konsumeras för att ett köpval ska göras. Då exempelvis 

Louis Massing Brut Réserve uppfattas som en bra brukschampagne efter de smakegenskaper 

som vinet har för ett pris under 200 kronor. En Champagne som i en köpsituation skulle väljas 

då anledningen till köpet och konsumtionstillfället beskrivs som enklare.   

 

Konsumenter med lägre involvering tenderar att värdesätta väletablerade varumärken som 

kvalitetsförsäkran till produkten istället för priset. Lange m.fl. (2002), Declerck (2005) och 

Kunc (2011) beskriver denna sorts påverkande faktor som konsumenters priskänslighet 
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gentemot varumärkets igenkännande. En betraktelse den höginvolverade fokusgruppen 

bedömer likt Lange m.fl. (2002), Declerck (2005) och Kunc (2011) teorier om hur en 

prismedvetenhet för Champagnen beror på graden av involvering hos konsumenten.        

             

3.1.4 Etiketten 
Etikettens betydelse för varumärket har bevisats ge olika påverkan på konsumenter i 

köpsituationen, oavsett involveringsgrad. Mueller & Szolnoki (2010) och Swahn m.fl. (2012) 

menar även detta då konsumenter med låg respektive hög involvering tillämpar olika yttre 

produktfaktorer till sitt gillande. Som därefter leder till ett köpbeslut. Fokusgruppsdeltagarna 

bekräftade Mueller & Szolnoki (2010) och Swahn m.fl. (2012) teorier hur bland annat 

etiketten skapar en grund till ett köpbeslut. Etiketten kan även ge indikation om Champagnens 

betrodda kvalitet i köpsituationen. 

 

Om Champagnen skulle ha en mindre uttrycksfull etikett eller som för konsumenten 

betraktades som mindre lockande skulle vinet väljas bort. Detta resonemang blev tydligt då 

flertalet av de låg och hög involverade deltagarna valde bort Louis Massing Brut Réserve, då 

varumärket ansågs ha en mindre lockande etikett. Mueller & Szolnoki (2010) menar att detta 

tyder på att etiketten ger en indikation om vinets kvalitet och skapar en grund till 

produktgillande då Champagnens sensoriska egenskaper inte är känt för konsumenten. 

 

Från resultatet framgick det att etiketten tillsammans med priset var påverkande delar i 

varumärket som avgörande faktorer för gillandevalet. Fokusgruppsdeltagarna menar att 

oavsett involveringsgrad resulterar en stilfull etikett i en högre betalningsvilja för varumärket. 

Detta klargör även Wagner m.fl. (2011) då etiketten kan generera en högre prissättning på 

Champagnen och samtidigt skapa ett starkare band mellan konsumenten och varumärket.   

 

När Champagnen ges bort som gåva har etiketten en stor påverkan på köpbeslutet. Detta 

bekräftas av Mueller m.fl. (2010a) som menar att etiketten fungerar som en kvalitetsförsäkran 

om Champagnen ska ges bort som present. Anledningen är att köparen inte kommer att 

uppleva vinet och kan istället basera sitt köp utifrån en stilfull etikett och förmoda att 

kvaliteten är god.  Lange m.fl. (2002) styrker detta och menar att etiketten kan generera till att 

konsumenter tror att Champagnen har en högre kvalitet.    
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Fokusgruppen med låg involvering påverkades av Moët & Chandon Brut Impérial etikett då 

deltagarna uppfattade att Champagnen gav ett seriöst intryck. Dock konstaterar Barber m.fl. 

(2008) och Jarvis m.fl. (2010) att låginvolverade konsumenter förlitar sig till ett starkt 

varumärke och att Champagnens varumärkesimage är av stor vikt för dessa konsumenter. 

Denna argumentering kan skapa fundering till att deltagarna i undersökningen i själva verket 

påverkades mer av varumärket Möet & Chandon än Moët & Chandon Brut Impérial stilfulla 

etikett. Exempelvis påverkades inte de höginvolverade deltagarna av Moët & Chandon Brut 

Impérial etikett som del av varumärket då negativa anknytningarna kring Moët & Chandon 

fanns i åtanke och påverkade gillandet mer än dess etikett.  

 

Konsumenter med begränsad kunskap om vin och som inte anförtror sig till ett särskilt 

varumärke tenderar att göra sitt produktval utifrån varumärkets etikett (Lange m.fl., 2002). 

Denna synpunkt styrker fokusgruppernas resonemang, att konsumenter med låg involvering 

påverkas av varumärket samt dess etikett och väljer ett starkt varumärke i köpsituationen. 

Detta kan bero på att beslutsfattande om gillande gällande vin kan innebära en viss svårighet 

för konsumenter med låg involvering då ämnet anses vara komplext och svårt. Helheten av 

produktens yttre påverkande faktorer underlättar beslutsfattandet i köpsituationen och 

bekräftar därmed Barber m.fl. (2008), Lockshin m.fl. (2001), Jarvis m.fl. (2006), Jarvis m.fl. 

(2010) och Siegrist & Cousin (2009) studier av varumärket, priset och etiketten som helhet är 

tillsammans vägledande faktorer. 

 

3.1.5 Sensoriska beskrivningars betydelse 
Beskrivande ord påverkar gillandet i högre grad. Vinernas beskrivda fruktighet, utvecklade 

och komplexa smakegenskaper är exempel på avgörande egenskaper som ger ett högre 

gillande. Betydelsen av beskrivna ord bekräftar Krishna (2010) och Swahn m.fl. (2012) att 

sensoriska beskrivningar påverkar och involverar konsumenterna i produktvalet. Orden skapar 

förståelse för Champagnens befintliga smaker, när konsumenter inte har möjlighet till att 

provsmaka vinet i köpsituationen. Mueller m.fl. (2010b) och Lockshin m.fl. (2006) påvisar 

även hur sensoriska beskrivningar skapar en betydelse för konsumenter när det inte finns en 

möjlighet till konsumtion innan köp.  

 

Ords betydelse kan skapa ett högre gillande och mervärde för vinet. Väl utformade och 

överensstämmande beskrivningar leder till att konsumenter får en skildring av vinet och 
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resulterar i att konsumenten blir mer belåten med sitt produktval. Även Krishna (2012) visar 

att välbeskrivna sensoriska beskrivningar bildar ett konsumentgillade för varumärket. Jarvis 

m.fl. (2010), Swahn m.fl. (2012) och Siegrist & Cousin (2009) studier visar att yttre 

påverkningsfaktorer används när konsumenter inte har någon erfarenhet av produktens 

smakegenskaper. Mer associerande sensoriska produktbeskrivningar gör att konsumenter 

lättare får en förståelse för Champagnens tänkta smak- och doftegenskaper. Val av ord kan 

framställa skillnader i produkters smakegenskaper, vilket gör att konsumenter kan koppla 

vinets smakegenskaper till det personliga gillandet. Den låginvolverade fokusgruppen ansåg 

att produktbeskrivningar kan underlätta för konsumenter i en köpsituation när kunskapen om 

produkten är begränsad.  

 

Gillandet för en produkt styr konsumenters köpval. När ingen erfarenhet finns om produkten 

väljer konsumenter efter den egna smakpreferensen utifrån givna sensoriska beskrivningar. 

Detta bekräftar Pickering m.fl. (2012) och Mueller m.fl. (2010b) genom teorier om att 

konsumenter tar hjälp av sensoriska beskrivningar som motsvarar dess gillande. Välutformade 

sensoriska beskrivningar som stämmer överrens med konsumentens produkterfarenhet ger en 

chans till återköp och ett högre gillande till produkten och varumärket. En förståelse för 

sensoriska beskrivningars betydelse ger varumärket chans till en starkare position på 

marknaden för mousserande vin.   

 

För att få en förståelse för konsumenters gillande och köpbeteende krävs att påverkan från 

Champagnens yttre faktorer och sensorisk beskrivning värderas ihop. En fördjupad insikt om 

respektive påverkande faktor ger kunskap om konsumenters behov i valet av Champagne.  

 

3.2 Metod och materialdiskussion 
Nedan följer en diskussion kring metoden och materialet som var av betydelse för 

undersökningen samt besvarande av studiens syfte. Redogörelsen för materialdiskussionen 

baserars på det tidigare urvalet av vinprovningsglas, Champagne som användes till 

fokusgrupperna, Champagnernas förvaring samt inspelningsinstrumentet för 

fokusgruppsdiskussionerna. 
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3.2.1 Materialdiskussion 
Fokusgruppsdiskussionerna dokumenterades genom ljudinspelning med en diktafonfunktion 

på en av gruppledarnas mobiltelefon. Gruppledarna ansåg att endast ljudinspelning var mest 

lämpat tillvägagångssätt då åsikter om det personliga gillandet och köpbeteende var de ämnen 

som diskuterades. Ämnen som kan uppfattas känsliga (Bryman, 2011). Därför användes inte 

videoinspelning då deltagarna eventuellt känt ett besvär till att delta och svaren från 

deltagarna inte skulle bli personliga. Urvalet till fokusgrupperna gjordes från författarnas 

sociala nätverk och vilket bidrog till ett igenkännande av deltagarnas röster i ljudinspelningen 

till transkriberingen. 

 

Det neutralt utformade vinprovningsglaset, ISO-standard, gav de två fokusgrupperna samma 

möjlighet att uppfatta Champagernas doft- och smakegenskaper och medförde en reabilitet 

samt validitet till undersökningens resultat. Användningen av ISO-standard vinprovningsglas 

resulterade i samma förutsättningar till fokusgruppsdeltagarna, oavsett involveringsgrad att 

uppleva de sensoriska skillnaderna i de tre Champagnerna. Författarna höll i planeringsstadiet 

för undersökningarna en diskussion gällande vinprovningsglas där diskuterade alternativ 

ställdes mot ISO-standard vinprovningsglas. Efter författarnas tidigare positiva erfarenhet av 

ISO- standard vinprovningsglas ansågs dessa mycket lämpade för undersökningen och 

därmed valdes exempelvis Riedel Ouverture red bort. Då författarna ansåg att användning av 

Riedel Ouverture red inte skulle ge skillnader till undersökningens resultat.    

 

Inför genomförandet resonerade författarna fram tre Champagner. Moët & Chandon Brut 

Impérial, Pol Roger Brut Vintage 2002 och Louis Massing Brut Réserve som ansågs passande 

efter ställda kriterium för undersökningen samt för validitet till studiens syfte.  Utifrån 

vetskapen om konsumenters höga värdering till ett välkänt varumärke valdes Moët & 

Chandon och Pol Roger, efter ställt kriterier om välkända varumärken för två av 

undersökningens Champagner. Fokusgrupperna bekräftade författarnas val av Moët & 

Chandon och Pol Roger som starka varumärken på Champagnemarknaden. Vilket även 

konstaterades vara ledande varumärken på den internationella och den svenska 

Champagnemarknaden av Sharp & Smith (2007), Bentzen & Smith (2008) och Systembolaget 

(2013a). Ur resultatet från fokusgruppsdiskussionerna framgick att varumärket Moët & 

Chandon har en negativ varumärkesidentitet som inte lockade till gillande hos 

fokusgruppsdeltagarna. Författarna menar därmed att andra varumärkesval för de två 
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Champagnerna med kriterierna: starkt varumärke och starkt varumärke med 

årgångsbeteckning samt utvecklade smakegenskaper skulle ge ett skiftande resultat till 

undersökningen.   

 

Champagneflaskorna förvarades i samma kylskåp i det sensoriska laboratoriet inför varje 

fokusgruppstillfälle för att ge lika förutsättningar till deltagarna. Dock bedömdes kylskåpet 

som en osäker kylförvaring då en jämn kylstabilitet inte fanns mellan fokusgruppstillfällena. 

Detta betraktades av författarna att fokusgrupperna eventuellt inte fick möjlighet till exakt lika 

temperatur, 10 grader Celsius, under provningstillfället. Dock anser författarna att detta inte 

påverkade studiens validitet eller resultat.    

 

3.2.2 Metoddiskussion 
För undersökning av konsumenters beteende och gillande är fokusgrupper en fördelaktig 

metod (Bryman, 2011; Wibeck, 2011). Författarna valde att basera undersökningen på två 

fokusgrupper, uppdelade efter involvering om vin och Champagne, för att få en jämn 

diskussion mellan fokusgruppsdeltagarna. En framgångsrik indelning av fokusgrupper är efter 

låg och höginvolvering för att få en förståelse för vinkonsumenters gillande och produktval 

(Charters, 2008). Författarna anser att uppdelning efter involvering var väl passande för 

undersökningen och gav ett resultat som besvarade studiens syfte.  

 

Frågeställningarna i frågeformuläret, preferenstestet och i fokusgruppsdiskussionerna 

behandlade FAMM-modellens aspekter, produkten och styrsystemet. Resulterat i en fördjupad 

helhetsbild av studiens syfte. Mossberg & Sundström (2012) förklarar konsumentens 

personliga involvering till produkten som en stor betydelse för köpvalet. Varpå styrsystemet 

påverkar konsumentens gillande utifrån involvering och styr sedan köpvalet (Mossberg, 2004; 

Öström, 2004). Indelning efter involvering bedömer författarna gav de låginvolverade 

deltagarna större möjlighet att på ett obesvärat sätt föra fram sitt gillande och sina åsikter i 

fokusgruppsdiskussionen. Tillskillnad från om fokusgrupper med blandade 

involveringsgrader hos deltagarna, då författarna menar att höginvolverade hade tagit över 

diskussionen och låginvolverades åsikter inte kommit till sin rätt.    

 

Författarna fann en svårighet i att hitta en tydlig skillnad mellan deltagare med låg respektive 

hög involvering i sökandet till fokusgrupperna. Då sökningen begränsades till Örebro 
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Universitets institution Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Tillfrågan om 

deltagande inom författarnas sociala nätverk underlättade sökningsarbetet då vetskapen om de 

tillfrågades respektive kunskapsnivå fanns. Denna sökning gav ett lyckat resultat, två 

fokusgrupper med tydlig skillnad i involvering. Genom kombinationen av flera former av 

datainsamling bekräftades författarnas fokusgruppsindelningar med hjälp av det inledande 

frågeformuläret.  

 

I inledningen av fokusgruppsundersökningen förklarade gruppledarna genomförandet av 

samtliga delmoment. Ett tydliggörande gjordes för preferenstestets frågor där deltagarnas 

gillande skulle utgöra valet av Champagne i en köpsituation. Trots en tydlig förklaring från 

gruppledarna uppstod frågor från deltagarna om preferenstestets olika delmoment. Ett 

specifikt tydliggörande gjordes för Delmoment 4, produkttest från de yttre faktorerna. 

Deltagarna uppfattade dock frågeformuleringen: Utifrån Champagnes varumärke, etikett och 

pris, kryssa i den rutan efter Ditt gillande och det val av Champagne Du skulle göra i en 

köpsituation, som otydlig. Champagnens varumärke, etikett och pris betraktades av deltagarna 

som tre olika påverkande faktorer till gillandevalet istället för en påverkande helhet från 

Champagnes varumärke som studien eftersträvade. Då studiens syftesavgränsning inkluderade 

etikett och pris i varumärket som de yttre faktorerna. Därmed var helheten för de yttre 

faktorerna avgörande för undersökningens resultat och valet för den angivna 

frågeformuleringen till Delmoment 4 ett aktivt val från författarna. Utformningen av 

undersökningen var gjord och formulerad utifrån studiens syfte för att ge hög kvalitet till 

resultatet (Wibeck, 2011).  

 

Författarna förväntar sig att deltagarnas svar var sanningsenliga genom hela undersökningen. 

Bryman (2011) beskriver konsumtionsbeteende som ett känsligt ämne och risken fanns att 

deltagarnas svar förfinades gentemot deltagarens egentliga gillande. Detta är något författarna 

varit medvetna om under genomförandet av fokusgrupperna. Under 

fokusgruppsdiskussionerna skapades förutsättningar för en lättsam stämning där deltagarna 

vågade ge sanningsenliga svar.    

 

3.2 Forskningsetisk uppföljning 
Den forskningsetiska uppföljningen följde den tidigare forskningsetiska planeringen under 

uppsatsens skrivande och de två fokusgruppsgenomförandena. Fokusgruppsgenomförandena 
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inleddes med en förklaring om studiens syfte, ett informationsblad om uppsatsprojektet 

tilldelades till varje deltagare, se Bilaga 2. Deltagarna bekräftade sitt tidigare godkännande till 

ljudinspelning för fokusgruppsdiskussionerna, som sedan transkriberades anonymt. Eftersom 

godkännande för ljudinspelning var ett kriterium i urvalet av fokusgruppsdeltagare. 

 

I avsnittet forskningsetisk planering diskuterade författarna eventuell inkräktning på 

fokusgruppsdeltagarnas privatliv då frågeställningar kring personliga köpbeteenden 

behandlades i undersökningens fokusgruppsdiskussion. Författarna tog stor hänsyn till detta 

och gav deltagarna möjligheten att frivilligt besvara frågorna efter sina egna förutsättningar 

och utan svarstvång. Författarna upplevde stämningen under fokusgruppsundersökningen som 

god och bedömde deltagarnas svar som sanningsenliga och fullständiga utan återhållsamhet 

gällande svarsinnehåll från deltagarna.   

 

3.3 Slutsatser 
Vetskap om Champagnens smakegenskaper skapar tillsammans med Champagnens 

varumärke ett produktgillande hos konsumenten. Varumärkets igenkännande leder 

konsumenten till ett köp i större grad än varumärkets inkluderande faktorer priset och 

etiketten. Vikten av sensoriska beskrivningar riktade till konsumenter uppmärksammar 

betydelsen av hur ords innebörd kommunicerar Champagnens smakegenskaper. Anledning 

och konsumtionstillfälle för Champagnen styr det slutliga produktvalet, där konsumentens 

involvering är avgörande i köpsituationen. Denna studie medför en fördjupad förståelse till 

hur produkten och styrsystemet är påverkande faktorer på konsumenten, som delar av 

forskningsämnet Måltidskunskap och värdskap.  

 

3.4 Praktisk användning och vidare forskning 
Då en del av denna studie behandlar sensoriska beskrivningars betydelse som en påverkande 

faktor till konsumentens köpval finns ett flertal praktiska användningsområden. Resultatet 

visar att Champagnes sensoriska beskrivningar har en stor del i konsumenters produktval, 

men att konsumenter idag finner det svårt att utläsa skillnader på Systembolagets 

produktbeskrivningar. Val av ord i de sensoriska produktbeskrivningarna är av betydelse för 

konsumenten. Ords betydels kan skapa ett högre värde för vinet och leda till ett högre gillande 

hos konsumenter i en köpsituation. Om Systembolaget tillämpade mer beskrivande ord utan 

att locka till köp på produktbeskrivningarna i butik kan konsumenter få en lättare förståelse 
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för Champagnens smakegenskaper. Oavsett konsumenters involveringsgrad. Även 

beskrivningen av Champagnens bubblor visades ha en betydande inverkan på konsumenters 

produktgillande. Systembolaget skulle därmed kunna lägga till en beskrivning av 

Champagners bubblor för att ge konsumenten en tydligare bild av vinet.  

 

Tid för att läsa Systembolagets produktbeskrivningar i butik är något som eventuellt inte finns 

för konsumenten i varje köpsituation. Systembolagets hemsida skulle därmed kunna använda 

sig av längre och mer utförliga produksbeskrivningar för att tydliggöra produktskillnader för 

konsumenten. Detta skulle leda till en större tillgänglighet för konsumenten att göra sitt 

produktval innan en köpsituation och samtidigt skapa ett högre gillande då konsumenten kan 

läsa produktbeskrivningar i lugn och ro. 

 

Eftersom Systembolaget inte kan använda sig av associerande ord i produktbeskrivningarna, 

lämpar sig dessa bättre till vinimportörer som säljer vin direkt till konsument. Menat med 

detaljhandel av alkoholdrycker när importföretaget inte ägs av staten, Alkohollagen 5 kap 1 § 

(Regeringskansliets rättsdatabaser, 2010). Konsumenter får en mer detaljerad uppfattning av 

vinets sensoriska egenskaper från associerande produktbeskrivningar och kan relatera till 

smakerna på ett bättre sätt. Vilket kan leda till att konsumenter är mer nöjda med sina 

produktval då de associerande beskrivningarna stämmer överens med vinets upplevda 

smakegenskaper.   

 

För att skapa en ytterligare förståelse för varumärkets påverkan på konsumenter i 

köpsituationen skulle en vidare forskning vara lämpad. Denna studie undersöker pris och 

etikett som delar av varumärket. Ett angeläget ämne att forska vidare på är hur varumärket, 

priset och etiketten som skilda faktorer kan påverka konsumenter. En fördjupad inblick om 

priset och etiketten skulle leda till ett stärkande för varumärket. Då skilda vidareforskningar 

skulle uppmärksamma delar av yttre påverkande faktorerna som inte enskilt noteras i 

varumärket som helhet. Det skulle ge en förståelse till hur Champagneproducenter på ett 

effektivt sätt kan rikta och utveckla sin produkt ytterligare efter de skilda faktorerna mot 

specifika konsumentsegment. Till exempel efter involvering för att stärka sin position på 

marknaden. Insikten om varumärket som helhetsbegrepp ger möjligheten till 

Champagneproducenter att stärka sin konkurrenskraftighet.    
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Informationsblad om uppsatsprojekt      Bilaga 2 

 

Syftet med studien samt ditt bidragande 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumenten i 

köpsituationen av Champagne utifrån varumärket, yttre faktorer och produktens sensoriska 

egenskaper med avgränsning till den svenska marknaden. Med Ditt deltagande kommer 

författarna till denna studie få en djupare insikt i faktorer som påverkar konsumenten vid 

köpvalet av Champagne. Utifrån ditt personliga gillande ser författarna vikten av påverkande 

faktorer likt Champagnehusens varumärke, flaskans etikett, prissättningen samt olika 

sensoriska beskrivningars betydelse av Champagne. Men även få insikt av andra påverkande 

faktorer och orsaker till köpvalet som är av stor vikt för Dig. Du kommer delta i en 

fokusgrupp med fem andra, där det låga antalet är valt för att just Din åsikt ska komma till sin 

rätt och för att Du ska känna dig bekväm.    

 

Du som deltagare är anonym, och efter Ditt godkännande kommer undersökningen spelas in. 

Där endast studiens författare kommer ta del av datamaterialet från fokusgruppen.  

 

Med Ditt deltagande uppskattar författarna att Du inte bär parfym eller andra starka dofter. 

Eftersom det påverkar studien negativt. 

 

 

Tack för Ditt deltagande. 

Vänligen, 

Anna Gussarsson & Emma Fager 

 

Författare:   Författare: 

Anna Gussarsson  Emma Fager 

Prästgatan 16   Kyrkogatan 15 

712 60, Grythyttan  712 60 Grythyttan 

0730- 562 162  0738-144 684 

gussarsson@hotmail.com  emmafaager@hotmail.com  

 

 

Handledare: 

Åsa Öström 

019-302011 
asa.ostrom@oru.se  
 

Kursansvarig: 
Åsa Öström 

019-302011 
asa.ostrom@oru.se  
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Fokusgruppsgenomförande           Bilaga 3 
 
Frågeformulär  
Besvara frågorna nedan enligt direktiv.  

 

 

Involvering- och kunskapsfrågor  

Hur stor kunskap anser Du inneha om vin?  

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

Låg  

Hög 

Väldigt hög 

 

 

Hur stor kunskap anser Du inneha om regionen och drycken Champagne?  

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

     Låg 

     Hög 

Väldigt hög 

 

 

Hur stor involvering anser Du inneha om regionen och drycken Champagne? 

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

Låg (Läser eventuellt genom dagspress och sociala medier om rekommendationer) 

Hög (Läser i branschriktade tidningar) 

Väldigt hög (Söker information själv och håller Dig uppdaterad) 

 

 

 

Konsumtions- och köpfrågor 

Hur många år har Du konsumerat vin? 

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

1 - 4 år 

5 - 9 år  

10 - 14 år 

15 år + 

 

 

Hur många gånger per år konsumerar Du Champagne? 

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

    0 - 5 ggr/år 

6 - 12 ggr/år  

13 - 25 ggr/år 

26 + ggr/år 
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När konsumerar Du Champagne? 

Flera svarsalternativ är möjliga.  

Endast högtider (Födelsedagar, nyår, bröllop) 

     Fira speciella tillfällen (Tagit körkort, nyanställning, nyfödsel)      

Inget speciellt tillfälle behövs 

 

 

Hur ofta köper Du Champagne? 

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

     0 - 5 ggr/år 

6 - 12 ggr/år  

13 - 25 ggr/år 

26 + ggr/år 





Vad är anledningen till ditt köp av Champagne? 

Flera svarsalternativ är möjliga. 

Endast högtider (Födelsedagar, nyår, bröllop) 

     Fira speciella tillfällen (Tagit körkort, nyanställning, nyfödsel)      

Gåva 

Lagring 

Inget speciellt tillfälle behövs 

 

 

Hur hög involvering anser Du inneha i köpet av Champagne? 

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

     Låg (Priset är viktigast, varumärket och sensoriska egenskaper är mindre viktiga) 

     Hög (Varumärket och sensoriska egenskaper är viktiga, priset är inte lika viktigt) 

Väldigt hög (Varumärke, eventuell årgång och sensoriska egenskaper är viktiga) 

 

 

Vilka är viktiga faktorer för Dig vid köp av Champagne? 

Flera svarsalternativ är möjliga. 

Priset 

Varumärket 

Etiketten 

Sensorisk beskrivning av Champagnen 

     Egen smakpreferens 
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Vilken är den viktigaste faktorn för Dig vid köp av Champagne?  

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

Priset 

Varumärket 

Etiketten 

Sensorisk beskrivning av Champagnen 

     Egen smakpreferens 

 

 

 

Preferenstest 
Gör de fyra delmomenten utifrån instruktioner för varje delmoment.  

 

 

Delmoment 1: Blindtest 
Prova de tre Champagnerna och kryssa i den rutan efter Ditt gillande och det val av 

Champagne Du skulle göra i en köpsituation. 

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

 

 

 

Champagne 1 

 

Champagne 2 

 

Champagne 3 

 

   

 

 

 

Delmoment 2: Systembolagets sensoriska produktbeskrivning 

Läs de tre sensoriska produktbeskrivningarna och kryssa i den rutan efter Ditt gillande och det 

val av Champagne Du skulle göra i en köpsituation.  

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

 

 

Champagne 1: 

 

Torr, fruktig, frisk smak med 

inslag av kex, gula äpplen 

och blodapelsin. 

 

 

 

Champagne 2: 

 

Komplex, utvecklad, mycket 

frisk smak med inslag av gula 

äpplen, rostat bröd, mörk 

choklad, citrus och mineral. 

 

Champagne 3: 

 

Torr, mycket frisk, fruktig 

smak med inslag av gröna 

äpplen, kex, örter, mineral 

och grapefrukt. 
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Delmoment 3: Associerad sensorisk produktbeskrivning 

Läs de tre sensoriska produktbeskrivningarna och kryssa i den rutan efter Ditt gillande och det 

val av Champagne Du skulle göra i en köpsituation. 

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

 

 

 

Champagne 1: 

 

Champagnens gyllene färg av 

guld tillsammans med de 

oändliga bubblorna skapar 

denna stilrena Champagne. 

Aromen bjuder på en 

nyplockad bukett av 

ängsblommor, vita solmogna 

persikor, kanderade valnötter 

som avslutas med nygräddat 

bröd. Smakens mineralitet 

med ett stänkt av havssalt ger 

en fyllighet åt de varma röda 

äpplena, med ett avrundat 

samspel mellan pekannötter 

och karamelliserad citron 

skapar en mångsidighet i 

vinet. En livlig och 

balanserad syra förför den 

krämiga texturen. En klassisk 

Champagne som aldrig dör 

ut, tidlös. 

 

 

Champagne 2: 

 

Med en kristallklar, guldiga 

nyans, och sin rika samt stora 

arom finns dofter som 

kanderade gula aprikoser, 

söta nektariner, gula 

solmogna päron, färskt 

nyrostat bröd och 

hasselnötter. De minimala 

och intensiva bubblorna 

passar till dess fylliga kropp. 

Den höga men balanserade 

och stilrena syran ger 

Champagnen har ett långt och 

harmoniskt liv. Gräddiga 

toner skapar ryggraden åt 

vinet i harmoni med mogna 

äpplen, knaprigt smörstekt 

brioche. Lång elegant och 

karaktärsfull eftersmak med 

ett förförande avslut. 

 

 

Champagne 3: 

 

Champagnen har en vacker 

blekgul färg med riklig 

mousse. Doften är stilren och 

frisk av nyskalad grapefrukt, 

gula höstäpplen, nygräddade 

kex samt en väldoftande 

örtträdgård. Smaken är lång, 

mjuk och krämig med inslag 

av rostade hasselnötter, söt 

honung, nyplockade små gula 

plommon, torkade aprikoser 

med elegant avslutning av en 

frisk syra som balanserar den 

söta charmiga smaken. De 

uppiggande bubblorna ger ett 

liv till Champagnen och en 

lyxig munkänsla. Avslutet är 

intensivt som ger ett begär 

efter mer. 
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Delmoment 4: Produkttest från de yttre faktorerna 

Utifrån Champagnes varumärke, etikettoch pris, kryssa i den rutan efter Ditt gillande och det 

val av Champagne Du skulle göra i en köpsituation.  

Endast ett svarsalternativ är möjligt. 

 

 

Champagne 1: 

 

 
Moët & Chandon Brut 

Impérial  

366 kr. 

 

Champagne 2: 

 

 
 

Pol Roger Brut Vintage 2002 

479 kr. 

 

Champagne 3: 

 

 
Louis Massing Brut 

Réserve 

199 kr. 
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Diskussionsfrågor   Bilaga 4 
Utifrån dessa diskussionsfrågor skapade gruppledarna en interaktion mellan 

fokusgruppsdeltagarna samt bevarande av studiens ämnesrelevans.  

 

 

Vilket var ditt val av Champagne i blindtestet mot produkttestet från de yttre faktorerna? 

 

Uppfattade du att kvaliteten av Champagnen i blindtestet relevant till Champagnens pris? 

 

Vad fick dig att välja den produktbeskrivning i Delmoment 2 som du gjorde? 

- Var det av personlig preferens och gillande? 

 

Vad fick dig att välja den produktbeskrivning i Delmoment 3 som du gjorde?  

- Var det av personlig preferens och gillande? 

 

Vad skiljer sig mellan produktbeskrivningarna i Delmoment 2 och 3? 

 

Är Systembolagets produktbeskrivning korrekt gentemot din uppfattning av Champagnen i 

blindtestet? 

 

Är det ordens betydelse som påverkar dig? 

- Har du lättare att associera Champagnens smak i denna produktbeskrivning, i Delmoment 3? 

 

Vad går du på vid köp av Champagne? 

- Finns det andra faktorer som påverkar dig i valet av Champagne? 

 

Hur stor inverkan har Champagnens varumärke på dig? 

 

Vilka design faktorer av etiketen lockar till köp för dig? 

-Typsnitt på texten etc.  

 

Är konsumtionsändamålet av stor vikt för dig?  

 

 

 

 

 
 


