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Sammanfattning 
 
Vinmarknaden av idag präglas av allt tuffare konkurrens, och går från att ha varit 

traditionsbunden mot att bli mer och mer marknadsorienterad. Det går att se trender i att 

flaska och förslutning vid sidan av etikett börjat användas allt mer som 

marknadsföringsredskap. 

 

Denna studie avser belysa betydelsen av själva flaskan, genom att specialstudera tre 

flaskattribut: flaskans färg, form och vikt. Vinflaskans attribut undersöks avseende hur de 

används, eller kan användas, i marknadsföringssyfte för att påverka kundens preferens vid val 

av vin. Marknadsföringsaspekten begränsas till att behandla främst produktdifferentiering. 

 

Metoden för denna studie är i form av en litteraturstudie av fyra vetenskapliga artiklar. 

 

Resultatet uppvisar viss betydelse av flaskform, flaskfärg och flaskvikt för konsumenters 

preferens, men att dessa tenderar att vara underordnade andra attribut. Differentierande 

formgivning kan påvisas påverka konsumenter positivt, oavsett attribut. 

 

I diskussionen finner denna studie tydliga samband mellan hur produktdifferentiering som 

marknadsföringsstrategi beskrivs i litteraturen och hur vinkonsumenters preferensbeteende 

beskrivs i empirin, vilket leder till slutsatsen att strategierna har kundpåverkan. Studien finner 

även att det framför allt gällande flaskfärg och flaskvikt finns potential att utveckla den 

differentierande marknadsföringen ytterligare. 

 

Nyckelord: bottle, design, marketing, preference, wine.
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1. Inledning 
För att sälja en produkt är det väsentligt att särskilja sig från konkurrerande produkter. En 

flaska vin säljer sig inte bara som vin, utan både som flaska och vin. Vinet i sig är med andra 

ord bara en del av produkten. Denna studie riktar sig mot andra delen: vinflaskan. En 

vinflaska består av dels etikett, dels förslutning, och dels själva glasflaskan. Det går att se 

trender i att flaska och förslutning vid sidan om etikett börjat användas allt mer som 

marknadsföringsredskap. 

 

Forskning har gjorts om hur vinflaskors förslutning och etikett påverkar konsumenter, men 

forskningen kring flaskan i sig som försäljningsredskap är ännu begränsad. Studien har gjorts 

för att belysa hur glasflaskans färg, form och vikt inverkar på konsumenters val vid köp av 

vin. 

 

Ämnet för studien bedöms intressant framför allt för vinhandeln och för vinproducenter, då de 

med ökad kunskap om konsumenters perception, preferens och beteende vid köp av vin bättre 

kan forma sina produkter och sortiment utifrån efterfrågan. Ämnet kan även vara intressant 

för restaurangbranschen, för att i samma syfte skapa en bättre förståelse för hur gäster ser på 

en flaska vin och vilka attribut som påverkar gästers gillande. 

 

 

2. Bakgrund 
Nedan ges med utgångspunkt i litteraturen en introduktion till ämnesområdet. Först behandlas 

grundläggande marknadsföring av vin och produktdifferentiering, och sedan belyses 

betydelserna av tre flaskattribut: formen, färgen och vikten. 

 

2.1. Betydelsen av produktdifferentiering 
Civilekonom Jan Sundström (1994) talar om form och design som ett av de vanligaste 

konkurrensmedlen att använda vid utveckling av förpackningar, och om vikten av att influeras 

av både marknadsföring och konsumtionspåverkan. 

 

Förpackningar utformas som ett led i produktutvecklingen, och för många branscher är 

utvecklingen av nya produkter en viktig konkurrensfaktor (Sundström, 1994). Enligt 
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Sundström (1994) är förpackningen det allra första en konsument möter av en produkt. Vidare 

menar han att förpackningen inte bara är ett försäljningsinstrument som fångar konsumentens 

uppmärksamhet, utan också en budskapsbärare. En väldesignad förpackning säljer i viss mån 

sig själv, och kan därmed avlasta säljare och informatörer i deras arbete (Sundström, 1994). 

 

Mossberg och Sundström (2011) definierar differentiering: Ju större konkurrens det finns på 

en marknad, desto högre grad av differentiering krävs för att produkter ska stå ut i mängden. 

Differentiering handlar om att framstå med ett särskilt värde i konsumentens ögon. En 

framgångsrik produkt är en produkt som på ett attraktivt sätt skiljer sig från andra (Mossberg 

& Sundström, 2011). Sundström (1994) formulerar det som att förpackningsdesign används 

för att stå ut i mängden, i syfte att vinna marknadsandelar. Vidare skriver Sundström (1994) 

att en förpackning ska vara stark, entydig, lättuppfattad och unik, med design som tilltalar 

våra sinnen. Med färg, form och bild väcks associationer som underlättar val och motiverar 

köp (Sundström, 1994). Meyer von Bremen (2004) ställer tre grundkrav på en framgångsrik 

förpackning: Den ska vara estetisk tilltalande, funktionell och praktisk. 

 

Moulton, Spawton och Bourqui (2001) talar om differentiering specifikt applicerat på 

vinmarknaden. Enligt Moulton et al. (2001) präglas vinmarknaden alltmer av profilering och 

differentiering. Konsumenterna efterfrågar dessutom en större bredd i sortimentet, särskilt 

kunder i Europas klassiska vinproducerande länder. Dessa konsumenter har gått från att styras 

av traditioner till ett mer experimentellt upptäckande, och tenderar vilja söka produkter i ett 

bredare utbud (Moulton et al., 2001). Differentiering är ett viktigt marknadsföringsredskap för 

att göra viner synliga på denna nya marknad (Moulton et al., 2001). 

 

Moulton et al. (2001) beskriver hur kundgrupper har olika behov, och att nyckeln till 

framgångsrik marknadsföring av vin är att anpassa produkten efter en specifik målgrupp. 

Moulton et al. (2001) ställer upp fem faktorer som formar en marknad för vin: 

befolkningssammansättning, kulturella aspekter, utbildningsnivå, ålder och inkomst. 

Nationalencyklopedin (2013) definierar begreppet köpkraft som ett hushålls förmåga att köpa 

varor och tjänster, och beskriver hur köpkraften är beroende av hushållets inkomst och 

varornas pris. 
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2.2. Vinflaskan; vinets förpackning 
Vin förpackas idag i en mängd olika förpackningstyper, såsom bag-in-box, Tetrapak®, PET-

flaskor, aluminiumburkar med mera. Den klassiska förpackningen är dock vinflaskan av glas 

(Robinson, 2006 s. 96). En vinflaska består dels av etikett, dels av förslutning, men även 

förstås av själva glasflaskan. Glasflaskors utförande kan givetvis varieras med volymen, men 

även varieras med formen, vikten, glasmassans färg, och flaskans design (Robinson, 2006 s. 

97). Colonna (2001) talar om en växande trend i att profilera sina produkter genom att 

använda ovanliga flaskmodeller. För vinerier med ambitionen att profilera sig, kan en udda 

flaskform eller flaskfärg användas som försäljningsredskap (Colonna, 2001). 

 

2.2.1. Vinflaskans formspråk 
I litteraturen (Robinson, 2006 s. 98) beskrivs hur en del vinregioner har sina klassiska 

flaskmodeller, framför allt många franska regioner. Exempel på regionala flaskor är 

Bordeaux-flaskan, Bourgogne-flaskan och Alsace-flaskan (se Figur 1). Dessa har som 

funktion att samla regionernas viner under en gemensam kvalitetssignalerande identitet 

(Robinson, 2006 s. 98). De klassiska flaskmodellerna har även blivit vanliga utanför sina 

ursprungsområden, då de används för att signalera kvalitet eller förstärka uttrycket för 

vinstilar producerade utanför moderregionerna, framför allt för viner från områden utanför 

Europa. Till exempel buteljeras chardonnay-viner världen över ofta i Bourgogne-flaskor 

(Robinson, 2006 s. 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 1: Illustration av olika flaskmodeller. 

A) Bordeaux-flaska B) Bourgogne-flaska C) Alsace-flaska                             
D) Exempel på nyskapande flaskdesign 

Källa: Collin (2013). 
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Ovanliga flaskformer är förenade med en del kostnader. WSET (2011) tar upp dels 

produktutvecklingskostnaderna, men också extra kostnader för transport av oformliga och 

tyngre flaskor. WSET (2011) påpekar även vikten av att som producent väga dessa kostnader 

mot vilken vinning de genererar. Vidare måste designen också vara praktisk (Robinson, 2006 

s. 98). Ovanliga flaskformer kan vara svåra att lagra liggande tillsammans med andra flaskor, 

och dessutom får alltför höga flaskor inte alltid plats på butikshyllor och kan därmed få 

ofördelaktig placering i en butik (Robinson, 2006 s. 98). 

 

Colonna (2001) påpekar också att en viktig aspekt att beakta vid utvecklingen av ny design är 

huruvida befintlig teknik och utrustning på anläggningen kan hantera den. Om en ny 

flaskdesign inte är kompatibel med befintlig utrustning, bör kalkyler göras med att den 

ekonomiska vinningen i att byta till den nya designen även täcker kostnader för uppgradering 

av utrustningen. Colonna (2001) konstaterar att förändringar kostar, och att alla förändringar 

bör föregås av en noggrann ekonomisk kalkyl. 

 

Colonna (2001) understryker att det är många faktorer att väga in vid förändring av 

formgivningen på en vinflaska, men konstaterar också att den löpande utvecklingen av ny 

design inte skulle göras om det inte vore för att det är lönsamt. 

 

2.2.2. Vinflaskans färg 
Beträffande vinflaskors färg, det vill säga färgen på glasmassan, är de vanligaste färgerna 

grönt, brunt och klart glas. Dessa färger förekommer givetvis i olika nyanser. I litteraturen 

(Robinson, 2006 s. 97) beskrivs hur olika flaskfärger används som signum för specifika 

vinregioner, där exempelvis Tysklands Mosel och Rheingau använder samma flaskform men 

skiljer sig genom att Mosels viner traditionellt buteljeras i gröna flaskor och Rhenviner 

buteljeras i bruna. Vidare finns det exempel på hur flaskfärgen från en välrenommerad 

vinregion används även utanför regionen för att signalera kvalitet, till exempel används den 

gulgröna färg som är vanlig på Bourgogne-flaskor framgångsrikt även i Nya världen 

(Robinson, 2006 s. 98). Det förekommer även mer udda kulörer på flaskor, såsom blått och 

rött, och när dessa används handlar det ofta om att en producent vill få produkterna att synas 

och sticka ut från mängden (Robinson, 2006 s. 98). 

 

Colonna (2001) påpekar att vad många konsumenter framför allt är intresserade av är trots allt 



8 
 

flaskans innehåll, varmed det kan finnas en poäng i att en större del av glasytan inte täcks av 

etiketter så att drycken exponeras bättre. Enligt Robinson (2006 s. 98) finns det dock 

anledning att avskärma flaskans innehåll från ljus, framför allt ultraviolett, för att skydda 

känsliga ämnen i drycken från åldrande. Det är därmed ett avvägande om hur mycket av 

drycken och dess färg man är beredd att visa konsumenten, på bekostnad av försämrad 

hållbarhet (Robinson, 2006 s. 98). 

 
2.2.3. Vinflaskans vikt 
En generell regel säger att ju exklusivare vin en vinmakare gör, desto tyngre flaskor tenderar 

denne att förpacka det i (Robinson, 2006 s. 97). Litteraturen (Robinson, 2006 s. 97) beskriver 

vidare att en tung flaska kan användas för att signalera exklusivitet, lagringspotential och inte 

minst högt pris. Genom att en lättare flaska är mindre påkostad när det gäller glas, kan det 

vara ett sätt att hålla nere kostnaderna för de som avser att göra en billigare produkt 

(Robinson, 2006 s. 98). Vidare finns det finns också en trend i att använda lättare flaskor för 

att minska vikten vid transport och därmed minska klimatpåverkan (Robinson, 2006 s. 98). 

 

 

3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur glasflaskans färg, form och vikt som 

marknadsföringsinstrument påverkar konsumentens preferens vid val av vin. 

 

3.1. Syftesavgränsning 
Studien begränsas till att gälla stilla viner, och berör därmed inte exempelvis sprit, 

mousserande viner och starkviner. Endast betydelsen av glasflaskans form, färg och vikt 

betraktas. Därmed bortser studien från inverkan av etiketter och flaskors förslutningar. 

Marknadsföringsaspekten begränsas i denna studie till att behandla framför allt 

produktdifferentiering. 

 

 

4. Metod och material 
Studien har gjorts i form av en litteraturstudie, utifrån fyra vetenskapliga artiklar. 

Litteraturstudien är en så kallad deskriptiv metod som utgår från att problemområdet 
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behandlas med kunskap som redan existerar (Patel & Davidson, 2011). Nedan följer en 

beskrivning av hur det material som ligger till grund för studiens resultat insamlats och 

bearbetats. 

 

4.1. Vetenskaplig insamling 
Vetenskapliga artiklar har sökts med hjälp av tre olika databaser: 

FSTA (Food Science and Technology Abstract) 

Web of Knowledge 

Summon 

 

Sökorden valdes med eftertanke, för att representera den forskning som behövdes för att 

besvara studiens syfte (Friberg, 2012). De sökord som användes vid artikelsökningen var: 

packaging, wine, bottle, preference, consumer, shape, design. Schema för artikelsökningen 

framgår av sökmatriser (se Bilaga 1). 

 
4.1.1. Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 
Inklusionskriterier sätter ramen för vad artiklarna måste uppfylla för att vara med i studien 

(Friberg, 2012). Följande inklusionskriterier valdes till denna studie: 

• Endast vetenskapliga artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter inkluderades. 

• Endast artiklar skrivna på engelska inkluderades. 

• Endast artiklar som fanns tillgängliga i full text i antingen digital form eller tryckt 

form på Örebro Universitetsbibliotek inkluderades. 

• Endast artiklar som innehöll två eller flera av sökorden packaging, wine, bottle, 

preference, consumer, shape och design inkluderades. 

 

4.1.2. Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 
Exklusionskriterier sorterar bort artiklar som trots att de uppfyller inklusionskriterierna inte 

bedöms lämpliga för studien (Friberg, 2012). Följande exklusionskriterier tillämpades: 

• Artiklar skrivna före år 2000 uteslöts. 

• Avgiftsbelagda artiklar uteslöts. 

• Ännu ej publicerade artiklar uteslöts. 

• Artiklar som inte granskats och godkänts av oberoende granskare uteslöts. 

• Artiklar som utifrån titel eller abstract inte bedömdes relevanta för studien uteslöts. 



10 
 

4.2. Urval 
Urvalet formades efter studies syfte. Artiklar som ansågs relevanta för att besvara studiens 

syfte bedömdes vara artiklar som behandlade vinförpackningars formgivning, kopplat till 

marknadsföring eller konsumentbeteende. Artiklar som enbart berörde flaskors förslutningar 

och etiketter, och inte tog upp själva glasflaskan, valdes bort. 

 

Den urvalsprocess som tillämpats finns beskriven av Friberg (2012). Urvalet skedde genom 

att först selektivt bland artikelsökningens träffar välja de artiklar vars rubriker föreföll 

relevanta. För dessa, de första urvalets artiklar, lästes deras abstract för att bedöma huruvida 

de innehöll för studien relevant information enligt ovan. Bedömdes även artiklarnas abstract 

intressant gick de vidare till fullständig genomläsning och analys. Om artiklar efter 

genomläsningen bedömdes att inte vara av intresse för studien uteslöts dessa. 

 

FSTA gav tre av de artiklar som kom att granskas närmare, Web of Knowledge gav en artikel, 

och Summon gav en artikel. Av dessa uteslöts en artikel efter granskning. 

 

Urvalsprocessen för de specifika artiklarna åskådliggörs i sökmatriser (se Bilaga 1). 

 

4.3. Dataanalys 
Artiklarna skrevs ut och genomlästes. Väsentliga delar markerades med markeringspenna, och 

markeringarna utgjorde underlag till studiens artikelmatriser. Artikelmatriserna (se Bilaga 2) 

är den sammanfattning av artiklarna som använts som stöd vid skrivandet av resultatavsnittet. 

 

För att säkerställa validitet och reliabilitet vid en studie råder Patel och Davidson (2011) att 

använda både kvantitativ och kvalitativ forskning. Ambitionen var att följa detta råd i denna 

studie. 

 

Hur de olika artiklarna mer specifikt formar vägen till en helhetlig belysning av ämnet 

framgår av följande: 

• Rocchi & Stefani (2005) behandlar med kvalitativ metod vinkonsumenters perception 

ur ett mer övergripande perspektiv. 

• Barber & Almanza (2006) granskar kvalitativt olika flaskattribut ur ett 

konsumentperspektiv. 
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• Mueller Loose & Szolnoki (2012) utgår från en mycket stor mängd kvantitativ data, 

och behandlar frågeställningen ur försäljningsperspektiv med koppling till prisbild. 

• Piqueras-Fiszman & Spence (2012) behandlar den sista egenskapen hos flaskan, 

begreppet vikt. Detta behandlas inte nämnvärt av de övriga, men behandlas här desto 

mer ingående. Denna studie är en kvantitativ undersökning om hur flaskors vikt 

korrelerar med viners pris. 

 

 

5. Resultat 
I resultatavsnittet ges en sammanfattande beskrivning av de vetenskapliga artiklar som legat 

till grund för denna undersökning. Artiklarnas innehåll presenteras utifrån hur de relaterar till 

studiens syfte (Patel &Davidson, 2011). Först redovisas allmän forskning om 

vinkonsumenters preferens och perception, och därefter presenteras forskning som tillämpats 

specifikt på vinflaskors färg, form och vikt. 

 

5.1. Konsumentens perception av vinflaskor 
Rocchi och Stefani (2005) har med en kvalitativ metod studerat hur personer uppfattar och 

skiljer mellan vinflaskor. Genom djupintervjuer med 30 försökspersoner analyserades 11 

olika vinflaskor, innehållande vitt vin respektive rosévin. I Rocchi och Stefanis (2005) studie 

fick försökspersonerna först själva formulera kriterierna för hur flaskorna skiljde sig åt, och 

därefter rangordna flaskorna efter sitt gillande av deras design samt kommentera och motivera 

sina val. Flaskornas attribut definierades genom att de ställdes mot varandra i grupper om tre, 

och försökspersonerna ombads definiera skillnaderna enligt modellen: ”Hur är två av dessa tre 

flaskor lika, men olika den tredje?”. 

 

Rocchi och Stefani (2005) visar hur konsumenten använder sig av två huvudsakliga kategorier 

av attribut för att beskriva vinflaskor och för att göra sina köpval: Den första kategorin har att 

göra med flaskan i sig, och innefattar flaskans form, storlek och färg. Den andra kategorin 

handlar om flaskans externa attribut, och innefattar förslutningstyp och etikett. Hädanefter 

behandlas huvudsakligen den första av dessa kategorier. 

 

Enligt Rocchi och Stefanis (2005) studie är de attribut som konsumenten ser och tar intryck av 

vid det allra första ögonkastet flaskans form, färg och storlek. Utifrån dessa sina tidiga intryck 
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av en produkt tenderar konsumenter sedan definiera sina egna uttryck, såsom ”traditionell 

form”, ”ovanlig form” etcetera. Mot dessa, kundens egna referenspunkter, läggs vidare in 

egna värderingar som kunden använder som referens vid jämförelse med andra produkter. I 

Rocchi och Stefanis (2005) studie tenderade vinflaskorna att bli bedömda i motsatspar: till 

exempel tradition mot nytänkande, distinktion mot anonymitet och stil mot slarvighet. 

 

5.2. Vinflaskans färg 
Även Nelson Barber och Barbara Almanza, forskare inom konsumentbeteende, 

marknadsföring och värdskap, har undersökt vinflaskors olika attribut. I Barber och Almanzas 

(2006) studie undersöks hur betydelsefull flaskform, färg, förslutning, etikettdesign och 

etikettinformation är för konsumentens vilja till köp av vin. Detta relaterar forskarna vidare 

till konsumenters eventuella osäkerhet och rädsla för att göra ett dåligt köp vid vininköp. 

 

Barber och Almanzas (2006) undersökning bygger på enkäter, i vilka konsumenter graderade 

sina svar på 5-gradig skala (1 motsvarar ”instämmer inte alls”, 3 är neutralt, 5 motsvarar 

”instämmer helt”). Enkätundersökningen gjordes i Connecticut, USA, bland kunderna i två 

vinbutiker och fem vinerier. I Connecticut får vin enligt lag endast säljas i licensierade butiker 

eller på vingårdar (Barber & Almanza, 2006). Totalt 1000 enkäter delades ut, och 35% av 

dessa besvarades. Förhållandet mellan kvinnor och män som besvarade Barber och Almanzas 

(2006) enkät var 62,8% kvinnor och 37,2% män. 

 

Utfallet av Barber och Almanzas (2006) undersökning presenteras som Tabell 1. Ur Tabell 1 

framgår bland annat att flaskans färg är av betydelse för konsumentens köpbeteende med en 

faktor 2,7 av 5, vilket är ett värde strax under neutralt. Detta tolkar Barber och Almanza 

(2006) som att detta attribut har en betydelse av låg grad för konsumenten. Ur Tabell 1 

framgår även konsumenternas värderingar av vinflaskans övriga attribut. Många av dessa 

övriga attribut påvisas ha större betydelse än färgen för konsumenten (Barber & Almanzas, 

2006). Detta tolkar Barber och Almanza (2006) som att flaskfärg är, sett till betydelse, 

underordnat dessa övriga attribut. 

 

Barber och Almanza (2006) drar paralleller och ser samband mellan sitt resultat och hur 

vinmarknaden styrs allt mindre av tradition, och allt mer styrs av differentiering. De viktigaste 



13 
 

redskapen att differentiera vinflaskor påvisas vara etiketterna, medan flaskans färg emellertid 

är mindre viktig (Barber och Almanza, 2006). 

 

 

  

Tabell 1. Utfallet av Barber & Almanzas (2006) studie, om vinflaskors olika attributs 

betydelse för konsumenten vid köp av vin. 

 (n =338) 

 
Källa: Barber, Nelson & Almanza, Barbara A. (2006). Influence of Wine Packaging on 

Consumers' Decision to Purchase. Journal of Foodservice Business Research 9, s. 94. 



14 
 

5.3. Vinflaskans formspråk 
Konsument- och marknadsföringsforskarna Mueller Loose och Szolnoki (2012) har i en studie 

undersökt samband mellan åtta givna faktorer för vinflaskor och vinflaskornas prisbild. 

Mueller Loose och Szolnokis (2012) studie utgår från data om 1168 olika röda viner från 14 

länder, och datainsamlingen spände över en period motsvarande ett kalenderår. 67% av 

flaskorna i studien var Bordeaux-flaskor, 13,4% var Bourgogne-flaskor och 19,6% var övriga 

flaskmodeller. Sistnämnda kategori innefattade både flaskor av klassisk typ annan än övriga 

nämnda, och flaskor av mer kreativt nyskapande modell. Mueller Loose och Szolnokis (2012) 

studie söker även svar på frågan om det finns olika mönster för vad som påverkar prisbilden 

för inhemska respektive importerade viner. Med utgångspunkt i data om försäljningspris och 

lagerhållning ur kassaregistersystemen för 167 butiker i två större amerikanska städer, har de 

sökt ett samband enligt Formel 1. 

 

 
 

Mueller Loose och Szolnoki (2012) finner att de faktorer som har störst inverkan på priset av 

sina undersökta attribut var märkningen av ursprungsland (54%), följt av etikettens 

utformning (10,6%), etikettens information (9,5%), druvsort (8,6%), etikettens färg (8,6%), 

flaskans form (5,4%) och flaskans förslutning (3,3%). Värt att notera är att även tillgången på 

vinet finns med som en påverkande faktor för prisbilden (se Formel 1), men denna behandlas 

separat i studien då denna dels inte är en konkret del av själva produkten och dels inverkar på 

resultatet enligt en teori skild från teorin om de övriga attributen. Flaskans form påverkade 

alltså endast i liten grad flaskans prisbild (Mueller Loose & Szolnoki, 2012). 

 

Även Barber och Almanzas (2006) undersökning uppvisade en svag betydelse av vinflaskans 

form, som en faktor 2,7 av 5, strax under neutralt (se Tabell 1). Barber och Almanza (2006) 

tolkar detta som att flaskformen har en betydelse för konsumenten som är av låg grad, men 

ändå av betydelse. 

 

𝑃 = 𝑓(tillgång, druvsort, ursprung, etikettinfo,  etikettutformning, etikettfärg,
flaskans  form, flaskans  förslutning)+ 𝜀

där 𝑃  är varans pris och 𝜀  är en avvikelsekonstant.

 

Formel 1. Samband mellan en vinflaskas pris och dess olika attribut, enligt Mueller Loose & Szolnoki (2012). 



15 
 

Summerar man de olika faktorerna i Mueller Loose och Szolnokis (2012) formel, Formel 1, 

som dels rena förpackningsattribut (etikettens utformning, etikettens information, etikettens 

färg, flaskans form och flaskans förslutning) respektive övriga attribut (druvsort och 

ursprungsland), svarar de rena förpackningsattributen för ca 30% av faktorerna som påverkar 

de studerade vinernas prisbild. 

 

Mueller Loose och Szolnoki (2012) finner också att produkter med stor efterfrågan är mer 

beroende av sina förpackningsattribut än nischade produkter med liten efterfrågan. Det finns 

även siffror som tyder på att ovanlig flaskform kan göra viner mer attraktiva för konsumenten 

(Mueller Loose & Szolnoki, 2012). 

 

Vidare finner Mueller Loose och Szolnoki (2012) att det finns en stor skillnad mellan 

pris/attribut-relationen för inhemska respektive importerade viner: Rena förpackningsattribut 

(d.v.s. bortsett från ursprung och druvsammansättning etc.) är viktigare för importerade viner. 

Här svarar till exempel enbart flaskans form för 11,3% av prissammansättningen. Utländska 

viner som inte förpackats i någon av de klassiska flaskmodellerna, utan istället i någon form 

av nyskapande flaska, uppvisar särskilt höga värden (Mueller Loose & Szolnoki, 2012). 

 

5.4. Vinflaskans vikt 
Piqueras-Fiszman och Spence (2012) har med en kvantitativ metod undersökt om det finns 

skäl för antagandet att bättre och dyrare viner förpackas i tyngre flaskor. I Piqueras-Fiszman 

och Spences studie analyserades 275 vinflaskor från fem olika länder, i en vinbutik i Oxford, 

Storbritannien. Med statistisk analys söktes korrelationer mellan å ena sidan flaskvikt och å 

andra sidan pris, alkoholhalt och vinets ålder. Dessutom gjordes en enkät bland 150 

vinkonsumenter i Spanien för att ta reda på hur olika grupper av konsumenter relaterar viners 

pris till viners kvalitet och till flaskans vikt (Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). 

 

Forskarna fann att flaskornas vikt korrelerade tydligt med vinernas pris (Piqueras-Fiszman & 

Spence, 2012). Flaskans vikt och årgång korrelerade inverterat, det vill säga att studien visade 

att flaskor till viner som släpps på marknaden unga tenderar att väga mindre än flaskor till 

viner som släpps lagrade (Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). Det påvisades även en 

korrelation mellan alkoholhalt och flaskvikt. Det starkaste samband som kunde påvisas fanns 

mellan flaskans vikt och vinets pris, genom att dyra viner förpackas i tyngre flaskor och 
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billiga viner i lättare flaskor (Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). Inga betydande skillnader i 

mönstren för viktkorrelationerna fanns mellan Nya världen och Gamla världen (Piqueras-

Fiszman & Spence, 2012). 

 

I Piqueras-Fiszman och Spences (2012) konsumentstudie tenderade konsumenterna förknippa 

flaskans vikt snarare med pris än med kvalitet. Ovana vinkonsumenter förknippade dock i viss 

mån ändå tyngd med vinkvalitet, något som mer erfarna vindrickare emellertid inte gjorde. 

Sammantaget, för samtliga konsumentgrupper summerade, visar studien dock att 

konsumenterna förknippar flaskans vikt med pris snarare än med kvalitet. 

 

Piqueras-Fiszman och Spence (2012) tar upp att en anledning till dyra viner paketeras i 

flaskor med tjockare glas kan vara att producenten vill undvika transportskador. 

 

 

6. Diskussion 
I diskussionsavsnittet diskuteras studiens resultat och metod, vilka ställs i relation till samma 

studies bakgrund, såsom beskrivet av Patel och Davidson (2011). Nedan förs ett reflekterande 

resonemang som leder fram till den slutsats som besvarar studiens syfte. Diskussionen delas 

upp i resultatdiskussion respektive metod- och materialdiskussion. 

 

6.1. Resultatdiskussion 
I följande diskussion ställs bakgrundskapitlets marknadsföringslitteratur och litteratur om 

vinförpackningar i relation till resultatkapitlets forskning om konsumentpreferens. 

Diskussionen leder fram till en slutsats om marknadsföringsstrategiernas tillämpbarhet på 

vinförpackningar. Resultatdiskussionen är disponerad enligt samma mönster som 

resultatkapitlet, och behandlar först vinflaskans färg, därefter vinflaskans formspråk och 

avslutas med att diskutera vinflaskans vikt. 

 

6.1.1. Vinflaskans färg 
Rocchi och Stefani (2005) påvisade att de första attribut som en konsument ser och tar intryck 

av vid mötet med en vinflaska är dess form, färg och storlek. Detta överensstämmer med hur 

Sundström (1994) beskriver att det första en kund möter av en produkt är förpackningen. 

Sundströms (1994) vidare beskrivning av hur färg, form och bild väcker associationer och 
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ledsagar kunden i köpprocessen finner även den stöd i Rocchi och Stefanis (2005) forskning. 

Vinflaskans färg hör alltså till vinflaskans allra mest fundamentala attribut och är därmed av 

grundläggande betydelse för perceptionsprocessen. Rocchi och Stefani (2005) påvisar hur 

detta sker genom att konsumenten utifrån dessa sina tidigaste intryck av en produkt definierar 

sina egna uttryck och värderingar, vilka sedan används som referenspunkter vid jämförelse 

med andra produkter. 

 

Barber och Almanzas (2006) studie belyser konsumentens mer allmänna uppfattning av 

betydelsen av bland annat flaskans färg. Utfallet av deras undersökning ger flaskans färg 

relativt liten betydelse. Detta resultat ska dock ses ur ett annat perspektiv än resultatet av 

Rocchi och Stefanis (2005) tidigare diskuterade studie, då Barber och Almanza (2006) ser till 

konsumentens samlade intryck av flaskfärgens betydelse och Rocchi och Stefani (2005) 

framför allt påvisar betydelsen vid konsumentens första intryck av produkten. Detta formar 

antagandet att flaskfärgen är av betydelse framför allt då konsumenten inleder en relation till 

en produkt, och att flaskfärgen i en senare del av relationen behandlas mer undermedvetet. I 

den samlade relationen till en produkt, den situation som Barber och Almanza (2006) berör, 

påvisas att konsumenten också har en mängd andra faktorer att förhålla sig till. Dessa faktorer 

är huvudsakligen givna av etikettens information, och man kan därur anta att konsumentens 

intryck av flaskans färg överskuggas av dessa mer komplexa egenskaper. 

 

Litteraturens (Moulton et al., 2001) beskrivning av hur vinmarknaden alltmer präglas av 

differentiering får stöd av Barber och Almanza (2006). Orsaken till att flaskans färg dock kan 

påvisas vara ett för differentieringen mindre viktigt verktyg i jämförelse med andra attribut 

(Barber och Almanza, 2006), kan sökas i litteraturen: Valet av flaskfärg tycks fortfarande vara 

en faktor som är kvar i den traditionsbundna era som Moulton et al. (2001) beskriver, och har 

alltså ännu inte tagit steget till att i större skala användas som verktyg för differentiering. Ett 

styrkande av detta, att flaskfärg är traditionsbundet, finner vi hos Robinson (2006, s.97-98). 

Robinson beskriver hur flaskfärgen antingen kan vara given för vissa vinstilar och vinregioner 

som ett traditionellt signum för dessa regioner, eller användas av andra regioner för att 

avspegla välrenommerade regioners attribut. Inget av det som Robinson (2006, s.97-98) tar 

upp handlar om differentiering, utan snarare om spegling av etablerat renommé. Det kan 

säkerligen finnas vinning för vinmarknaden i att utveckla större differentiering även inom 

området flaskfärg, genom att till exempel arbeta mer med avvikande flaskfärger. 
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6.1.2. Vinflaskans formspråk 
Även vinflaskans formspråk, vid sidan av bland annat flaskans färg, hör till de fundamentala 

attribut som Rocchi och Stefani (2005) påvisat är av stor betydelse för konsumentens första 

möte med vinflaskan. För djupare diskussion av detta ämne, se inledningen av avsnitt 6.1.1. 

 

Barber och Almanzas (2006) studie visar att vinflaskans form påverkar konsumenten med en 

exakt lika stor faktor som vinflaskans färg. Att både Barber och Almanza (2006) och Rocchi 

och Stefani (2005) kommit fram till snarlika resultat emellan vinflaskans färg och vinflaskans 

form, kan tolkas som att flaskform och flaskfärg påverkar konsumentens perception enligt 

liknande mönster. Om så är fallet torde stora delar av det resonemang som förts kring flaskors 

färg i föregående avsnitt av denna uppsats, även vara applicerbart på vinflaskors formspråk. 

 

Mueller Loose och Szolnokis (2012) studie bygger på stor mängd data, och kan därför ses 

som en tillförlitlig källa. Studien är inte direkt inriktad på konsumtionsbeteende utan istället 

på prisbild, men då pris och konsumtionsbeteende är nära relaterade (Nationalencyklopedin, 

2013) torde forskningen ändå vara tillämpbar på denna litteraturstudie. Av de i denna 

litteraturstudie betraktade flaskattributen är det dock bara flaskans form som berörs i Mueller 

Loose och Szolnokis (2012) forskning, men med utgångspunkt i ovan nämnda antagande att 

flaskfärg och flaskform är starkt korrelerande ges Mueller Loose och Szolnokis (2012) studie 

även en viss vikt i analysen av flaskfärgen. 

 

Mueller Loose och Szolnoki (2012) finner att vinflaskans form har en betydelse av en 

storleksordning som är mindre än värdet av olika etikettrelaterade attribut men, till skillnad 

mot vad Barber och Almanzas (2006) finner, större än betydelsen av flaskans förslutning. 

Flaskans form är alltså en viktigare faktor i Mueller Loose och Szolnokis (2012) resultat än i 

Barber och Almanzas (2006) resultat. En säker slutsats man gemensamt kan dra av Mueller 

Loose och Szolnokis (2012) och Barber och Almanzas (2006) forskning är att flaskformen, 

oavsett hur den rankas i förhållande till konkurrerande attribut, har en väsentlig betydelse för 

hur kunden uppfattar en vinflaska. 

 

Flaskformens betydelse kan antingen komma av spegling och renommé, där flaskmodellerna 

efterliknar andra vinregioners klassiska kvalitetssignalerande flaskor, som beskrivet av 

Robinson (2006 s. 97), eller av differentiering genom att producenterna väljer avvikande 
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flaskor för att skilja sig från mängden (Moulton et al., 2001). I Mueller Loose och Szolnokis 

(2012) studie ingick både flaskor med klassisk design och flaskor med avvikande design, och 

de med avvikande design tenderade att påverka resultatet positivt. Detta talar för att 

differentiering genom avvikande flaskform kan vara ett användbart marknadsföringsredskap. 

 

Beträffande differentiering kan man dessutom i Mueller Loose och Szolnokis (2012) 

forskning se att produkter med stor efterfrågan är mer beroende av sina förpackningsattribut 

än nischade produkter, vilket är ett styrkande av Mossberg och Sundströms (2011) och 

Moulton et al:s (2001) resonemang om betydelsen av produktdifferentiering. 

 

Mueller Loose och Szolnoki (2012) har vidare visat att nyskapande design på vinflaskan kan 

ge vinet särskilt stort mervärde för importerade viner. Att Mueller Loose och Szolnoki (2012) 

inte kan påvisa ett lika starkt samband för inhemska viner som för importerade, kan ses som 

ett bekräftande exempel på hur olika kundgrupper har olika behov, och att nyckeln till 

framgångsrik marknadsföring av vin är att anpassa sin produkt efter en specifik målgrupp 

(Moulton et al., 2001). 

 

Orsaken till att differentierande flaskdesign som marknadsföringsredskap inte tillämpas i 

större omfattning än det gör, kan ha vara att flaskformen är ett tämligen komplicerat och 

kostsamt attribut att ändra. WSET (2011) tar upp produktutvecklingskostnader och extra 

kostnader för transport av oformliga och tyngre flaskor som en komplicerande faktor. 

Colonna (2001) tar upp aspekten att den befintliga tekniken på produktionsanläggningen 

måste kunna hantera den nya produkten. Robinson (2006 s. 98) belyser vikten av att ha en 

flaskform som gör att vinflaskan kan förvaras tillsammans med andra flaskor. Tre av dessa 

fyra konsekvenser har att göra med standard, att externa faktorer är byggda efter en befintlig 

standard som inte är kompatibel med avvikande produkter. Detta får inte bara konsekvenser 

för producenten, utan även från konsumentens perspektiv torde en produkt som exempelvis 

påförts extra transportkostnader eller inte kan förvaras tillsammans med övriga vinflaskor 

vara en mindre attraktiv produkt. Meyer von Bremen (2004) uttrycker detta som att en 

framgångsrik förpackning bland annat ska vara funktionell och praktisk. 

 

Det faktum att forskningen (Mueller Loose & Szolnoki, 2012) tyder på att flaskans 

utformning som försäljningsinstrument endast fungerar för vissa målgrupper, i kombination 
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med problemet med anpassning till befintlig standard (WSET, 2011; Colonna, 2001; 

Robinson, 2006 s. 98) visar på fördelarna med att ändra andra attribut, såsom till exempel 

färgen på flaskan eller etikettens utformning för att kringgå dessa konsekvenser. 

 

6.1.3. Vinflaskans vikt 
Litteraturens påstående (Robinson, 2006 s. 97) om att flaskans vikt har samband med 

vinmakarens ambitioner får stöd av Piqueras-Fiszman och Spences (2012) studie. Då nämnda 

studie visar på korrelationer mellan flaskvikt, exklusivitet, lagringspotential och pris, 

bekräftar detta Robinson (2006 s. 97). 

 

Tung flaskvikt signalerar emellertid inte hög kvalitet, då Piqueras-Fiszman och Spences 

(2012) studie visar att några samband mellan vinets pris och vinets kvalitet inte kan påvisas. 

 

En anledning till varför producenter tenderar att välja tunga flaskor till dyra viner kan vara att 

det är ett sätt att skydda vinerna mot transportskador (Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). Om 

en vinmakare väljer en tung förpackning, har detta dock nackdelar ur klimatsynpunkt 

(Robinson, 2006 s. 98). Detta visar konkret ett exempel på vad Colonna (2001) menar med att 

det är många faktorer att beakta då man beslutar om formgivningen på en vinflaska. 

 

I denna studie har det inte framkommit några tecken på att flaskans vikt är ett instrument som 

producenten använder i produktdifferentierande avsikt, utan vinflaskors varierande vikt tycks 

snarare ha praktiska orsaker (Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). Man kan dock finna en del 

mer indirekta samband, såsom att då vinflaskans vikt korrelerar med vinets alkoholhalt 

(Piqueras-Fiszman & Spence, 2012), vilket vidare kan relateras till att röda viner i genomsnitt 

har en något högre alkoholhalt än vita viner. På det viset får röda viner som produktidentitet 

att förpackas i något tyngre flaskor än vita viner, och detta kan fungera som den form av 

budskapsbärare som Sundström (1994) beskriver. 

 

Det finns dock tecken som tyder på att kunden, trots att producenten inte har ambitioner 

därtill, ändå kan uppfatta flaskvikten som en produktdifferentierande marknadsföringsstrategi, 

då konsumenter i Piqueras-Fiszman och Spences (2012) konsumentstudie tenderade förknippa 

flaskvikten med mervärden. 
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6.2. Metod- och materialdiskussion 
Denna litteraturstudie är baserad vetenskapliga artiklar, vilka samtliga är peer-reviewed och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta har givit studien trovärdig forskning att byggas 

på (Friberg, 2012). 

 

Formulerandet av inklusionskriterier och exklusionskriterier, i enlighet med Friberg (2012), 

avgränsade denna studie till att innefatta endast relevanta och trovärdiga källor. 

 

Syftets avgränsning till att gälla endast flaskans form, färg och vikt hjälpte till sätta gränserna 

för vilka sökord som bedömdes relevanta vid databassökningen. Formulerandet av sökorden 

med eftertanke, med ord starkt förknippade med flaskans form, färg och vikt, underlättade i 

sökningsprocessen och såg till att bespara onödigt sorterande bland irrelevant information, i 

enlighet med Friberg (2012). Till exempel uteslöts effektivt med hjälp av sökorden artiklar 

som uteslutande handlade om flaskors förslutningar och etiketter, och övriga artiklar som inte 

var relevanta för syftet. Att söka artiklar i flera databaser gav en större bredd i sökningen, och 

hjälpte till att lättare fånga hela forskningsläget om ämnesområdet. Det gav också artiklar med 

hög relevans, kvalitet och tillämpbarhet på studiens syfte. 

 

Litteraturstudien har fått bredd genom att utgå från artiklar som belyser ämnesområdet från 

delvis olika perspektiv, vilka formar vägen till en helhetlig belysning av ämnet. Att de artiklar 

som använts samtliga är publicerade inom de senaste tio åren, ger denna studie tillförlitlig 

aktualitet (Patel & Davidson, 2011). Att artiklar som bygger på både kvalitativ och kvantitativ 

metod har använts ger denna litteraturstudie trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). 

 

Eventuella brister i de använda artiklarnas metoder skulle dock kunna få avtryck i denna 

litteraturstudies metod, men då samtliga artiklar är peer-reviewed bör deras metoder vara av 

tillfredsställande kvalitet. Om källkritik riktat mot forskningen ändå ska nämnas, kan det 

finnas skäl att ifrågasätta trovärdigheten i Barber och Almanzas (2006) studie. Nämnda 

studies enkätundersökning har låg svarsfrekvens och det finns en viss snedfördelning bland 

annat beträffande könsfördelningen hos respondenterna. Att dessutom Barber och Almanzas 

(2006) studie genomförts i en stat där alkoholförsäljningen är begränsad till licensierade 

aktörer, gör den egentligen endast giltig i detta specialfall. I denna undersökning har den 

aktuella artikeln trots detta ändå bedömts värdefull genom den fakta som den tillför. 
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7. Slutsats 
Denna studie visar att både vinflaskans färg, form och vikt är av betydelse och påverkar 

konsumentens preferens vid val av vin. Vinflaskans färg, form och vikt är dock inte de 

viktigaste kundpåverkande attributen, då studien visar att dessa är underordnade framför allt 

etiketten. 

 

En vinflaskas färg och form påvisas ha stor betydelse framför allt vid kundens allra första 

möte med produkten, men då konsumenten även tagit in andra förpackningsegenskaper 

tenderar hon att ge dessa övriga större värde. Exakt vad detta psykologiska beteende beror på 

faller dock utanför denna studie. 

 

Färg och form tycks ha i storleksordning ungefär lika stor kundpåverkan, och används också i 

viss mån som försäljningsredskap. Ovanlig flaskform är dock förenat med ett antal praktiska 

och logistiska nackdelar, vilket talar för flaskfärg som ett enklare redskap att använda. Studien 

finner dock att avvikande flaskfärg är ett relativt ovanligt marknadsföringsredskap idag, men 

att det kan finnas vinning för vinmarknaden i att i större utsträckning differentiera sina viner 

genom att använda just avvikande flaskfärg. 

 

Denna litteraturstudie har inte kunnat påvisa att flaskvikt används differentierande i 

marknadsföringssyfte, men kan å andra sidan visa att flaskvikten påverkar kundens 

uppfattning av en flaska vin. Därmed skulle differentierande flaskvikt som 

marknadsföringsredskap ha potential att vara framgångsrikt. 

 

Ytterligare ett av glasflaskans attribut, som inte berörts i den här studien men som kan vara av 

väsentlig betydelse, är storleken. Frågan om storleken har betydelse kan vara föremål för 

fortsatta studier. Likaså kan det finnas intresse av en mer omfattande studie som även 

inkluderar vinflaskans övriga attribut, såsom etikettens och förslutningens betydelse. 

Ytterligare intressanta frågeställningar är hur vin skiljer sig i kundperception från övriga 

flaskförpackade produkter, samt frågan om huruvida det finns någon psykologisk förklaring 

till konsumentens beteende vid köp av vin. 
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Artikelmatris 1: Barber, Nelson & Almanza, Barbara A. (2006). Influence of Wine 
Packaging on Consumers' Decision to Purchase. Journal of Foodservice Business Research 9,  
83-98. 
 
Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 
 
Undersöka hur och i 
vilken grad 
vinflaskors olika 
attribut (flaskform, 
färg, förslutning, 
etikettdesign och 
etikettinformation) 
påverkar 
konsumentens köpval 
vid vininköp. 
 
Detta relateras till 
konsumenternas 
eventuella osäkerhet 
och rädsla för att göra 
ett dåligt köp vid 
vininköp. 
 

 
Kvantitativ metod 
 
Enkät där konsumenter 
graderade sina svar på 
5-gradig skala (Håller 
inte alls med-Håller 
inte med-Neutral-
Instämmer-Instämmer 
verkligen). 
 
Enkätundersökningen 
gjordes i Connecticut, 
USA, bland kunderna i 
två vinbutiker och fem 
vinerier. (I 
Connecticut får vin 
endast säljas i 
särskilda vinbutiker 
eller på vingårdar). 
 
Totalt 1000 enkäter 
delades ut. 35% av 
dessa besvarades. 
(n=338) 
 
37,2% män och 62,8% 
kvinnor deltog. 
Merparten 
välutbildade. 
43,5% över 51 år. 
 

 
Flaskans färg påverkar 
köpbeteendet: (2,7/5) 
(lågt) 
 
Flaskans form påverkar 
köpbeteendet: (2,7/5) 
(lågt) 
 
Förslutningen: Kork 
indikerade kvalitet: 
(3,3/5) Skruvkork 
indikerar lågpris: (3,3/5) 
 
Sammantaget betydelse 
av flaskans form: (3,0/5) 
(neutralt) 
 
Betydelsen av 
baksidesetiketten: 
(3,4/5) 
 
Betydelsen av 
framsidesetiketten: 
(2,9/5) 
Viktigaste anledningen 
till att se på 
framsidesetiketten: 
ursprungsland: (4,0/5) 
Minst viktiga: för att 
baksidesetiketten är 
rörig: (2,2/5) 
 
 
Konsumenter som 
känner sig osäkra vi 
vininköp: (3,2/5) 
 
 

 
Konsumenter tenderar att 
köpa vin påverkade av 
förpackningen. 
 
Etiketten är en viktig 
informationskälla vid vinköp, 
och den som enligt studien 
påverkar konsumenten mest. 
 
Förpackningen spelar en 
viktig roll som instrument i 
marknadsföring och 
konsumtion. 
 
Av rena förpackningsattribut 
(bortsett från etiketter) är 
konsumenter särskilt 
intresserade av förslutningen, 
men även flaskform, färg och 
storlek har viss betydelse. 
 
En svårtydd etikett kan vara 
avskräckande. 
 
Kvinnor är mer rädda för att 
göra fel vinköp än män. 
 
Korkförslutningen, eventuella 
vaxsigill, foliering över 
korken, är viktigare än 
flaskfärg och flaskform. 
 
(Konsumenten använder dessa 
igenkänningstecken för att 
hitta den 
vinstil/land/varumärke 
konsumenten lärt sig tycka 
om?) 



2 
 

Bilaga 2 
Örebro Universitet                         Artikelmatriser enligt mall 
Restaurang- och hotellhögskolan                      

 
Artikelmatris 2: Mueller Loose, Simone & Szolnoki, Gergely. (2012). Market price 
differentials for food packaging characteristics. Food Quality and Preference 25, 171-182. 
 
Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 
 
Undersöka om det 
finns samband 
mellan vinflaskors 
attribut och deras 
prisbild. 
 
Mer specifikt berör 
uppsatsen röda viners 
marknadspriser (där 
alltså hänsyn tagits 
även till extrapriser 
och rabatter och 
andra prisjusteringar 
på marknaden) då 
man relaterade pris 
till egenskaper i 
förpackningen. 
 
Man sökte alltså ett 
samband enligt 
modellen: 
Pris= f(tillgång, 
druvsort,ursprung, 
framsidesinfo, 
etikettsutformning, 
etikettsfärg, 
flaskform, 
förslutning)+k 
(där k är en 
avvikelsekonstant) 
 
Även svar söktes på 
frågeställningen om 
det fanns olika 
mönster för detta för 
inhemska respektive 
importerade viner. 
 
 

 
Kvantitativ metod 
 
Studien använde data 
ur kassaregistersystem 
för att få en bild av 
den verkliga 
prisbilden på 
marknaden vid 
försäljning av viner. 
(Tidigare studier har 
huvudsakligen använt 
producentens 
rekommenderade 
försäljningspris i 
liknande studier). 
 
Data om 
försäljningspris och 
lagerhållning 
hämtades ur 
kassasystemen från 
149 butiker och 18 
specialiserade 
vinbutiker i två av 
USA:s viktigaste 
marknader för vin: 
Chicago(IL) och 
Tampa (FL). 
 
Datainsamlingen 
täcker en period 
motsvarande ett 
kalenderår. 
 
1168 olika viner 
ingick i studien. 
Samtliga röda viner. 
 
Erhållen data 
projicerades även på 
hela amerikanska 
vinmarknaden. 
 

 
Störst inverkan på priset 
av de undersökta 
attributen fanns för 
märkningen av 
ursprungsland (54%), följt 
av etikettens design 
(10,6%), etikettens 
information (9,5%), 
druvsort (8,6%), etikettens 
färg (8,6%), flaskans form 
(5,4% och förslutningen 
(3,3%). 
-Alltså påverkar rena 
förpackningsattribut (dvs. 
bortsett från ursprung 
/druvor etc.) med ca 30%. 
 
 Flaskans förslutning och 
flaskans form påverkade 
alltså endast i liten grad 
flaskans prisbild. 
 
Men det finns en stor 
skillnad mellan pris-
attribut-relationen för 
inhemska respektive 
importerade viner: 
Rena förpackningsattribut 
(dvs. bortsett från 
ursprung /druvor etc.) är 
viktigare för importerade 
viner. Här svarar t.ex. 
enbart flaskans form för 
11,3% av pris-
sammansättningen. 
 
Produkter med stor 
efterfrågan är mer 
beroende av de rena 
förpackningsattributen än 
nischade produkter. 
 
Det finns även siffror som 
tyder på att ovanlig 
flaskform kan inverka 
positivt på prisbilden. 
  

 
Är det kunden som 
bestämmer marknaden eller 
är det producenten? Kunden 
bestämmer genom att 
efterfråga, och sätter därmed 
upp riktlinjerna för hur 
produkter ska se ut och hur de 
ska prissättas. Producenter 
bör ha detta i åtanke då de 
utvecklar produkter. 
 
Det finns förmodligen stora 
skillnader mellan olika 
kulturer i hur man värderare 
olika attribut, studien ger en 
bra bild av USA, men övriga 
kulturer kan studien inte 
svara på. 
 
Förpackningars påverkan i 
utformning/pris-
sammansättningen var mer 
uttalad för produkter med hög 
efterfrågan än för nischade 
produkter. Nischade 
produkter bör därför fokusera 
på annan utformning än 
produkterna med hög 
efterfrågan. 
 
Att de förpackningsrelaterade 
aspekterna tenderade vara av 
större betydelse för 
importerade viner än för 
inhemska, kan ha samband 
med att konsumenten har 
större kunskap om sitt eget 
land, och är mindre insatt i 
geografi/druvor etc. från 
andra länder. -Då blir alltså 
formgivningen istället 
viktigare. 
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Artikelmatris 3: Piqueras-Fiszman, Betina & Spence, Charles. (2012). The weight of the 
bottle as a possible extrinsic cue with which to estimate the price (and quality) of the wine? 
Observed correlations. Food Quality and Preference 25, 41-45. 
 
Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 
 
Att undersöka 
om det finns 
stöd för 
antagandet att 
bättre/dyrare 
viner förpackas 
i tyngre flaskor. 

 
Kvantitativ metod 
 
275 vinflaskor från 
fem olika länder, i en 
vinbutik i Oxford 
(UK) användes i 
analysen. Man sökte 
efter korrelationer 
mellan å ena sidan 
flaskvikt och å andra 
sidan pris, 
alkoholhalt och 
vinets ålder. 
 
Vidare gjordes en 
enkät bland 150 
vinkonsumenter i 
Spanien, för att ta 
reda på hur olika 
grupper av 
konsumenter relaterar 
viners pris till viners 
kvalitet och till 
flaskans vikt. 
 
 

 
Studien finner att flaskornas 
vikt korrelerar tydligt med 
vinernas pris. Flaskornas 
vikt är också omvänt 
korrelerat med vinernas 
årgång (d.v.s. ju äldre vin 
desto tyngre flaska). Det 
finns även en korrelation 
mellan alkoholhalt och 
flaskvikt. 
 
I konsumentstudien tenderar 
konsumenterna förknippa 
flaskans vikt snarare med 
pris än med kvalitet. 
 
Hos ovana vinkonsumenter 
finns det dock ett visst 
samband mellan vinets 
kvalitet och flaskans vikt. 
De kan även se flaskans vikt 
som ett tecken på högt pris. 
 
Generellt sett, och framför 
allt hos de vana 
vinkännarna, ses flaskans 
vikt inte som något av de 
viktigaste tecknen de 
använder för att bedöma 
kvalitet och pris. 
 

 
Det finns korrelationer mellan 
flaskvikt och vinets pris. Men 
eftersom det är otydligt om det 
finns samband mellan viners pris 
och kvalitet, kan man inte dra 
slutsatsen att det finns samband 
mellan flaskans vikt och vinets 
kvalitet. 
 
Anledningen till att dyrare viner 
säljs i tyngre flaskor kan vara att 
producenterna är mer måna om att 
dessa inte ska skadas i transport 
och under lagring. 
 
Ovana konsumenter tenderar att i 
större omfattning tro på 
sambandet mellan flaskvikt och 
vinkvalité, medan vana 
konsumenter inte tror på ett 
sådant samband. 
 
Det kan även finnas 
undermedvetna associationer 
mellan kvalitet och flaskvikt, som 
studien inte kunnat beröra. 
 
Samband mellan flaskans form 
och flaskans vikt, och därigenom 
mellan flaskans form och vinets 
kvalitet tas inte upp i studien. 
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Artikelmatris 4: Rocchi, Benedetto & Stefani, Gianluca. (2005). Consumers’ perception of 
wine packaging: a case study. International Journal of Wine Marketing 18, 33-44. 
 
Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 
 
Att studera hur 
personer 
uppfattar och 
skiljer mellan 
vinflaskor. 
 

 
Kvalitativ metod. 
 
30 försökspersoner och 
11 olika vinflaskor 
användes, vinflaskorna 
innehöll vita- och 
roséviner. 
Undersökningen gjordes 
på uppdrag av en 
vintillverkare, med 
produktutveckling som 
avsikt. 
Undersökningen bestod 
av två delar, där båda var 
djup-intervjuer: 
 
1)Försökspersonerna fick 
en och en genom RG-
teknik själva formulera 
kriterierna för hur 
flaskorna skiljde sig åt. 
”Hur är två av dessa tre 
flaskor lika, men olika 
den tredje?” 
 
2)Försökspersonerna fick 
ranka flaskorna efter hur 
de gillade flaskornas 
design, samt kommentera 
och motivera sina val. 

 
Dels flaskornas formgivning 
(form, storlek, färg) och dels 
deras övriga element 
(etiketter och förslutningar) 
var de viktigaste faktorerna 
för hur försökspersonerna 
särskilde mellan flaskorna. 
 
Vid första ögonkastet 
bedömer vi efter form, färg 
och storlek. Vidare även 
etikett och förslutning. 
Dessa attribut är det första 
försökspersonerna såg, och 
använde som bedömning då 
de fick se flaskorna. 
 
Utifrån dessa första intryck, 
tenderar försökspersonerna 
sedan definiera sina egna 
uttryck (såsom ”traditionell 
form”, ”ovanlig form”...), 
mot vilka de sedan jämför 
andra produkter. I denna 
studie tenderade de att 
hamna i motsatspar: 
tradition vs nytänkande, 
distinktion vs anonymitet, 
vårdad vs slarvig. 

 
Resultaten bedöms 
intressanta, och därmed också 
metoden, för att bygga en 
större studie om 
förpackningsattribut. 
 
Konsumenter med olika åsikt 
kan dock använda samma 
kriterier för att välja på olika 
sätt. 
 
Man kan utveckla samband 
mellan hur olika attribut 
sänder olika budskap till 
konsumenten. 

 


