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Sammanfattning 

 
Sveriges vinkultur växer allt starkare för varje dag som går med allt fler aktörer verksamma 

på den svenska marknaden. Något som har lett till nya och innovativa sätt för producenter och 

importörer att attrahera vissa kundsegment. I detta har etiketten fått en viktig plats med allt 

från ekologiska märkningar till kändisar profilerade. Studien syftar till att få en ökad 

förståelse för hur Sveriges vinkonsumenter väljer vin utifrån etiketten samt att undersöka 

vilka faktorer som motiverar dessa när de avläser etiketten. Resultatet visade på att de 

demografiska variablerna kön och ålder ej var signifikant för studien. Detta till skillnad från 

hur ofta konsumenten handlade vin och i vilken prisklass, vilket visade sig vara signifikant. 

Ursprung, druvsort och producent ansågs betydelsefulla för personer som handlade vin ofta, 

medan ekologiskt/rättvisemärkt och estetik var betydelsefullt för de som handlade vin mer 

sällan. Resultatet går dels emot liknande studier från andra länder i frågan om signifikans för 

kön och ålder, dock visar diskussionen på samband för hur ofta konsumenten handlar vin samt 

i vilken prisklass med tidigare genomförda studier. 

 

Nyckelord: Etikett, konsumentbeteende, vin, estetik, systembolaget. 
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Introduktion  

Paketeringen, det vill säga flaskform, färg, kork och etiketten står för en stor del av vinets 

identitet och har förmågan att kommunicera både välfärd och prisvärdhet (Sherman & Tuten, 

2011). I begreppet paketering har framsidesetiketten en central roll vilket enligt Charters 

(2006) kan skapa en igenkännande faktor för producenten mot konsument. I Sverige ökar 

ständigt intresset för vin och allt fler människor konsumerar dyrare viner samt sänker sin 

årliga konsumtion (Systembolaget, 2006 & 2013). När konsumtionen ökar i pris tillkommer 

också en större risk, vilket enligt Barber, Almanza och Donovan (2006) innebär att 

konsumenten också behöver en större kunskap när de köper vin. Kunskap innefattar allt från 

kännedom om olika vinproducerande områden i världen till de producenter som är 

verksamma där.  

 

I denna studie kommer författarna att undersöka den svenska konsumentens förhållningssätt 

till information och estetik hos etiketten. Vilken påverkan har ålder, prisklass, hur ofta 

konsumenten handlar vin samt kön i förhållande till olika attribut hos etiketten; information 

och estetik? Svenska vinmarknaden är rotad i ett ständigt sökande efter nya och spännande 

produkter och skiljer sig på så sätt till exempel från det traditionsbundna Frankrike, ett 

vinproducerande land som är starkt styrt av regionala val och vin konsumeras inom regionens 

gränser (Bildtgård, 2013). Därför finns det en stor möjlighet för producenter och importörer 

att marknadsföra vin direkt efter konsumentens behov. Samtidigt som de kan bidra till att 

stimulera det växande behovet av kunskap hos den svenska konsumenten. 

 

 

Ämnets relevans i relation till Måltidkunskap och värdskap 

Ämnet Måltidskunskap är ett ungt ämne inom forskningen och accepterades och utvecklades 

2002 med säte i Grythyttan, Institutionen för restaurang- och måltidskunskap (Gustafsson, 

2004). Enligt Örebro Universitet (2012) definieras måltidskunskap som en förening mellan 

vetenskap, praktik och estetik.  

 

För studiens relevans till måltidskunskap kan det argumenteras att den estetiska inriktningen 

och etikettens utformning ligger i fokus. Detta tillsammans med beteendevetenskap som 

enligt Gustafsson (2004) kretsar kring ämnet. Författarna har som mål att undersöka 

beteenden hos svenska vinkonsumenter genom att kategorisera dessa konsumentgrupper tar 

studien en naturlig inriktning mot produktutveckling. Detta menar Edwards och Gustafsson 
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(2008) ligger inom FAMM (Five Aspect Meal Model) och kategorin produkten. Genom att 

studera ett samband mellan konsumentens uppfattningar och gillande med produktens 

egenskaper faller studiens syfte ytterligare in i  FAMM och ämnet måltidskunskap (Edwards 

& Gustafsson, 2008). Måltidskunskapen utforskar den kommersiella måltiden och 

forskningen bygger på en förståelse för hur måltiden kan utvecklas med tiden (Gustafsson & 

Jonsson, 2004).  

 

Den estetiska inriktningen som tidigare beskrivits är ett begrepp som enligt Gustafsson (2004) 

innehar flera definitioner. Samma författare tillägger att det estetiska begreppets innebörd 

också har en subjektiv ådra. Denna ådra drivs av tidigare erfarenheter, men kopplas 

tillsammans med den sinnliga upplevelsen (Gustafsson, 2004). Definitionen är gemen med 

vad Nationalencyklopedin (2014) menar då de beskriver det förnimmelsebara eller det 

sinnliga. I samma definition menar Nationalencyklopedin (2014) att empiriska 

undersökningar, likasom denna studie, vilka berör faktorer som påverkar de sinnliga 

preferenserna är en del av begreppet.  

 

Det ger en direkt koppling till vin som dryck, vilket enligt Charters (2006) beskrivs som en 

produkt med estetiska egenskaper, där den sinnliga upplevelsen står i direkt samband med 

kvaliteten. Här i ligger en tanke bakom varje sinne, vilket inkluderar synen, etiketten i detta 

fall, som en variabel i helhetsupplevelsen (Charters, 2006). Etiketten är enligt Drews (2010) 

ett estetiskt verktyg som används för att kommunicera med konsumentens intressen och 

erfarenheter.  

 

Måltidskunskap som ämne bygger enligt Gustafsson, Öström och Annett (2009) på 

Aristotoles tre filosofiska former av kunskap. Det första är den teoretiska kunskapen, det 

andra är den praktiska och kreativa kunskapen och det tredje och sista är kunskapen som 

härrör från sociala och kulturella interaktioner (Gustafsson et al., 2009).  

 

Med detta i åtanke kan argumenteras att den teoretiska kunskapen i denna studie härrör från 

bakgrunden, vilket bygger på tidigare forskning. Den praktiska och kreativa kunskapen ligger 

i utformningen av studien och det faktum att utformningen av en etikett både ses som 

vetenskap och konst enligt Bisson, Waterhouse, Ebeler, Walker och Lapsley (2002). Vidare 

menar Bisson et al. (2002) att utformningen och utvecklingen av ett vins uttryck kräver en 

stor mängd kreativitet. Det sociala och kulturella i studien kan istället ses genom det faktum 
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att den empiriska undersökningen bygger på en nationell grund. Studien kommer således att 

beskriva ett visst beteendemönster hos den Svenska vinkonsumenten, vilket bygger på 

kulturella och sociala variablar. Detta är enligt Triandis (1989) något som bygger på mönster 

inom olika kulturella grupper, vilket kan bygga på exempelvis sociala, ekonomiska eller 

estetiska likheter hos människor. Med studien kan mönster för Sveriges vinkonsumenter 

identifieras och uppdelas i Triandis (1989) definition av kulturella grupper. 

 

 

Teoretisk bakgrund 
Det råder tuff konkurens på den Svenska vinmarknaden och storföretagen investerar stora 

summor i marknadsföring och studier gällande konsumentbeteenden. För storföretagen i 

branschen handlar mycket om att förstå kundernas behov och för att göra det så är det 

fundementalt att studera konsumentbeteende (Evans, Jamal och Foxall, 2008). Nedan följer en 

redogörelse för hur främst svenska konsumenter förhåller sig till val av livsmedel i 

dagligvaruhandeln samt hur dessa ser på olika produktmässiga egenskaper.  

 

Svensk alkoholkonsumtion 
Alkoholkonsumtionen i Sverige har minskat, medan konsumtionen av vin har ökat och står nu 

för den största delen av svenska alkoholmarknaden (Ramstedt, Lindell & Raninen, 2013). 

Systembolaget står för en stor del av majoriteten när det kommer till anskaffandet av vin i 

Sverige, där volymen som anskaffas på restaurang knappt har ökat (Leifman, Hibell, 

Ramstedt, Trolldal & Lindell, 2012). Detta till skillnad från Ekonomifaktas (2013) 

rapportering som visar på att det svenska hushållet lägger allt mer pengar på restaurangbesök. 

Detta innebär att majoriteten av svenska konsumenter spenderar mer pengar på restaurang 

men konsumerar ej en större volym, något som pekar på att dyrare dryck inhandlas. Att den 

svenska konsumenten lägger mer pengar på varje flaska vin bekräftas av Systembolaget (2006 

& 2013) vars försäljningsredovisning visar en ökning på drygt 700 % sedan 2006 för viner 

som kostar över 100 kr.  

 

Ur ett prisorienterat perspektiv så är viner mellan 70-79kr med sina 19,9 % i marknadsandelar 

de viner som säljer bäst i Sverige (Systembolaget, 2014a). Sorterat i sjunkande ordning i 

förhållande till marknadsandel i % rent försäljningsmässigt så är följande priskategorier de 

svenskarna föredrar; 60-69kr (19,2 %), 100kr- (18,5 %), 80-89kr (17,9 %), 90-99kr (13 %), 

50-59kr (10,4 %), 40-49kr (1 %), -40kr (0,1 %) (Systembolaget, 2014a). 
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På den svenska marknaden så domineras försäljningen efter ursprung av två länder. Enligt 

Systembolaget (2014b) så innehar viner från Italien störst marknadsandel (28.8 %) under 

första kvartalet 2014. I sjunkande ordning positionerar sig sedan dessa länder i samma 

kategori enligt samma källa; Sydafrika (15,7 %), Spanien (10 %), Frankrike (9,5 %), 

Australien (9,1 %), Chile (7,2 %), USA (5,4 %). Den viktiga skillnaden ligger dock i priset, 

majoriteten av vin från Italien säljs inom prissegmentet 50-89 kr (Systembolaget, 2014a). 

Samtidigt som majoriteten av vin från Frankrike säljs inom prissegmentet över 90 kr 

(Systembolaget, 2014a). 

 

Framsidesetiketten som marknadsföringsverktyg  

Att etiketten påverkar konsumenters val är självklart men vilka attribut är de som får 

konsumenterna att betala mer och vilken information behövs egentligen på etiketten? 

Information som de allra flesta ansåg var viktigt enligt studien gjord av Thomas och Pickering 

(2003) var druvsort, årgång samt information om ursprung och lagring. Vinkonsumenter 

använder enligt De Mello och Pires Goncalves (2008) etiketter som ett sätt att försöka avgöra 

hur pass hög eller låg kvalitet vinet har. Efter priset på vinet är etiketten det absolut viktigaste 

vid konsumenters val av vin. Studier gjorda av Thomas och Pickering (2003) visar att både 

bakside- och framsidesetikett anses viktiga av konsumenter men framsidan ansågs vara den 

definitivt viktigaste av de två. Att notera är dock att informationen de tillfrågade ansåg vara 

viktig på etiketten varierade kraftigt beroende på status, ålder, utbildning, inkomst och typ av 

konsument (Thomas & Pickering, 2003). 

 

Hur ett vin paketeras och utformningen av etiketten är en viktig del för konsumenter när de 

väljer vin (Sherman & Tuten, 2011). Etiketten fungerar som ett fönster ut till konsumenten 

och är enligt Hall och Michell (2008) ett verktyg för en producent att kommunicera sitt 

”brand”
1
. Ett faktum som understryks av Charters (2006) som menar på att etiketten och dess 

individualitet hjälper producenter att skapa en igenkännande faktor mot konsument och 

kommunicera dess identitet. Barber et al. (2006) understryker detta när de beskriver 

utformningen som en faktor med lika stor vikt som produkten. Thomas och Pickering (2003) 

drar slutsatsen att informationen således kan alterneras av vinmakare för att tilltala ett 

specifikt kundsegment. Identiteten eller profilen bottnar i vilken konsumentgrupp producenten 

                                                           
1
 Brand är ett varumärkes avbild mot konsument 
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riktar sig till, till exempel kan etiketten förknippas med kvalitet eller prisvärdhet (Charters, 

2006). Johnson och Bruwer (2007) beskriver i sin studie att kunskap om vin ökar ständigt och  

att fler och fler konsumenter vänder sig till etiketten för information. Således är konsumenten 

villig att extrahera så mycket information som möjligt från etiketten, specifikt druva, 

producent och ursprung för att få ledtrådar om vinets kvalitet (Johnson & Bruwer, 2007).  

 

Faktorer som påverkar valet  
Studiens mål är att undersöka vilka faktorer som motiverar den svenska konsumenten vid val 

av vin efter etikettens utformning. Nedan redgörs för de faktorer som författarna valt att 

undersöka.  

 

Druvsort 

I sin studie har Albisu och Nadhem (2006) tittat på hur spanska konsumenter väljer vin och 

vilka faktorer de upplever som viktigast i en köpsituation. Det visar sig att konsumenterna 

rangordnar druvsort som en av de minst betydande faktorerna (Albisu och Nadhem, 2006). 

Vad som dock framgår är att druvsort för de spanska konsumenterna är starkt relaterat till 

ursprung. Exempelvis får druvsorten Garnacha en mer betydande vikt när den kombineras 

med ett känt ursprung (Albisu och Nadhem, 2006). En annan intressant sak samma författare 

påpekar är det faktum att vissa druvsorter förväntas säljas till ett visst pris och när dessa priser 

inte står i proportion till konsumentens förväntningar skapas en negativ bild av vinet. 

Exempelvis så var druvsorten Cabernet Sauvignon för €5 ett populärt val medan samma 

druvsort för €2.5 ansågs omotiverat och av förmodat mycket lägre kvalitet. Bombrun och 

Sumner (2003) berör samma sak när de i sin studie gjord på amerikanska konsumenter kan se 

att druvsorten pinot noir har prishöjande påverkan på vinet när denna druvsort finns med på 

etiketten. Detta till skillnad från exempelvis cabernet sauvignon, merlot eller zinfandel, vilka 

alla tre knappt nämnvärt påverkar prisbilden. Överlag så är dock druvsort något som få tycks 

premiera vid valet av vin. I en studie gjord på Australiensiska och Kinesiska konsumenter 

visar Goodman, Lockshin och Cohen (2007) att druvsort endast hamnar på en sjunde plats 

jämfört med andra attribut som exempelvis ursprung, rekommendation eller brand.  

Konsumenter med lägre inkomst tenderar att ha en lägre kunskap om vin, en grupp som 

Barber, Ismail och Dodd (2007) menar inte har vin som en naturlig del i sin livsstil. Denna 

konsumentgrupp väljer vin med riskreducering genom att köpa vin av ett lägre pris, med en 

intressant etikett och ofta efter druvsort (Barber et al., 2007). Vidare i samma studie 

presenterar Barber et al. (2007) en teori som motsäger att konsumenter med lägre kunskap 
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inte såg producentens namn och ursprung som en viktig faktor i val av vin. Studien visar då 

istället på att en majoritet av de tillfrågade med låg kunskap faktiskt såg detta som en viktig 

faktor, något som Barber et al. (2007) förklarar med hur vin blir allt trendigare längre ned i 

samhällsklasserna. 

 

Ursprung 

Ekelund (2004) har genomfört en studie med syfte att utreda hur svenska konsumenter väljer 

mat i dagligvaruhandeln samt vilka faktorer som motiverar dessa val. Resultatet visar på att 

svenska konsumenter rangordnar pris som absolut viktigast och därefter följer ursprung och 

sedan ekologisk märkning. I studien ombads deltagarna att rangordna tre olika sorters tomater 

efter hur goda de upplevdes vara. KRAV-märkning och ursprung redovisades för och oavsett 

om studieförfattarna bytte ut proverna med varandra eller inte så tyckte konsumenterna alltid 

att de tomater som märkts som KRAV-märkta eller med svenskt ursprung vad godast 

(Ekelund, 2004). Den undermedvetna bilden av vissa ursprung som bättre än andra 

resulterade i att konsumenterna till och med upplevde tomater med ett visst ursprung ha dålig 

smak (Ekelund, 2004).  

 

Att handla vin efter ursprung är för många en trygghet vilket Sáenz-Navajas, Campo, Sutan, 

Ballester och Valentin (2013) undersökt i sin studie om den Burgundiska vinkonsumenten. I 

studien kan läsas att konsumenten avskräcks av moderna, nytänkande etiketter och väljer 

vinet efter de traditionella normer som finns i Bourgogne (Sáenz-Navajas et al., 2013). De 

vinproducerande länderna i Europa visar generellt på en mycket regional konsumtion, i 

mindre utsträckning beroende av kunskap och istället med etikettens ursprungsbeteckning 

som en starkt motiverande faktor (Lockshin, Jarvis, d’Hauteville & Perrouty 2006). Skillnader 

mellan betydelsen hos konsumenen beskriver Perrouty, d'Hauteville och Lockshin (2006) 

genom dess grad av kunskap och involvering. Konsumenter med låg involvering fokuserar 

mer på landet som ursprung, medan de med en högre involvering istället går djupare och 

fokuserar på regioner och terroir (Perrouty et al. 2006).  

 

Goodman (2009) har i sin studie visat på att det finns stora skillnader i konsumenters 

köpbeteende, beroende om de kom från ett vinproducerande land i gamla världen kontra nya 

världen. I gamla världen ansågs ursprung vara en viktigare faktor på framsidesetiketten än i 

till exempel Australien och Nya Zeeland, länder som enligt Goodman (2009) påverkas mer av 

marknadsföring och branding genom utformningen på etiketten. Detta är något som också 
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stärks av Lockshin et al. (2006) vilka menar på att Europas fastland, mer specifikt de 

vinproducerande länderna i större utsträckning valde vin från dess ursprungsbeteckning. I sin 

studie visade Lockshin et al. (2006) hur till exempel Storbritannien och Australien var mer 

beroende av konsumentens kunskap för att avgöra vilka faktorer som var viktiga vid val av 

vin efter etikett. 

 

Etikettens estetik 

Som tidigare skrivet så är det inte ovanligt att konsumenter använder etikettens utformning 

som en slags försäkran om kvalitet. De Mello och Pires Goncalves (2008)  menar exempelvis 

att etiketter som porträtterar franska slott eller landskap- och vingårdsscenarion målade i 

pastellfärger ofta tas för viner av hög kvalitet. Detta går emot de försök av högt ansedda 

producenter i Europa som väljer att gå ifrån dessa klassiska etiketter och hellre jobbar med 

modernt komponerade etiketter (De Mello & Pires Goncalves, 2008). Dessa etiketter är ofta 

omsorgsfullt utarbetade, slående och består av färgtäta och färgrika mönster enligt samma 

författare. Med detta i åtanke så kan den klassiska synen på etiketter med franska slott på som 

högkvalitativa viner antas börja brytas ned.  

 

Etiketten ligger som ett viktigt estetiskt verktyg, något som Sherman och Tuten (2011) delar 

in i tre kategorier: Traditionell, samtida och nytänkande. Både den samtida och nytänkande 

utformningen bygger på att reducera information om producenten och dess vitikulturiska 

ursprung och istället fokusera på konst och estetik (Sherman & Tuten, 2011). Skillnaden 

ligger i att den samtida etikettens utformning bör inneha en konstnärlig ådra medan den 

nytänkande etiketten fokuserar mer på humor och lättsamhet (Sherman & Tuten, 2011). Det 

har visats enligt Vlachvei (2011) att den samtida och nytänkande etiketten har ett lägre socialt 

värde och att den nytänkande etiketten i störst utsträckning förknippades med lägst kvalitet.  

 

Etiketter som dessa har ökat starkt och trenden av utformning menar Forbes och Dean (2013) 

vara att inkorporera djur på etiketten. En liknande design kan exemplifieras av den italienska 

producenten Lunardelli, som utformar etiketter med kända diktatorer som Hitler och Tito, 

något som enligt Giovanni (2013) säljer genom humor och gimmick. Något som också kan 

förklarar med det ökande behovet av att stå ut i en allt mer konkurrenskraftig bransch (Elliot 

& Barth, 2012). Konsumenten känner igen utformningen och står således ut från det 

traditionella, vilket enligt Elliot och Barth (2011) framför allt kan locka en yngre målgrupp. 

Här finns en vattendelare mellan konsumenter födda före och efter 1985, då den äldre 
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generationen i större utsträckning förknippar en färgglad samtida etikett med lägre kvalité. 

Samtidigt som den yngre generationen istället förknippar det med kreativitet och innovativitet 

(Elliot & Barth, 2012). Det finns också litteratur som menar att den yngre generationen också 

förlitar sig på en etikett som innehåller mycket information, något som Barber et al. (2006) 

menar bero på att de ofta besitter mindre kunskap och behöver mer vägledning. En traditionell 

etikett är istället rik av information om ursprung, årgång och i vissa fall producent, etiketter 

som enligt Elliot och Barth (2012) använder neutrala färger och klassiska bilder på 

exempelvis slott och egendomar. En italiensk studie av Rocchi och Stefani (2006) ger en 

liknande indelning, men limiterar sig till en traditionell utformning och en innovativ 

utformning, något som också kan ses som klassiskt och modernt. I studien visar det sig att den 

traditionella utformningen både kan ses som pålitlig och kvalitativ, samtidigt som det även 

uppfattades som tråkigt och bakåtsträvande (Rocchi & Stefani, 2006).  

 

Producent 

Det finns också en koppling till inkomst som har visats påverka hur konsumenter ser på 

etiketten. En konsument med låg inkomst har beskrivits av Barber et al. (2006) som en 

konsument där producentens namn på etiketten ej var speciellt viktig. Detta medan en 

konsument med en högre inkomst än medel istället ansåg producenten och områdets namn var 

en viktig faktor i deras val av vin (Barber et al., 2006). Anledningen till detta fenomen menar 

Barber et al. (2006) beror på att en konsument med en högre inkomst i större utsträckning 

hade råd att köpa vin, skapa ett intresse och således öka sin kunskap.  

 

I nya världen har begreppet brand fått en stor plats hos producenterna och fungerar enligt 

Beverland (2006) som en kommunikationskanal mot konsumenten. Producentens namn eller 

brand skall förknippas med något specifikt, exempelvis kvalité eller hantverk (Beverland, 

2006). Här i ligger en tydlig marknadsföringstaktik och brands inom vin kan fungera på 

samma sätt som klädesmärket Gucci eller personer som Jamie Oliver (Beverland, 2006). Att 

utveckla ett starkt brand i nya världen tar tid och gynnar enligt Johnson och Bruwer (2007) 

välrenommerade producenter. För nya producenter fungerar istället det regionala brandet, 

exempelvis appellationer som ett starkt marknadsföringsverktyg (Johnson & Bruwer, 2007). 

Här finns en generell skillnad från gamla världen, där ursprunget är av stor vikt. Samtidigt 

skiljer sig detta åt beroende på region. I till exempel Frankrike och Bourgogne profileras 

ursprunget störst på etiketten medan i Bordeaux profileras istället producenten och brandet 

störst på etiketten (Orth, Wolf & Dodd, 2005). 
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Ekologisk märkning 

Undersökningar genomförda av Rudholm, Daunfeldt, Heldt, Thunström och Weiberth (2011) 

visar att efterfrågan på miljömärkta produkter är märkbart beroende av produktgrupp. Det 

värde en miljömärkning har för en konsument kan ofta enligt Rudholm et al. (2011) relateras 

till förmågan att lättare hitta produkter denne söker, snarare än de fördelar som går att koppla 

till miljövänlighet. Samma författare menar också att dessa varor blir mindre priskänsliga på 

grund av ovannämnda fördel och ett vinstmaximerande företag skulle eventuellt till och med 

kunna höja priset på en produkt vid införande av en märkning.  Försäljningen av ekologiskt 

odlat vin i Sverige har stigit de senaste åren och bara mellan första kvartalet 2013 och samma 

kvartal 2014 ses en rejäl ökning från 2 108 185 produkter till 3 732 187 stycken 

(Systembolaget, 2014c). Ekologiskt producerade viner finns i alla prisklasser enligt 

Systembolaget (2014d), skillnaden är dock i hur de marknadsför det. Av 32st ekologiskt 

odlade röda viner, i ordinarie sortiment och prissegmentet 59-89 kr marknadsför sig 27st viner 

med en ekologisk märkning på framsidans etikett (Systembolaget, 2014d). När det kommer 

till prissegmentet 110-500 kr i ordinarie sortiment marknadsför sig endast ett vin av 14st med 

en ekologisk märkning på framsidans etikett (Systembolaget, 2014d). 

 

Ekologiska märkningar kan av konsumenter upplevas positivt men även ha motsatt effekt 

visar studier genomförda av Delmas och Grant (2014). I samma studie, gjord på personer i 

Kalifornien, visar Delmas och Grant (2014) hur certifieringen av en ekologisk produkt höjde 

priset på vinet med 13 % och bidrog då till en ökad känsla för kvalitet. När senare märkningen 

exponerades på etiketten minskade dock priset på vinet med 20 % och ansågs då av 

konsumenten som ett vin av lägre kvalitet (Delmas & Grant, 2014). I en studie gjord på den 

grekiska vinkonsumenten av Fotopoulos, Krystallis och Ness (2003) kan läsas att de 

konsumenter som då eftersökte ekologiska viner ofta handlade i speciallistbutiker och hade en 

bra kunskap om vin. Lockshin och Corsi (2012) framför en viktig poäng i sammanhanget när 

de beskriver hur ord som trendigt och modernt ofta förknippas med ekologisk märkning och 

hur uppfattningen om detta skiftar från land till land.  

 

I en studie genomförd av Holm, Mancu och Söderberg (2013) där de undersökt 

konsumentbeteende vid val av kaffesort i dagligvaruhandeln så frågar de konsumenterna om 

de anser miljömärkning vara viktigt. Endast en tiondel av de tillfrågade konsumenterna ansåg 

att miljömärkning spelade en betydande roll vid köp av kaffe. Vad som däremot framkom var 
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att cirka hälften av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att betala ett högre pris för 

miljömärkta produkter.  

 

Ekologisk märkning av livsmedel och dess relevans för konsumenter har även Holmberg, 

Steingrimsdottir och Svensson (2007) undersökt. Deras forskning visar att det finns skillnader 

mellan olika konsumenters intresse för köp av ekologisk mat som delvis hänger samman med 

konsumenternas kön, ålder och utbildning. Holmberg et al. (2007) menar också att 

konsumenter känner ambivalens kring köp av ekologisk mat. De tycker att det är svårt att 

värde miljöinformationen och veta vad de skall välja. Dessutom kan miljöintresset stå i 

kontrast med andra värderingar, som exempelvis att handla ekonomiskt. 

 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur de etikettsorienterade begreppen ursprung, druvsort, 

ekologisk märkning, producent och estetik är av betydelse för den svenska konsumenten vid 

val av vin på Systembolaget. 

 

Frågeställning 
Hur skiljer sig detta mellan ålder, kön, prisklass och hur pass regelbundet konsumenterna 

handlar vin? 

 

 

Metod och material 
I detta kapitel redogörs och motiveras valet av metod samt hur insamlad data bearbetats och 

analyserats 

 

Metodval 

För att enklast kunna besvara studiens syfte så valde författarna i detta fall att utföra en 

kvantitativ studie med en enkätundersökning som primärt instrument vid insamling av data. 

Studien grundar sig i en hypotes hos författarna och för att testa denna hypotes på en så bred 

och generell målgrupp som möjligt ansåg författarna med stöd av det Bryman (2011) skriver 

att detta enklast prövas genom en enkät.  
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Studien vill visa på skillnader hos olika typer av konsumenter gällande hur dessa väljer vin i 

dagligvaruhandeln, samt vilka etikettsestetiska attribut som påverkar dessa val. Skillnader 

som dessa blir också mer påtagliga vid en enkätundersökning då svaren är anonyma vilket 

ofta leder till svar som ligger närmare sanningen än vid exempelvis en intervju (Bryman, 

2011). Andra fördelar med enkäter förutom bortfallet av intervjuareffekt är den korta 

administrationstiden, förmågan att anpassas efter respondentens behov samt att de är så pass 

billiga att administrera (Bryman, 2011).   

 

Enkätutformning 

Enkäten utformades att vara så tydlig och informativ som möjligt (Bilaga 3.). Fundamentalt 

vid författande av en enkät är utseendet (Bryman, 2011). Han menar att en enkät inte på något 

sätt får verka avskräckande genom för många frågor, udda typsnitt samt dess storlek eller 

andra utformningsmässiga teknikaliteter. Detta för att minska mängden bortfall (Bryman, 

2011).  

 

För att ytterligare uppmuntra till att svara på enkäten utformades frågorna så att 

instruktionerna var tydliga och instruktiva i all sin enkelhet (Bryman, 2011). Även mängden 

frågor reglerades att bara innefatta de absolut nödvändigaste. Anledningen är det Bryman 

(2011)  skriver om hur folk lätt blir trötta och ointresserade efter en tids besvarande av frågor 

vilket författarna naturligtvis vill undvika i största möjliga mån.  

 

Urval 
Målet med studiens urval är att fånga en så bred bild av Sveriges vinkonsumenter som 

möjligt. För en nationell studie bör andelen av undersökta svar stå i korrelation med Sveriges 

sociodemografiska variablar, som till exempel kön, ålder och specifikt för denna studie; 

prisklass av inköpt vin samt köpfrekvens (Kessler, Zhao, Blazer & Swartz, 1997). Det är 

grunden som studien har utgått från, men ett visst bekvämlighetsurval har tillämpats.  

 

Genom att öka storleken på urvalet så har också en större precision kunnat uppnås (Bryman, 

2011). Samtidigt bör tas i beaktning att det inte är något absolut faktum, utan beror på en 

mängd olika variablar som exempelvis kön eller ålder. Urvalet grundar sig på att undersöka 

svenska konsumenter med olika grad av köpfrekvens, kön, ålder samt vilket prissegment 

konsumenterna handlar vin i. Därför är det viktigt enligt Bryman (2011) att angripa många 

olika kanaler. Detta möjliggörs genom sociala forum på internet med olika demografiska 
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bakgrunder. Delvis används det sociala forumet Sweddit, som enligt de senaste demografiska 

siffrorna har en medelålder på ca 23 år och består till ca 90 % av män (Reddit, 2014). Det 

andra forumet som används är Familjeliv vilket har en medelålder på ca 30 år och består till 

88 % av kvinnor (Familjeliv, 2014). Det tredje forumet är Facebook.  

 

Även Sveriges största vinforum Finewines (2014) var en del av studiens urval, detta för att 

även få det översta skiktet av involvering. 

 

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes under en vecka. Pilotstudien genomfördes på 10 studenter vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. De utvalda besatt olika nivåer av kunskap om 

vin, något som är viktigt enligt Kessler et al. (1997) vid en nationell studie. Syftet är att hitta 

olika typer av konsumenter. Pilotstudien står i syfte att undersöka eventuella problem med 

enkätens upplägg, något som Bryman (2011) menar kan vara svårt då det tar tid innan alla 

enkäter har samlats in. Detta motverkades genom att vara fysiskt närvarande när de olika 

informanterna besvarade enkäten, för att få direkt återkoppling, likt en pilotstudie genom 

personliga intervjuer (Bryman, 2011).  

 

Pilotstudien gav informativ kritik som senare kunde användas för att färdigställa den 

slutgiltiga enkäten. Informanterna i pilotstudien menade exempelvis att det ursprungliga 

enkäten var alldeles för lång och att svarsalternativen var för få. De upplevde att exempelvis 

prissegmenten borde vara flera och att författarna borde använda sig av så få sidor som 

möjligt för att undvika bortfall. Pilotstudien genomfördes som ett bekvämlighetsurval, vilket 

har de positiva egenskaperna av snabba svar med en direkt återkoppling (Bryman, 2011). 

Informanterna i pilotstudien är ej deltagare i den slutgiltiga studien, då dessa enligt 

Haralambos och Holborn (2008) redan är bekant med studien och kan verka partiska. 

 

Genomförande 

Nedan regörs för genomförandet av enkätundersökningen samt hur denna distribuerades. 

 

Då etiketten var utformad så handlade det för författarna  om att skapa en så stor spridning 

som möjligt via sociala medier för att få svar från folk i många olika åldrar och med olika 
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konsumtionsvanor. Enkäten, vilken gjordes i programmet Eyequestion distribuerades av 

författarna via hemsidorna www.familjeliv.se, www.facebook.com och www.reddit.com, då 

svar från en bred målgrupp möjliggjordes i och med hemsidornas breda användarregister. Då 

deltagarna klickade på länken för undersökningen så möttes de först av en kort missiv 

innehållande en kort förklaring av studien och dess syfte. Därefter fick de besvara 

undersökningen anonymt. När så resultaten samlats in var det dags att analysera resultatet. 

 

Dataanalys 

Resultatet sammanställdes i programmet Eyequestion samt i Microsoft Excel. Resultaten 

analyserades och bearbetades i tilläggsprogrammet Eyeopener. Vad studieförfattarna var 

intresserade av var att jämföra så många av de olika attributen som möjligt med alla de 

demografiska variblarna. Attributen ställdes i förhållande till variablar som kön, prissegment, 

ålder samt hur ofta konsumenterna handlar vin och sedan valdes den relevanta datan ut för att 

arbetas om till grafform och sedan införlivas i arbetet. För att underlätta kodningen av 

resultatet och ge en bättre översikt så skrevs informationen i enkäten om till sifferform.  

 

Databaser 

Bryman (2011) skriver om hur databassökning är en av de absolut viktigaste källorna för 

insamling av information. Alla artiklar har sökts genom Google Scholar. Ett söksystem som 

bygger på en specifik algoritm kallad PageRank (Brin & Page, 1998). Till skillnad från övriga 

söksystem som Summon och FSTA fungerar PageRank så att hela artikelns innehåll värderas 

och poängsätts för att få fram en så precis relevans som möjligt (Brin & Page, 1998). 

 

Sökord: Consumer, Label, Front, Marketing, Wine, Communicate, Size, Organic, Labeling, 

Aesthetics, Creativity, Konsument, Konsumentbeteende, ekologisk, trends, trender (Bilaga 2). 

 

Forskningsetik 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning så är forskningsetik något som alltid bör tas i 

beaktning (Bryman, 2011). Vetenskapsrådet (2013) har författat fyra stycken etiska riktlinjer 

vilka författarna valt att ta ställning till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet.  
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Ur ett informationsorienterat perspektiv så valde författarna att tydligt beskriva enkäten och 

dess syfte till studien. Informanterna får genom enkätens missiv information om studien och 

kan när som helst avbryta och avstå från att vara med i undersökningen (Bryman, 2011). 

Enkäten postas på diverse sociala forum och inleds med en beskrivning av författarna och 

studiens syfte, informanterna har total kontroll om de vill deltaga eller ej. I enlighet med 

informationskravet (Bryman, 2011). 

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen aldrig ska behöva göra något 

mot sin psykiska eller fysiska ovilja (Vetenskapsrådet, 2013). I detta fall är detta självklart då 

det är frivilligt att svara på enkäten och avhopp är möjligt genom hela processen.  

Kravet på konfidentialitet då detta efterfrågas är väldigt viktigt och författarna har valt att 

hålla alla deltagarna anonyma då detta ofta bidrar till mer sanningsenliga svar (Bryman, 

2011). Om deltagare är omyndiga bör alltid målsman eller tillsynshavare kontaktas men då 

denna enkät berör ämnet akohol och inköpsprocessen av denna så kommer ingen svensk 

under 20 år att kunna svara på enkäten (Vetenskapsrådet, 2013). Endast information om 

ungefärlig ålder och kön på den som besvarat enkäten kommer att anges. 

 

Det sista kravet inom forskning är det så kallade nyttjandekravet vilket gör gällande i vilket 

sammanhang och i vilken utsträckning den insamlade informationen publiceras (Bryman, 

2011). I detta fall kommer informationen endast att användas till denna studie alternativt som 

förstudiematerial till vidare forskning inom måltidskunskap och värdskap. 

 

 

Resultat 
Resultatet delas upp i kön, ålder och hur ofta konsumenterna handlar vin samt hur dessa 

parametrar står i samband med etikettens variablar. Dessa variablar är indelade i 5 olika 

kategorier: Druva, ursprung, ekologiskt/-rättvisemärkt, producent och estetik (Bilaga 1 & 4.). 

 

Demografi 
285 personer deltog i studien med en övervägande majoritet av män. Totalt var det 188 män 

som svarade på enkäten och 97 kvinnor. Även åldersgrupperna var dominerade av en 

kategori, vilket var kategorin 20-28 år. Denna grupp stod för 180 av svaren, medan de två 

kategorierna äldre än 28 år (29-37 & 38-46) stod för 84 av svaren. Det innebär att de två övre 
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kategorierna som stod för en demografi över 46 år endast stod för 21 av svaren. Åldern över 

var då ej signifikant för studiens resultat. All data är byggt på en flaska vin, 750 ml. 

 

I prisklass ingår begreppet köpfrekvens och innehöll 5 olika kategorier. Inom prisklass visade 

det sig att mindre än 5% av informanterna handlade oftast vin under 50 kronor och är därmed 

försumbart (Bryman, 2011). I övrigt stod kategorin 80-110 kronor för nästan hälften av alla 

svar, rättare sagt 122 informanter. Enligt Tabell 1 låg de andra tre kategorierna mellan ett 

spann på 15 till 20% av populationen. När gäller skillnader mellan pris och ålder fanns det en 

tydlig indikation att den vanligaste prisklassen låg mellan 80-110 kr per flaska. Undantaget 

till detta var åldersgrupperna över 38 år, där det var betydligt vanligare att handla vin över 

150 kr per flaska. Enkäten fann en tydlig korrelation mellan ålder och prisklass. Desto äldre 

informanten var, desto dyrare vin inhandlade denne.  

 

Korrelation mellan ålder och prisklass (Tabell 1). 

 Prisklass Total 

Under 50 51-80 81-110 111-150 Över 150 

Ålder 

29-28 5 50 79 30 14 178 

29-37 1 4 23 8 14 50 

38-46 0 1 15 5 14 35 

47-55 1 1 1 1 9 13 

Över 56 0 1 4 1 3 9 

Total 7 57 122 45 54 285 

 

Den andra frågan i begreppet köpfrekvens var hur ofta informanten köpte vin och innehöll 3 

olika kategorier. Denna fråga visade på en bredd där alla kategorier var starkt representerade 

relativt jämt. Den kategori som fick lägst svarsfrekvens var att informanten handlade vin fler 

än 3 ggr i månaden med totalt 70 svar. Mellan kategorierna färre än 1 gång i månaden och 1-

2 ggr i månaden var resultatet likvärdigt och stod för 108, respektive 107 svar vardera. När 

detta ställdes mot ålder visade det sig att alla kategorier var relativt jämt utspritt över alla 

åldersgrupper. 

 

Kön & Ålder 
Resultatet visade på att ålder och kön ej hade någon signifikant påverkan på hur konsumenter 

handlar vin på Systembolaget genom framsidans etikett. Istället fokuseras resultatet på hur 

ofta konsumenten handlade vin och i vilken prisklass. 
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Hur ofta konsumenten inhandlar vin 
Till skillnad från kön och ålder i förhållande till undersökta etikettsestetiska attribut, där 

enkätsvaren inte visade sig vara signifikanta så är hur ofta konsumenten handlar vin 

tillsammans med prisklass de största påverkande faktorerna gällande hur vi väljer vin utifrån 

etikettens estetik. Som övergripande faktor vid val av vin i förhållande till attributen druvsort, 

producent, ekologisk märkning, estetik och ursprung så visade ekologisk märkning, druvsort 

samt ursprung på signifikant skillnad i genomförda T-test. Attributen estetik samt producent 

visade inte på någon signifikant skillnad och resultaten för dessa redogörs därför inte i 

resultatdelen i någon större utsträckning. Samtidigt visade det sig vara signifikant när det kom 

till prisklass. 

Resultaten gällande druvsort i förhållande till hur ofta konsumenten handlar vin (Figur 1) 

visade att ju oftare konsumenten handlar vin, desto större vikt har valet av just druva. Då vin 

inhandlades mindre än en gång i månaden så visade ett genomsnitt att druvsort på en skala 

från 1-100 där 1 betyder att den inte alls påverkar valet och 100 betyder att den är otroligt 

viktig att druvsorten påverkar till 51. När vin inhandlades 1-2 gånger i månaden så ökade 

plötsligt druvsortens betydelse till 67 för att vid 3 eller fler gånger i månaden nå 76. 

Samband mellan Druvsort och Hur ofta konsumenten handlar vin (Figur 1).       

 

Betydelsen av ursprung vid valet av vin i förhållande till hur ofta konsumenten handlar vin 

visade sig rent grafiskt (Figur 2) likna resultatet för druvsort i förhållande till just 

köpfrekvensen. Skillnaden var signifikant och när vin inhandlades mindre än en gång i 

månaden så visade den 100-gradiga skalan ett utslag på 51. I takt med att vin inhandlas mer 
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frekvent så steg också användet av druvsort som en fiktiv kvalitetsförsäkran för att vid tre 

eller fler inköp av vin per månad nå 76 på den 100-gradiga skalan.  

Samband mellan Ursprung och Hur ofta konsumenten handlar vin (Figur 2).  

 

Till skillnad från ovanstående två grafer (Figur 1 & 2) där betydelsen stiger ju oftare vin 

inhandlas visade grafen för vikten av ekologisk märkning i förhållande till hur ofta 

konsumenten handlar vin en annorlunda trend. När vin inhandlades mindre än en gång per 

månad så visade sig ekologisk märkning ha störst betydelse och nådde 49 på den 100-gradiga 

skalan. Efter detta så sjunker betydelsen för att vid 3 gånger eller fler per månad vara nere på 

38.  

Samband mellan Ekologisk märkning och Hur ofta konsumenten handlar vin (Figur 3).  
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Prisklass 
Kategorin prisklass stod för den största signifikanta skillnaden mellan de olika variablerna. En 

kategori som tolkas efter att en högre prisklass också står för en högre grad av köpfrekvens 

och således kunskap.  

 

När det kom till ursprung visade det sig att det fanns en signifikant skillnad mellan de två 

översta prisklasserna(111-150 & över 150). Även här finns en ökad betydelse för vinets 

ursprung när köpfrekvensen ökar. Samtidigt var urspunget viktigt inom alla prisklasser och 

prissegmentet 51-80 kr låg i linje med prissegmentet 81-110, om något så var detta marginellt 

viktigare för den lägre prisklassen. 

 

Samband mellan Ursprung och Prisklass(prisklassen under 50 är ej signifikant för studien) 

(Figur 4). 

 

 

Betydelsen för en ekologisk märkning låg istället omvänt inom prisklasserna, samtidigt som 

den generella betydelsen var lägre än tidigare variablar. Betydelsen översteg aldrig värdet 60 

på en hundragradig skala. Här stod prissegmentet 51-80 kr för den högsta siffran. Det visade 

sig att en lägre köpfrekvens stod i samband med betydelsen för en ekologisk märkning. Inom 

prissegmentet 81-110 kr ansågs också ekologisk märkning som en viktig faktor i val av vin på 

Systembolaget. Men i de två övre prissegmenten över 111 kr minskade betydelsen drastiskt. 
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De som handlar vin över 150 kr visade på en låg betydelse för den ekologiska märkningen 

och som tidigare beskrivet, mer väljer vin efter druva och ursprung. 

 

Samband mellan Ekologisk märkning och Prisklass(prisklassen under 50 är ej signifikant för 

studien) (Figur 5). 

 

 

Betydelsen av producenten går i samma tecken som druva och ursprung. Här visade det sig att 

betydelsen ökar med prissegmenten. De två lägre prissegmenten (51-80 kr & 81-110 kr) låg 

båda på en förhållandevis låg nivå av betydelse. Samtidigt som de två övre prissegmenten 

istället visade på en stark betydelse för producenten, där prissegmentet över 150 kr stod för 

den störst betydelse. Det visar sig att vikten av producent ökar med en ökad köpfrekvens.  
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Samband mellan Producent och Prisklass(prisklassen under 50 är ej signifikant för studien) 

(Figur 6). 

 

Estetik visar samma generella tendenser som ekologiska märkning, där betydelsen aldrig 

översteg värdet 60 på en hundragradig skala. De som dock ansåg att en estetiskt tilltalande 

etikett var av betydelse låg inom de två lägre prissegmenten. Där både prissegmenten 51-80 kr 

och 81-110 kr stod för högst betydelse av estetik inom variabeln. Om något så hade estetik 

den största betydelsen inom prissegmentet 51-80 kr. Även prissegmentet 111-150 kr visade på 

en viss betydelse för etikettens estetik. Prissegmentet över 150 kr visade på den lägsta nivån 

av betydelse och värdet låg knappt under 30 på en hundragradig skala.  

 

Samband mellan Estetik och Prisklass(prisklassen under 50 är ej signifikant för studien) 

(Figur 7). 
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Diskussion 

Druvsort 
Valet av druvsort visade endast på en signifikant skillnad när det ställdes i korrelation till hur 

ofta vin inhandlas. I korrelation till ålder, kön samt vilken prisklass konsumenterna handlar 

vin i så visade sig skillnaden vara mindre betydande. Dock står kopplingar med en del av den 

insamlade tidigare forskning som i många fall pekar på att druvsortens betydelse är starkt 

prisrelaterat att finna i graferna. Albisu och Nadhem (2006) skriver exempelvis om hur 

druvsorten cabernet sauvignon för 5€ ansågs rimligt och i proportion till vad druvsorten 

levererar. Då priset på samma druvsort sjönk till 2.5€ ansåg deltagarna i samma studie att 

priset var omotiverat lågt och att vinet borde vara dyrare om det skall uppvisa någon form av 

kvalitet. Även Bombrun och Sumner (2003) berör detta och visar i sin studie på pinot noirs 

prishöjande funktion bara genom att druvan associeras med kvalitet. Detta går att koppla till 

resultatet som visar att druvsorten blir viktigare ju dyrare vinet blir.  

 

Barber et al. (2007) skriver om hur vin och druvsorter blir allt mer populärt längre ned i 

samhällsklasserna. Något som kan jämföras med studiens resultat som visar på att det ej fanns 

någon signifikans mellan prisklass och betydelsen av druvsort. Druvsort verkar enligt denna 

studie och Barber et al. (2007) vara en variabel som allt fler konsumenter känner igen och 

förlitar sig på, oberoende av involvering och kunskap. Generellt i studiens resultat tycks 

druvsort fungera som ett säljargument inom alla olika konsumentgrupper i Sverige, men i 

likhet med tidigare forskning är betydelsen beroende av en mängd andra variablar. Något som 

innefattar hur brand och ursprung profileras i kombination med hur dessa förknippas med 

druvsorten (Albisu & Nadhem, 2006; Bombrun & Sumner, 2003; Goodman et al., 2007). 

 

Ursprung 

Ursprunget på framsidesetiketten är en del av vinets identitet och konsumenter kan enligt 

Thomas och Pickering (2003) med hjälp av detta dra slutsatser gällande stil och kvalitet. 

Vidare menar Barber et al. (2006) att detta står i samband med konsumentens kunskap och 

involvering, där val av dyrare vin innebär ett större risktagande för konsumenten. I studiens 

resultat visar det sig i Figur 4 att betydelsen för ursprunget på etiketten ökar något med den 

högre risken. Samtidigt var ökningen marginell och betydelsen är hög för alla signifikanta 
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prisklasser. Något som kan förklaras med den kraftigt ökade kunskapen om vin i Sverige, där 

allt fler väljer vin med en dyrare prislapp och därmed med en högre risk (Systembolaget 2006 

& 2013). Samtidigt visade resultatet på en stor skillnad mellan betydelsen för ursprung när det 

kom till hur ofta konsumenter handlar vin. 

 

I Figur 2 kan ses att betydelsen av ursprung ökar drastiskt när konsumenten handlar vin mer 

frekvent. Betydelsen för ursprunget visar på klara samband med hur ofta konsumenten 

handlar vin samtidigt som den också avviker. En förklaring till detta kan fås av Sáenz-Navajas 

et al. (2013) som menar på att val av vin efter ursprung kan innebära en viss trygghet. Men 

den viktigaste skillnaden ligger i hur konsumenter uppfattar ursprung. I Figur 4 ligger 

betydelsen av ursprung högt för alla prisklasser. Enligt Perrouty et al. (2006) väljer alla 

konsumenter, oberoende av hur ofta de handlar vin efter ursprung. Skillnaden ligger i att 

konsumenter med lägre kunskap och köpfrekvens väljer efter land, medan de med större 

kunskap väljer efter specifika regioner och terroir (Perrouty el al., 2006). Den svenska 

konsumenten köper i särklass mest vin från Italien på Systembolaget. Landet står för totalt 

28,8% av marknadsandelen (Systembolaget, 2014a), samtidigt som Frankrike endast står för 

9,5% av marknadsandelen (Systembolaget, 2014a). Den viktiga skillnaden ligger dock i 

priset, majoriteten av vin från Italien säljs inom prissegmentet 50-89 kr (Systembolaget, 

2014b), samtidigt som majoriteten av vin från Frankrike säljs inom prissegmentet över 90 kr 

(Systembolaget, 2014b). I studien av Sáenz-Navajas et al. (2013) menar de att Frankrike har 

en tradition av att marknadsföra vinerna efter specifika regioner och terroir. Något som 

stämmer överens med Figur 4 och Systembolaget (2014b) där de mer involverade 

konsumenterna då väljer ursprung efter regioner och terroir. Det går också hand i hand med 

hur Barber et al. (2006) beskriver involvering, där regioner innebär en större risk för 

konsumenten och kräver också en större kunskap.  

 

Etikettens estetik 
I förhållande till konsumentens köpfrekvens så stod ingen signifikant skillnad gällande 

etikettens estetik att se.  Precis som för ekologisk märkning så visade sig också den 

övergripande betydelsen av estetiken vara relativt låg och överskred endast nätt och jämnt 60 

på en hundragradig skala. Elliot och Barth (2011) skriver i sin studie mycket om hur unga 

oftast lockas att köpa viner efter etikettens estetik och att det är framförallt den nytänkande 

och kreativa ådran som lockar. Unga människor kan i många sammanhang antas ha lägre 
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inkomst än äldre människor vilket isåfall skulle falla väl i linje med det som resultatet av 

denna studie visar.  

 

Resultatet visar nämligen att etikettens estetik är starkt förknippat med prissegment. De som 

ansåg att etikettens estetik var av betydande roll vid valet av vin var de som handlade vin i en 

lägre prisklass. Framförallt prissegmentet 51-80 kr visade på stor betydelse men även de som 

handlade vin för 81-110 kr ansåg estetiken vara mycket viktig. Därefter så går en viss 

betydelse att se hos prissegmenten 111-150 kr men över 150kr så tappar estetiken enormt i 

betydelse. Kan man då antaga att det är en yngre generation som ofta köper billigare vin så 

går det att kopplas till det Elliot & Barth (2012) skriver om hur äldre människor ofta ser en 

överdådig estetik som något negativt och med en kvalitetsassocierad skepsis.  De Mello & 

Pires Goncalves (2008) skriver om moderna toppviner och dess etiketter som omsorgsfullt 

utarbetade, slående och bestående av färgtäta och färgrika mönster enligt samma författare. 

Med detta i åtanke så kan den klassiska synen på etiketter med vingårdsscenarion, slott eller 

kungliga vapensköldar på som högkvalitativa viner antas börja brytas ned. 

 

Producent 
Ingen signifikant skillnad stod att se gällande producentens betydelse i förhållande till hur ofta 

konsumenten handlar vin. Vad som däremot blev tydligt var sambandet mellan prissegment 

och producentens betydelse. Ju dyrare vin som inhandlades desto viktigare blev producenten. 

Detta går i direkt linje med det som Barber et al. (2006) skriver om hur producentens 

betydelse är starkt inkomstrelaterat. Samma författare menar precis som resultatet i denna 

studie tydligt visar att producenten inte är av lika stor betydelse i de lägre prissegmenten som 

i de högre. Barber et al. (2006) föreslår att anledningen till detta är att konsumenter med hög 

inkomst har råd att köpa dyrare viner och underhålla ett starkt vinintresse där namn på 

producenter och områden blir viktiga.  

 

Prissegmenten 51-80 kr och 81-110 kr visade båda på låg nivå av betydelse. Detta samtidigt 

som de två övre prissegmenten visade på en stark betydelse för producenten, där 

prissegmentet över 150 kr stod för den störst betydelse. Mellan de två sistnämnda 

prissegmenten så stiger betydelsen kraftigt och det känns rimligt att antaga att samma stigande 

trend fortsätter upp i ännu högre prissegment. En förklaring skulle kunna vara den investering 

som en dyr flaska vin är. Konsumenten gör allt för att kvalitetssäkra den oöppnade flaskan 

och en välrenommérad producent gör detta väldigt väl. I linje med Beverland (2006) som 
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beskriver hur en producent eller brand står för olika nivåer av kvalité eller hantverk. Samt 

enligt Barber et al. (2006) som menar på att det krävs kunskap och således involvering för att 

lära sig vad producenterna står för.  

 

Ekologisk märkning 
Den ekologiska märkningen beskrivs av Lockshin och Corsi (2012) som en modern och 

trendig företeelse. Om det appliceras på denna studies resultat, enligt Figur 3 och 5, innebär 

det att en lägre köpfrekvens och kunskap också står för en mer trendkänslig målgrupp. En 

annan viktig synpunkt ges av Rudholm et al. (2011) som menar på att en miljömärkning 

underlättar för konsumenter att hitta det den söker. Något som är ytterst relevant när det 

kommer till etikettens utformning och information.  

 

Relevansen kan förklaras av Barber et al. (2006) som beskriver hur inkomst påverkar valet av 

vin. Med en högre inkomst kan konsumenten köpa dyrare vin utan att utsättas för en speciellt 

stor risk, till skillnad från en konsument med lägre inkomst (Barber et al., 2006). Detta ger 

också en möjlighet för en konsument med högre inkomst att lära sig mer om vin (Barber et 

al., 2006). Figur 5 kan således ställas mot denna information och de som handlar dyrare vin 

bryr sig också mindre om ekologisk märkning och letar istället efter andra 

kvalitetsindikationer som ursprung och producent. Detta överensstämmer med vilka viner som 

marknadsför sig med en ekologisk märkning enligt Systembolaget (2014d). Ekologiskt odlade 

viner i prissegmentet 59-89 kr har i majoritet en tydlig märkning på framsidans etikett 

(Systembolaget, 2014d). Det går i linje med Figur 5 som visar på hur konsumenter som 

handlar vin i ett lägre prissegment i allt större utsträckning värderar betydelsen av en 

ekologisk märkning. Ekologiskt odlade viner i prissegmentet 110-500 kr marknadsför istället 

ursprung och druva, snarare än ekologisk märkning (Systembolaget, 2014d). Något som också 

går i linje med Figur 5, där konsumenter som köper vin i det högre prissegmentet visar på en 

lägre betydelse för den ekologiska märkningen. Det kan sättas i kontext till Johnson och 

Brewer (2006) som menar på att en ökad involvering också ökar villigheten att extrahera allt 

mer information från etiketten, specifikt druva, producent och ursprung.  

 

Gällande korrelationen mellan hur ofta konsumenten handlar vin och betydelsen av ekologisk 

märkning så visade det sig att de konsumenter som handlade vin mest sällan också var de som 

fann märkningen viktigast. Detta kan bero på att de konsumenter som handlar vin mer sällan 

inte har lika god kunskap om vin och lätt kan ledas att tro att ett ekologiskt arbete är 
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förbehållet endast de viner som skyltar med det på etiketten. Detta står i kontrast till den 

studie gjord på grekiska vinkonsumenter av Fotopoulos, Krystallis och Ness (2003) där det 

kan läsas att de konsumenter som då eftersökte ekologiska viner ofta handlade i 

speciallistbutiker och hade en god kunskap om vin.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 
Nedan diskuteras och redogörs för valet av metoder och materialinsamling. Även 

bakgrundens referenser samt deras relevans tas upp.   

 

Vetenskapliga referenser 
Författarna valde medvetet att jobba med ett stort antal referenser då metoden i valda artiklar 

ofta var starkt kopplade till konsumentundersökningar. Skulle endast ett fåtal artiklar använts 

så skulle en liten del av konsumenterna stå för en stor del av de subjektiva åsikter vilka 

presenteras i författarnas teoretiska bakgrund. I stor utsträckning som jobbade författarna med 

de databaser Örebro Universitet rekommenderar och har tillgång till. De allra flesta artiklarna 

inhämtades från Google Scholar där kriterier som publiceringsdatum och framförallt 

vetenskaplig tyngd beaktades noga. Författarna valde också medvetet artiklar utgivna med 

direkt koppling till marknadsföring av vin eller sensoriska undersökningar av detta. Då 

mycket av forskningen gällande konsumenters val av vin i förhållande till etikettsestetiska 

parametrar är skrivna ur ett konsumentperspektiv som inte beaktar svenska konsumenter så 

har resultatet påverkats negativt. Författarna har dock försökt att tona ned dessa artiklars 

betydelse och försökt att fokusera på den forskning som gjorts i Sverige eller på svenska 

konsumenter.  

 

Etikettens utformande  

En kvalitativ undersökning kände författarna var det enda rimliga vid en studie likt denna som 

kräver åsikter från ett stort antal konsumenter. Enkäten utformades således att vara enkel att 

svara på och distribuerades på populära websidor med en bred publik. Bryman (2011) påpekar 

det faktum att man vid en alltför komplicerad frågeställning eller krångligt utformad enkät 

löper stor risk för bortfall. Detta var något författarna ville undvika till varje pris och 

utformade därefter enkäten i programmet Eyequestion med simpla frågeställningar och 

lättläsliga frågor. Enkäten gjordes luftig, vilket Bryman (2011) föreslår med brett utrymme 

mellan frågorna för att göra den mer lättförståelig. Enkäten kodades i Eyequestion och i 



28 
 

programmet SPSS. Etikettsestetiska parametrar som druvsort, ursprung, ekologisk märkning 

samt producent ställdes i korrelation till övergripande faktorer som prisklass, hur ofta 

konsumenten handlar vin, ålder samt kön. Resultatet av detta infördes i tabeller och de 

förhållanden som visade på signifikant skillnad i ett utfört T-test översattes till grafform.  

 

Genomförande av enkätundersökning   
Den färdiga enkäten publicerades på populära sociala nätverk med ett så brett publiknät som 

möjligt. Facebook och Familjeliv genererade flest genomförda undersökningar och kanske 

skulle författarna publicerat undersökningen på fler hemsidor för fler svar. 285 svar 

genererades totalt med ett bortfall på 66. Med bortfall menas i detta fall undersökningar som 

påbörjats men som inte avslutats. Bortfallet hade kanske kunnat minskas genom att göra 

enkäten ännu kortare och med ännu enklare utformning men författarna är nöjda med de svar 

som genererats. En kort missiv föregick enkäten där syftet med undersökningen kort 

förklarades. Det största bakslaget för undersökningen var att relativt många fler män än 

kvinnor valde att svara. Med en jämnare fördelning skulle resultatet förmodligen anses vara 

mer tillförlitligt. Att notera är att etikettens estetik var något många av respondenterna ansåg 

vara mindre viktigt. Detta tvärtemot vad uppsatsförfattarna trott på förhand. En anledning till 

detta skulle kunna vara formuleringen och att respondenterna inte riktigt förstod frågan. I en 

ny studie hade etikettens estetik förtydligats.  

 

Forskningsetisk uppföljning 
Alla deltagare i studien fick information om studiens syfte och mål, samt ett förtydligande om 

att enkäten var helt anonym. Det tillsammans med en presentation om författarna, allt enligt 

informationskravet (Bryman, 2011). Eftersom enkäten gick ut på många olika 

internetbaserade kanaler fanns det ingen direkt fara för informanternas anonymitet. 

Tillsammans med att enkäten var frivillig och även en påbörjad enkät kunde avslutas i förtid, 

utan att dennes resultat registrerades i EyeQuestion. I resultatet är alla informanter grupperade 

i olika konsumentgrupper samt uteslöts de grupper som hade för lågt deltagande, till exempel 

gruppen över 46 år. Dessa beskrivs därför ej ingående i resultatet. Allt för att göra det svårare 

att kunna koppla ihop specifika informanter med svaren.  
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Slutsats 
Resultatet i studien visar att kön och ålder ej visade på signifikanta skillnader vid val av vin i 

förhållande till informationen och estetiken hos framsidesetiketten. Studiens resultatet visade 

på att hur ofta konsumenten handlar vin var avgörande för attributen druvsort, ursprung, 

ekologisk märkning, producent och estetik. En högre grad av köpfrekvens går också att 

relatera till sörre kunskap hos konsumenten, något som tycks uppmuntra denne att läsa av mer 

information på etiketten. Detta i likhet med tidigare studier som visar på att ursprung, 

producent samt till viss grad även druvsor värderas högt när kunskap och involvering hos 

konsumenten ökar. Vid en lägre köpfrekvens har etikettens estetik och den ekologiska 

märkningen istället en viktigare roll. Resultatet tyder på att konsumenten använder etiketten 

som en form av kvalitetssäkring för att minimera risken när de handlar vin över 100 kr. 

Gällande den ekologiska märkningen visade det sig att nästan alla av de ekologiskt märkta 

vinerna på Systembolaget under 90 kr valde att visa sitt certifikat på etiketten. Detta samtidigt 

som viner över 90 kr visade på det omvända. Den ekologiska märkningen förknippas således 

med ett lägre pris och även så en lägre kvalitet. 

 

 

Vidare forskning 
Författarna anser att vidare forskning på en större nivå är nödvändig för att skapa ett mer 

trovärdigt genomsnitt för den svenska befolkningen. Ett större antal respondenter hade 

defenitivt lett till att ett resultat som är mer representativt för svenska konsumenter kunnat 

nås. Författarna föreslår också vidare studier med fokus på flaskan som helhet där form, färg 

och baksideetikett tas i beaktning. Resultatet pekar på att de största skillnaderna i 

konsumtionsmönster står att finna i de lägre prissegmenten så författarna föreslår en studie 

med fokus på prissegmentet 50-89 kr.  
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