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Sammanfattning  
Inledning: Tidigare vetenskaplig forskning visar att bland annat färg, form och motiv på 

etiketten påverkar valet av vin i andra länder. Detta är ett något outforskat område i Sverige. 

Hur medvetna är egentligen svenska konsumenter om etikettens attribut och påverkar dessa 

köpbeslutet?  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om attribut på vinetiketten påverkar den 

svenska konsumentens köpbeslut. 

Metod/material: Studien har baserats på två metoder, en kvalitativ och en kvantitativ. En 

fokusgrupp har använts som utgångspunkt för senare enkätfrågor men även för djupgående 

information.  

Resultat: Undersökningen visade att konsumenter drogs till de etiketter de ansåg var 

traditionella. De färger de ansåg mest tilltalande var marinblått och beige med bourgogneröda 

inslag. Typsnittet som föredrogs var kursivt och de motiv som ansågs mest åtråvärt var det av 

slott. Etikettinformation ansågs också betydande för valet av vin. Konsumenterna gick främst 

på druvsort vid köpbeslutet och det viktigaste attributet på vinetiketten visade sig vara 

typsnitt. Studien visade även att konsumenterna var mer benägna att köpa hem ett vin än att 

köpa det som gåva.  

Slutsats: Slutsatsen av denna studie tyder på att svenska konsumenter är medvetna om 

etiketten och påverkas av dess attribut vid köpbeslutet. För att locka den svenska 

konsumenten bör motiv, färg och typsnitt vara av traditionell stil. Det attribut som det läggs 

mest fokus på är typsnitt. Det föredras en stilren och enkel etikett med mindre men tydlig 

information och där det anges druvsort. Segmentering av vinmarknaden efter kön är inte en 

användbar variabel i Sverige. 

Nyckelord: vin, paketering, etikett, attribut och vinförsäljning 
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Förord 
Först och främst vill vi tacka vår fantastiska fokusgrupp för deras engagemang och deltagande 

men också våra respondenter som gjort studien möjlig. Vi vill sedan tacka kursansvarig Åsa 

Öström som med god energi hjälpt oss framåt med denna studie. Ett stort tack till Asgeir 

Nilsen och Magnus Westling för deras värdefulla hjälp med enkät och programvaran 

EyeQuestion. Ett hjärtligt tack riktas till Jessica Mühlrad och Julia Christansson som läst och 

kommenterat. Slutligen vill vi också tacka Stefan Wennström för hans goda synpunkter.  

 

Sara Nydestedt & Zandra Tiemann    

Grythyttan, 2015-06-02 
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Introduktion 
De troligtvis äldsta bevarade vinetiketterna finns på Musée du Vin de Bourgogne i Frankrike 

(Linton, 2003). Innan år 1860, var vin identifierbart genom att korken märktes (Robinson, 

2006 s. 387). Detta utvecklades sedan till att etiketten på flaskan började användas (ibid.). Det 

var inte förrän vinet började sprida sig till restaurang och konsument som det egentliga 

behovet av etiketter uppstod (Linton, 2003). Tidigare vetenskaplig forskning visar att bland 

annat färg, form och motiv på etiketten påverkar valet av vin i andra länder. Detta är ett något 

outforskat område i Sverige. Hur medvetna är egentligen svenska konsumenter om etikettens 

attribut och påverkar dessa köpbeslutet? 

 

 

Ämnesrelevans 

Inom forskningen av måltidskunskap och värdskap nämns en modell, ”The five aspect meal 

model”, FAMM (Gustafsson, 2004). Modellen delar upp måltiden i fem områden; rummet, 

mötet, produkten, stämningen och styrsystemet (ibid.). Enligt Örebro universitet (2012) 

används modellen på Restaurang- och hotellhögskolan i syfte att undersöka dess olika 

aspekters betydelse för samt påverkan av måltidens helhet. Den här studien syftar främst till 

området produkten inom FAMM. Med produkten avses måltidens mat och dryck, vinet står 

således för en stor del av detta område (Alsne, 2004).  

 

Förutom att vinet har en betydelsefull roll under måltiden kan flaskan och dess etikett påverka 

den estetiska gestaltningen, då flaskan är en synlig del vid konsumtionstillfället. I Tid för 

Måltidskunskap diskuterar Kai Victor Hansen (2004) om restaurangens interiör som en 

påverkande faktor för hur konsumenten upplever helheten av måltiden och hur den får gästen 

att känna sig emotionellt. Färger, möbler, centrala objekt och mindre centrala objekt påverkar 

gästens alla sinnen (ibid.). Författaren förklarar att vinflaskan tillsammans med sin etikett 

tillhör de centrala objekten då det är en del av gästens bord. Vidare skriver Hansen (2004) att 

vinflaskan även kan tillhöra de mindre centrala objekten om krögaren valt att inreda på ett sätt 

så att vinflaskorna är synliga i restaurangen. Genom att exponera flaskan tillsammans med sin 

etikett vid bordet skulle troligtvis sommelieren kunna använda etiketten som ett säljverktyg.  
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Vetskapen om hur vinetiketten påverkar konsumenten skulle kunna hjälpa krögare att öka sin 

lönsamhet genom att välja att köpa in de viner som anses åtråvärda bland svenska 

konsumenter och således går ämnet att tillämpa på måltidskunskap och värdskap.  

 

 

Teoretisk Bakgrund 

Nedan kommer den teoretiska bakgrunden presenteras som berör forskningsresultat på 

konsumenter från USA, Australien, Kanada, Frankrike, Nya Zeeland och England.  

 

Produktpaketering 

Mossberg och Sundström (2011) skriver att ett företag genom att segmentera marknaden tar 

hänsyn till konsumenters köpmönster samt preferenser. På så sätt kan de identifiera den mest 

lönsamma målgruppen (ibid.). Den globala marknaden blir allt större och produktens 

betydelse, oavsett produktdesign, har ökat markant det senaste årtiondet (ibid.). Författarna 

skriver att detta medför en hård konkurrens och vikten av en lockande produktdesign har 

därmed ökat, vilket innebär ett ständigt arbete med förnyelse av produktpaketering.  

 

Produktens förpackning har ofta en avgörande betydelse för vad konsumenten slutligen väljer 

(Mossberg & Sundström, 2011). Utformning av paketering kräver kreativitet men också 

medvetenhet om hur konsumenter kommer reagera (ibid.). Vidare förklarar författarna att 

tillverkare i vinbranschen brukar hävda att det i enkla förpackningar döljer sig en 

överraskande bra produkt. Vinetiketten är det verktyg som producenten kan använda som 

kommunikationskanal med eventuella konsumenter (Robinson, 2006 s.387). Tidigare 

forskningsresultat i Australien och USA har påvisat att den främre vinetiketten är ett 

användbart marknadsföringsverktyg (Finkelstein & Quiazon, 2013; Barber, Ismail & Taylor, 

2007).  

 

Etikettens utseende 

Charters (2006) skriver att etiketten kan ses som ett konstverk. Linton (2003) menar att 

typsnitt, tjocklek, placering av bokstäver och bilder samt bilden i sig är sådant som kan 
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förmedla olika budskap på etiketten. Nedan kommer en redogörelse kring attributen motiv, 

färg, och etikettinformation.  

 

Traditionella kontra moderna motiv 

Tidigare forskning har visat att etiketter går att dela in i traditionella och moderna. I studien 

av Elliot och Barth (2012) visade resultatet att konsumenter i Kanada attraheras av moderna 

motiv som anspelar på bland annat sexualitet. I den amerikanska studien av Boudreaux och 

Palmer (2007) kom forskarna däremot fram till att traditionella motiv lockar konsumenter mer 

än moderna. Till de traditionella motiven som konsumenterna lockas mest av hör de etiketter 

med bilder av druvor, vingårdar och slott (ibid.). De motiv som anses minst åtråvärda enligt 

Boudreaux och Palmer (2007) är moderna bilder av ovanliga djur, exempelvis näbbdjur.  

 

Elliot och Barth (2012) förklarar att den yngre målgruppen i Kanada tenderar att lämna den 

traditionella designen av egendomar och vingårdar på etiketten och söker sig istället mot de 

moderna vinetiketterna. I en amerikansk studie av Barber, Ismail och Taylor (2007) visade 

resultatet att det inte längre är den traditionella etiketten med klassiska färger, former och 

bilder som eftersöks i USA vilket motsäger forskningen av Boudreaux och Palmer (2007). 

Enligt Elliot och Barth (2012) blir moderna etiketter och paketeringar mer förekommande. 

 

Traditionella vinetiketter är associerade med gott och tilltalande vin av hög kvalitet medan 

moderna stilar tenderar att bli associerade med vin av lägre kvalitet (Sherman & Tuten, 2011). 

I den amerikanska forskningen av Sherman och Tuten (2011) visas att attityden för 

traditionella etiketter är den mest positiva, trots populariteten för modern design och moderna 

namn, som exempelvis Killer Whale. Celhay och Passebois (2011) har kommit fram till att 

franska konsumenter dras till ursprungstypiska vinetiketter som de anser är av traditionell stil.  

 

Färg 

Marknadschefer bör vara medvetna om betydelsen av färger och hur de upplevs, då 

förpackningar kan påverka försäljningen (Singh, 2006). Enligt den kanadensiska studien av 

Singh (2006) har chefer möjlighet att utnyttja denna kunskap, genom att anpassa produkten 

till den tänkta målgruppen. Forskaren påvisar att färg är något som kan skapa känslor och 

stark emotionell laddning hos konsumenter. Röd färg stimulerar aptiten på grund av dess 

effekt på ämnesomsättningen och även färgen gul har en påverkan på aptiten (ibid.). Blå är en 
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färg som istället påverkar konsumenterna till att känna lugn och harmoni (ibid.). Vidare 

förklarar forskaren att på grund av färgers starka inflytande kan produkter bli mer 

konkurrenskraftiga. Samma forskare skriver att preferenser vad gäller färger även kan variera 

beroende på bland annat kultur, kön och ålder. Färg går i olika trender och inställningen till en 

viss färg kan förändras med tiden (ibid.). Ett exempel på detta var färgen wasabigrönt som 

under 2007 var en populär färg i USA (Boudreaux & Palmer, 2007). Att följa och matcha de 

aktuella trenderna menar Singh (2006) är betydelsefullt. 

 

Enligt Linton (2003) användes färg redan under 1800-talet för att påverka uppfattningen av 

vin. Författaren tar upp Champagne som exempel där etiketter gjordes i en mer lyxig stil i 

guld och silver för att betona det mousserade vinets prestige. Boudreaux och Palmer (2007) 

kom i sin studie fram till att varma färger så som bourgognerött, klarrött och orange samt 

neutrala färger såsom brunt var åtråvärda och ansågs vara förknippade med kostsamma och 

exklusiva viner. Vidare kom forskarna fram till att mörka färger förknippades med 

exklusivitet och kvalitet, bland annat var marinblått en vanligt förekommande färg på 

vinetiketter. Klarrött och wasabigrönt ansågs vara spännande och fantasifulla färger medan 

rosa ansågs vara en olämplig färg oavsett situation (ibid.).  

 

Etikettinformation 

Barber, Ismail och Taylor (2007) kom i sin amerikanska studie fram till att konsumenter 

föredrar en etikett med grundläggande information om vinstil, druvsort, beskrivning och 

placering av vingård. Etikettinformation är särskilt viktigt vid högre pris då konsumenten kan 

vara osäker på valet av vin (ibid.). I den amerikanska studien av Henley, Fowler, Yuan, Stout 

och Goh (2011) föreslogs dock en enkel och attraktiv främre etikett och istället utnyttja den 

bakre etiketten för mer djupgående information om exempelvis tillverkning. 

 

Etiketten ger inte alltid en fullständig information om vinet men kan ändå ge upphov till att 

både positiva och negativa känslor skapas hos konsumenten (Linton, 2003). Storytelling på 

etiketten eller paketeringen är ett sätt att påverka konsumenten till köp genom att stimulera 

deras fantasi (Mossberg & Sundström, 2011). Detta får konsumenten att känna en sensorisk 

njutning och spänning över produkten (ibid.).  
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Henley et al. (2011) har kommit fram till att konsumenters uppfattning av vin bedöms 

annorlunda efter att de fått utvärdera vinets förpackning och etikett. Etiketter som förutser 

specifika egenskaper hos vin har en tendens att göra så att konsumenter uppfattar dessa som 

mer tydliga (ibid.). Deras studie visade exempelvis att aprikos upplevdes tydligare i vinet då 

det angavs som en del av smakprofilen på flaskan. Samma forskare skriver att information 

som anges på vinetiketten därmed är viktig då den kan påverka smakupplevelsen. 

 

Köpbeteende  

Studien av Finkelstein och Quiazon (2013) påvisar att producenter genom tiderna 

använt vinetiketten för att påverka konsumenten och locka till köp. Enligt Charters 

(2006) kan designen av vinetiketten förmedla en viss livsstil. Det finns även en 

koppling mellan status och etikett, då konsumenter tenderar att köpa vin som 

återspeglar deras personlighet (Elliot & Barth, 2012). 

 

I studien av Barber, Ismail och Taylor (2007) visade resultatet att amerikanska konsumenter 

är skrämda och osäkra över att göra fel val av vin då antalet etikettutseenden och mängden 

information som finns tillgänglig är omfattande. Sådant som etikett, utmärkelse och 

varumärke gör det lättare för konsumenten att göra ett mer medvetet val (Charters, 2006).  

 

Köpbeslut 

Tidigare forskningsresultat i Australien och USA visar på att druvsort är det som konsumenter 

främst går efter när de väljer vin (Corsi, Mueller & Lockshin, 2012; Johnson & Bruwer, 2007; 

Sherman & Tuten, 2011). Enligt Corsi, Mueller och Lockshin (2012) väljer konsumenter i 

Australien helst inte vin tillverkade på flertalet druvor på grund av osäkerhet kring vinets 

karaktär. Istället menar forskarna att konsumenter tenderar att välja vin där endast en druvsort 

används. Samma forskare kom också fram till att utmärkelser som vinet vunnit var av stor 

vikt vid konsumentens köpbeslut. Elliot och Barth (2012) samt Boudreaux och Palmer (2007) 

menar dock att motivet var det mest avgörande för kanadensiska och amerikanska 

konsumenter vid köp.  

 

Resultatet av Elliot och Barth (2012) visar att konsumenter anser att vinetiketten är en av de 

mest signifikanta faktorerna som påverkar valet av vin. Trots vinetikettens betydelse kom 



11 

 

både Elliot och Barth (2012) samt Johnson och Bruwer (2007) fram till att ju äldre och mer 

medvetna konsumenterna blir desto viktigare anses smak och ursprung vara. Celhay och 

Passebois (2011) skriver att franska konsumenter prefererar etiketter som är mest typiska för 

det område som vinet kommer ifrån.  

 

Män och kvinnor 

Barber, Ismail och Taylor (2007) har kommit fram till att kvinnor i USA är osäkra och särskilt 

anser att det är viktigt med etikettutseendet. Forbes (2012) har gjort en studie på konsumenter 

i Nya Zeeland, Australien, England samt USA och menar att kön har en liten betydelse vid 

köp, konsumtion och engagemang vad gäller vin. Studien av forskaren har inte gett stöd till 

tidigare forskning som funnit att kvinnor utnyttjar etikettens design i större utsträckning än 

män. Forbes (2012) ansåg därmed inte att kvinnor var mer bekymrade eller förvirrade vid 

köpbeslut, vilket motsäger forskningsresultatet av Barber, Ismail och Taylor (2007) samt 

Barber och Almanza (2006). Resultat av Forbes (2012) ger stöd för uppfattningen av att 

beteendet hos kvinnliga och manliga konsumenter är likartad, vilket innebär att kön inte är en 

användbar variabel för att segmentera den globala vinmarknaden. 

 

Konsumtionstillfälle 

Sherman och Tuten (2011) skriver att konsumentens vinköp influeras av det tillfälle vinet är 

ämnat att serveras och konsumeras på. De menar att vin är en av få produkter som serveras i 

sin förpackning och därmed har etiketten synlig, oavsett om det är på en middagsbjudning, på 

restaurang eller som gåva till någon.  

 

Vid konsumtion hemma blir konsumenter mer villiga att testa vin med etiketter som är mindre 

typiska för sitt område då situationen uppfattas som mindre riskfylld (Celhay & Passebois, 

2011). Det framgår i den franska studien av Celhay och Passebois (2011) att etiketten spelade 

störst roll om konsumtionstillfället upplevdes mer riskfyllt, det vill säga i sällskap, på 

restaurang eller med experter. Konsumenterna var mer villiga att testa måttligt 

ursprungstypiska etiketter om risken upplevdes mindre (ibid.). I en situation som uppfattas 

som riskfylld valde franska konsumenter den etikett de ansåg vara mest typisk för sitt område, 

även om det inte var den som de själva föredrog estetiskt och designmässigt (ibid.). 
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Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om attribut på vinetiketten påverkar den svenska 

konsumentens köpbeslut. 

 

Syftesavgränsning 

Studien kommer inte att inkludera bag in box eller tetrapack. Det kommer heller inte läggas 

något fokus på kändisviner eller kändisetiketter. Undersökningen bortser även från flaskform, 

flaskfärg, pris och bakre etikett.  

 

 

Metod och Material 

Nedan kommer metodval, urval och genomförande att presenteras. Uppsatsen riktar sig endast 

till personer över 20 år på grund av den svenska alkohollagen. Enligt alkohollagen (SFS 

2010:1622) kapitel 3 paragraf 7 och 9 står det att alkoholdrycker inte får säljas eller lämnas ut 

till en person som ännu inte fyllt 20 år. Alkoholdrycker får inte heller lämnas som gåva, lånas 

ut eller bjudas till en person som inte har fyllt 20 år (ibid.).  

 

Metodval 

Den huvudsakliga metoden som valdes till den här undersökningen var en kvantitativ metod. 

Studien kan ses som en prövning av teori då en jämförelse gjorts mellan tidigare 

forskningsresultat och resultatet från denna studie. Vid prövning av teori föreslår Bryman 

(2011) en kvantitativ metod som exempelvis enkät. I den här studien ville uppsatsförfattarna 

analysera skillnader och likheter med tidigare studier samt utföra en sambandsanalys genom 

att mäta resultatet. Mätning är ett utav de huvudsakliga fokusområden som kvantitativ 

forskning omfattar (Bryman, 2011). 

 

För att kunna försäkra att frågorna samt undersökningens helhet blev användbar genomfördes 

en förstudie i form av fokusgrupp innan enkätundersökningen. Detta ansågs av 

uppsatsförfattarna vara av stor vikt för att skapa en tydlighet i enkäten och på så vis minska 

eventuella funderingar och frågetecken. Vid enkäter finns ingen närvarande att förtydliga 
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frågor som kan uppfattas förvirrande som det däremot gör vid intervjuer (Bryman, 2011). Av 

den anledningen anses förstudier vara extra värdefulla inom kvantitativ forskning (ibid.).   

 

Litteraturinsamling 

Litteraturinsamlingen för vetenskapliga artiklar har endast skett i databasen Summon och 

sammanställts i en sökmatris (Se bilaga 1). Litteratur i form av böcker samt Örebro 

universitets hemsida har också använts. Vid sökningen av artiklar valdes att enbart läsa de 

som var granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter och som fanns tillgängliga i 

fulltext, vilket begränsade sökresultatet. Sökorden som användes var bland annat vin, 

vinetikett, konsument, paketering och design. Dessa ord valdes ut för att få fram så relevanta 

artiklar som möjligt för studiens syfte vilket Bryman (2011) belyser att välformulerade sökord 

gör. Artiklarna som valdes ut till den här studien var utförda på konsumenter i olika länder. 

Dessa länder var USA, Australien, Kanada, Frankrike, Nya Zeeland och England. Artiklarna 

valdes för att kunna jämföra svenska konsumenters köpbeteende gentemot andra länder. 

 

Fokusgrupp 

Utifrån studiens syfte ansågs en fokusgrupp relevant som komplement till den valda 

kvantitativa metoden. Precis som Wibeck (2010) skriver är det syftet som i första hand styr 

metoden bör kompletteras med en annan. Fokusgrupp valdes eftersom att det genom kvalitativ 

metod såsom intervju kan framkomma information som annars är nästintill omöjlig att 

komma åt, vilket Wibeck (2010) bekräftar. En av anledningarna till varför fokusgrupp 

användes var för att generera idéer om vilka frågor som senare skulle användas i enkäten, 

detta nämner Wibeck (2010) som vanligt förekommande. Fokusgruppen användes för att få 

fram vilka specifika attribut med vinetiketten som den svenska konsumenten värdesätter. Av 

de 32 vinetiketterna som diskuterades valdes ett färre antal ut som deltagarna fokuserade och 

berördes mest av med inspiration från Boudreaux och Palmer (2007). 

 

Fokusgruppen användes också för att komma åt djupare och underliggande information, 

precis som Bryman (2011) skriver att kvalitativ metod gör. Den djupgående informationen i 

denna studie beträffade hur attributen på vinetiketten uppfattades av deltagarna i 

fokusgruppen. Även Berenguer, Gil och Ruiz (2009) använde sig av kvalitativ undersökning 
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med fokusgrupper, för att utifrån dessa tillfällen formulera sina enkätfrågor, deras gällande 

attribut i vinlistor.  

 

Urval fokusgrupp 

I den här studien användes enbart en fokusgrupp, då omfattningen var av mindre storlek. Hur 

många som kan vara med i varje grupp varierar och i den här fokusgruppen valdes fem 

personer ut. Wibeck (2010) föreslår att ha mellan fyra och sex individer. Varför just fem 

personer valdes ut var för att alla skulle kunna komma till tals, att alla kände delaktighet i 

diskussionen och genom detta få dem att känna engagemang. Detta kan enligt Wibeck (2010) 

bli svårt om det är för många deltagare i gruppen. De fem personerna valdes ut ur ett 

bekvämlighetsurval då alla var bosatta där studien genomfördes, i Grythyttan. Både män och 

kvinnor deltog och var i olika åldrar.  

 

Genomförande fokusgrupp 

Fokusgruppen fick diskutera 32 etiketter med olika färg, typsnitt, motiv och information. I 

den här studien valdes att använda en strukturerad intervjuguide under fokusmötet, vilket 

Wibeck (2010) anser är en fördel. Frågorna i guiden delades in i olika områden. Guiden 

inleddes med öppningsfrågor som inte användes i analysen därefter introduktionsfrågor för att 

introducera deltagarna i ämnet. Sedan kom övergångsfrågor för att föra samtalet vidare följt 

av tre nyckelfrågor för analys samt avslutande frågor för reflektion kring tidigare diskussion 

(Se bilaga 4). Anledningen till varför en strukturerad intervjuguide användes var för att fokus 

skulle ligga på ett specifikt område. De strukturerade frågorna användes för att analysen 

skulle överensstämma med syftet i så stor utsträckning som möjligt. För att åstadkomma detta 

skriver Wibeck (2010) att en strukturerad mall är mest lämpad. 

 

Under fokusmötet spelades samtalet in med ljudinspelning. Samtidigt antecknades det 

viktigaste under diskussionen av en sekreterare. Förutom de anteckningarna som togs under 

mötet avlyssnades även diskussionen efteråt för att undvika att värdefull information inte 

undgåtts. Det användes en enkel och förkortad transkriptionsvariant då uppsatsförfattarna 

valde att endast skriva ner det som fokusgruppen diskuterade angående de 32 vinetiketterna 

och inget annat. Detta var tillräckligt för studiens omfattning och enligt Wibeck (2010) är det 

här en metod som fungerar bäst för strukturerade fokusgrupper.  
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Enkät 

Programvaran EyeQuestion användes för att skapa enkäten (EyeQuestion u.å). Enkäten 

utformades med frågor som för respondenten skulle vara korta och tydliga att förstå. Mängden 

frågor var även begränsade för att undvika en allt för stor enkät som annars kan trötta ut 

respondenten (Patel & Davidson, 2011). Till enkäten valdes slutna frågor för att kunna få 

fram resultat som var mätbart. Det tillkom dock en öppen fråga för att ge respondenterna 

möjlighet att fördjupa sina svar om varför de valde en specifik etikett. Anledningen till varför 

så få öppna frågor som möjligt användes var för att respondenter tenderar att avsluta enkäten 

när det krävs mer ansträngning från deras sida (Bryman, 2011).  

 

Genomförande enkät 

I den här undersökningen distribuerades enkäten genom en internetadress som direktlänk, 

vilket Ejlertsson (2014) skriver är den vanligaste formen av webbaserad enkät. Enkäten för 

den här undersökningen valdes att skickas ut som länk på Facebook, en stor social 

nätverkstjänst. Detta på grund av viljan att nå en så bred respondentgrupp som möjligt med 

både män och kvinnor i alla olika åldrar. Enkäten var tillgänglig i fem dagar, varav två var 

helgdagar. I enkäten deltog totalt 94 personer men endast 73 avslutade hela. Bortfallet blev 

således 21 personer på sista frågan men började redan på fråga fyra och ökade successivt 

genom hela undersökningen. Av de 94 respondenterna var 66% kvinnor och 34% män. 

Majoriteten av deltagarna var i åldersgruppen 20-30 år. Se bilaga 3 för alla enkätens frågor.  

 

16 etiketter valdes ut till enkäten baserat på diskussionen i fokusgruppen. Se bilaga 6 för 

enkätens etiketter angående kategorierna färg, typsnitt, motiv och information. Till den öppna 

frågan användes fem etiketter. Den första hade ett stort guldigt emblem centralt på etiketten. 

Namn och årgång syntes tydligt och det stod även information om vinet på italienska. 

Nummer två var en etikett med färgerna vitt, svart, guld och silver. Tydligast på etiketten var 

namn, druva och dess utmärkelser. Etikett nummer tre bestod till största del av ett motiv, en 

bomb samt namnet ”BoomBoom”. Nummer fyra var en etikett i beige färg med ett enkelt 

typsnitt och hade ett slott som motiv. Den sista etiketten hade information på franska och 

motivet var en katt med röd nos, placerad i en tunna. Se samtliga etiketter som var med i den 

öppna frågan i bild 1.  
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Bild 1. Vinetiketter som var med i enkätens öppna fråga. Nummer 1-5 (fr. vänster) 

 

Metod för analys av datan 

Enkäten sammanställdes i EyeQuestion (u.å). och resultatet togs fram genom programvarans 

automatiska rapport. I rapporten gjordes en sammanställning i procentenheter så att resultatet 

enkelt kunde utläsas. En översiktlig summering gjordes också av vissa delar i form av figurer 

och tabeller med avseende att göra det lättöverskådligt för läsaren.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 
Etik är en viktig del av forskning som handlar om hur individerna som deltar i forskningen 

behandlas och vilka förutsättningar de har (Bryman, 2011). I den här studien har alla 

involverade givits frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Dessa är de 

grundläggande etiska aspekterna som bör tas hänsyn till enligt Bryman (2011). De fyra etiska 

principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

har alla uppfyllts. Detta är något som både Bryman (2011) och Ejlertsson (2014) betonar 

vikten av att forskare bör ha i beaktning vid såväl enkät som intervju. 

 

I den här studien skickades ett informationsblad ut till de som deltog i fokusgruppen. I 

informationsbladet stod bland annat syfte med mötet samt studien, att deltagandet var 

frivilligt, att diskussionen skulle spelas in och att mötet var anonymt (Se bilaga 5), vilket 

enligt Ejlertsson (2014) uppfyller informationskravet. I enkäten gjordes detta genom att börja 

med en informationstext som också förklarade dessa delar (Se bilaga 3). Eftersom att det 

varken begärts namn, personnummer eller andra personuppgifter i denna studie, kan inte 

enskilda individer identifieras av utomstående. Därmed uppfylls konfidentialitetskravet i 

enlighet med vad Ejlertsson (2014) skriver att kravet innebär. Eftersom att deltagarna i 
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fokusgruppen hade möjlighet att innan, under och efter mötet välja att inte medverka i studien 

har också samtyckeskravet uppnåtts. Att få svar från respondenter i en webbenkät menar 

Ejlertsson (2014) innebär att de samtyckt till medverkan.  

 

Genom informationsbrev och text har deltagarna i både fokusgruppen och 

enkätundersökningen informerats om att alla uppgifter endast kommer användas i denna 

studie vilket uppfyller nyttjandekravet. Detta stöds av Ejlertsson (2014) som skriver att kravet 

innebär att det insamlade materialet till studien endast får användas för det ändamål som 

undersökningen avser. 

 

Resultat 
Nedan kommer resultatet från fokusgrupp och enkätundersökning att presenteras. 

 

Etikettens Utseende 

De attributen som respondenterna fick utvärdera angående etikettens utseende var färg, 

typsnitt, motiv och information. När attributen diskuterades i fokusgruppen kom deltagarna 

fram till att ursprungstypicitet var viktigt. Fokusgruppen ansåg att vissa etiketter förlikades 

med särskilda länder. Vin från gamla världen, det vill säga vinländerna i Europa, togs endast 

seriöst om de hade traditionella etiketter medan fokusgruppen hade överseende med lekfulla 

etiketter från övriga världen. De ansåg även att traditionella etiketter signalerade kvalitet och 

trovärdighet. 

 

Färg 

Den färg som respondenterna i enkätundersökningen attraherades mest av var en marinblå 

som också hade en guldig ram. Den näst mest tilltalande var en beige med bourgogneröda 

inslag. Fokusgruppen ansåg att beigea och neutrala färger var förknippade med vin som gick 

att lita på. Båda dessa färger ansågs av respondenterna i enkäten vara de mest traditionella 

färgerna av de fyra som utvärderades. En etikett med klarröd och orange färg ansågs både 

traditionell och modern med små marginaler. Fokusgruppen ansåg att en röd och orange 

etikett var långt ifrån tilltalande tillskillnad från respondenterna i enkäten där 48,3% ansåg att 

färgerna var åtråvärda. Minst populär var en grön etikett, som var den enda respondenterna 

tyckte var mer modern än traditionell. Samma gröna etikett ansågs mer tilltalande bland 
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deltagarna i fokusgruppen då den förknippades med ekologiskt vin. Rosa ansågs i 

fokusgruppen vara en bra färg på rosévin men missvisande om vinet var av annan stil. För att 

se procentsatser angående enkätfrågor om färg se tabell 1 och tabell 2. 

 

Tabell 1. Procentsatser angående huruvida färg uppfattas som tilltalande eller icke tilltalande. 

Färg Tilltalande Icke tilltalande 

Grön 30,3% 69,7% 

Orange/Röd 48,3% 51,7% 

Marinblå/Guld 78,4% 21,6% 

Beige/Bourgogneröd 72,9% 27,1% 
 

Tabell 2. Visar procentsatser om huruvida färgen anses traditionell, modern eller inget av alternativen. 

Färg Traditionell Modern Inget av alt. 

Grön 11,2% 70,8% 18% 

Orange/Röd 41,6% 37,1% 21,3% 

Marinblå 84,1% 11,4% 4,5% 

Beige/Bourgogne 83,5% 7,1% 9,4% 
 

För att se samtliga färger som användes i enkäten se bilaga 6. 

 

Typsnitt 

Typsnitt visade sig i studien ha störst påverkan på respondenterna. Det mest tilltalande 

typsnittet med 94% var kursiv stil som även ansågs traditionellt. Även fokusgruppen ansåg att 

traditionella typsnitt var de mest åtråvärda. Det näst mest tilltalande var ett enkelt typsnitt med 

raka linjer och seriffer, det vill säga bokstäver med klack. Majoriteten av respondenterna 

93%, ansåg att typsnittet var modernt. Ett annat typsnitt som respondenterna fick utvärdera 

påminde om en handmålad text med pensel. Även detta ansågs modernt och 58,3% av 

respondenterna ansåg att det var tilltalande. Detta var ett utav de typsnitt som fokusgruppen 

ansåg var mest spännande och omtyckt. Ett gotiskt typsnitt som ansågs traditionellt var minst 

omtyckt av respondenterna i enkätundersökningen. Typsnittet hade snirkliga bokstäver i en 

medeltida stil och endast 50% ansåg att det var tilltalande. Fokusgruppen ansåg att det gotiska 

typsnittet upplevdes plottrigt och störande. För att se procentsatser angående enkätfrågor om 

typsnitt se tabell 3 och tabell 4. 
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Tabell 3. Procentsatser angående huruvida typsnitt uppfattas som tilltalande eller icke tilltalande. 

Typsnitt Tilltalande Icke tilltalande 

Seriffer 60,7% 39,3% 

Kursivt 94% 6% 

"Handmålad" 58,3% 41,7% 

Gotiskt typsnitt 50% 50% 
 

Tabell 4. Visar procentsatser om huruvida typsnitt anses traditionellt, modernt eller inget av alternativen. 

Typsnitt Traditionellt Modernt Inget av alt. 

Seriffer 3,5% 93% 3,5% 

Kursivt 94% 2,4% 3,6% 

"Handmålad" 2,4% 90,5% 7,1% 

Gotiskt typsnitt 69,1% 7,1% 23,8% 
 

För att se samtliga typsnitt som användes i enkäten se bilaga 6. 

 
Motiv 

Det motiv som respondenterna tilltalades mest av var ett slott. I princip alla respondenter 

96,4%, ansåg att motivet av slottet var traditionellt. Det motiv som därefter var mest 

tilltalande var det med en tjur, som inom konturerna uppgav olika matinspirerande ord såsom; 

”steak”, ”taste”, ”fire” och ”bbq”.  Motivet ansågs av respondenterna vara av modern stil. 

Blommor var det delad uppfattning om, hälften av respondenterna tyckte motivet var 

tilltalande och andra hälften gjorde det inte. Detta var det motiv som flest hade svårt att välja 

om de tyckte var traditionellt eller modernt, 38,5% svarade inget av alternativen. Det motiv 

som var minst tilltalande var bomben, 84,3% ansåg att det var modernt och endast 20,5% av 

respondenterna tilltalades av det. För att se procentsatser angående enkätfrågor om motiv se 

tabell 5 och tabell 6. 

 

Tabell 5. Procentsatser angående huruvida motivet uppfattas som tilltalande eller icke tilltalande. 

Motiv Tilltalande Icke tilltalande 

Slott 88,1% 11,9% 

Bomb 20,5% 79,5% 

Blommor 50,6% 49,4% 

Tjur 63,4% 36,6% 
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Tabell 6. Visar procentsatser om huruvida motivet anses traditionellt, modernt eller inget av alternativen. 

Motiv Traditionellt Modernt Inget av alt. 

Slott 96,4% 1,2% 2,4% 

Bomb 1,2% 84,3% 14,5% 

Blommor 43,4% 18,1% 38,5% 

Tjur 11% 73,2% 15,8% 
 

För att se de motiv som ingick under kategorin färg i enkäten se bilaga 6. 

 

Etikettinformation 

Informativa etiketter med information om druva och land men även information om att vinet 

exempelvis är ekologiskt uppskattades av deltagarna i fokusgruppen. Intressant i diskussionen 

var att en vinetikett utan information valdes bort på grund av avsaknad på information, medan 

en annan etikett med lika lite ansågs åtråvärd. Detta på grund av att deltagarna i fokusgruppen 

ansåg att etiketten upplevdes häftig och intressant. 

 

På frågorna om etikettinformation fick respondenterna i enkätundersökningen utvärdera två 

etiketter. På den första angavs det bland annat ursprung, land och region, druvsort, vinmakare, 

namn och varumärke. Den andra hade istället fem olika druvsorter och information om 

årgång, namn, land och region samt alkoholhalt. Informationen på de två etiketterna 

uppfattades främst som tydlig. Den första etiketten visades vara mer förvirrande än den andra. 

Av respondenterna var det 44% som ansåg att etikett nummer två med bland annat fler 

druvsorter var mycket tydlig, men det var också den som 26% ansåg hade för mycket 

information. Däremot ansåg fokusgruppen att vin med många druvsorter på vinetiketten 

förknippades med sämre kvalitet än om vinet var gjort på endast en druvsort. Detta på grund 

av att deltagarna hellre valde ett vin med en druvsort som de sedan tidigare var bekant med. 

Ytterst få det vill säga mindre än 4,5% ansåg att det var för lite information på de två 

etiketterna. Mellan 10-20% av respondenterna berördes inte av informationen. För att se 

samtliga etiketter rörande information se bilaga 6. 

 

Köpbeteende 

Resultatet från enkäten visade att 27,7% av respondenterna valde vin baserat på druvsort, 

vilket därmed var det som flest gick på vid valet av vin. Även fokusgruppen valde främst vin 

baserat på druvsort och gick sedan efter vinetiketten. Endast 7,5% av respondenterna i 
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enkätundersökningen valde vin baserat på etikettens utseende. Den näst viktigaste faktorn vid 

valet av vin ansåg enkätens respondenter vara ursprung och därefter om någon 

rekommenderat vinet. Resultatet i denna studie visade också att den fjärde viktigaste faktorn 

var att respondenterna ville testa nya viner som de tidigare inte var bekanta med. För att se 

procentsatser se figur 1. 

 

 
Figur 1. Diagram angående vad konsumenter främst går på vid valet av vin. 
 

Efter att respondenterna fått utvärdera färg, typsnitt, motiv och information på etiketterna 

ställdes frågan ”Vilket är det främsta attributet på vinetiketten som du påverkas av?”. Av sju 

svarsalternativ svarade flest att den mest avgörande faktorn var typsnitt, tätt därefter kom 

information om vinet och sedan motivet. Respondenterna ansåg att färg var det fjärde 

avgörande attributet. De tre minst avgörande var sådant som respondenterna inte fått 

utvärdera i enkäten, vilket var namn och varumärke, ursprungstypicitet och sist utmärkelser. 

Vinetiketter med utmärkelser ansågs av deltagarna i fokusgruppen ge en känsla av att 

producenten var i behov av att hävda sig genom att visa dessa. För att se procentsatser från 

enkätens fråga se figur 2.  
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Figur 2. Diagram med procentsatser angående vilket det främsta attributet på vinetiketten som konsumenten 

påverkas av.  

 

I enkätundersökningen användes en öppen fråga där respondenterna fick utvärdera fem 

etiketter som alla hade olika färg, typsnitt, motiv och information (Se bild 1). Den etikett som 

var överlägset mest omtyckt var en med motiv, typsnitt samt färg som ansågs traditionellt. 

Respondenterna använde sig av uttrycken elegant, sofistikerad, rustik, exklusiv, stilren, enkel 

och trygg när de beskrev etiketten. Etiketten var i en ljus nedtonad beige färg som många 

kommenterade som tilltalande. Informationen ansågs vara fullkomlig, lättförståelig och tydlig. 

I övrigt berörde motiveringarna också ursprung och druvsort. 

 

Färg var den främsta motiveringen till den etikett som var näst mest populär. Många skrev att 

de påverkades positivt av färgerna guld och silver, som bland annat gjorde att vinet upplevdes 

dyrare. Andra motiveringar var att etiketten kändes seriös, pålitlig, enkel, tydlig och smakfull. 

Att den var stilren i en traditionell stil gav intrycket av att producenten var bra. Många 

kommenterade också druvsorten. Det var dock endast en person som angav att det var på 

grund av utmärkelserna som vinet valdes, trots att dessa syntes tydligt på etiketten.  

 

Män och kvinnor 

Den avslutande frågan handlade om osäkerhet kring valet av vin och respondenternas 

köpbeslut. Resultatet visade att det var en mindre andel av respondenterna, endast 19% som 

ansåg sig vara osäkra vid beslutet. En korstabell har gjorts mellan frågan om osäkerhet och 

kön (Se tabell 7). Tabellen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor, vilket innebar att kvinnor inte var mer osäkra än män. 
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Tabell 7. Korstabell mellan kön och upplevd osäkerhet 

 

Konsumtionstillfälle 

Deltagarna i fokusgruppen ansåg att tillfälle spelade stor roll och var vinet ämnat för vänner 

eller likasinnade ansågs moderna etiketter vara spännande och intressanta. Var vinet istället 

ämnat till äldre personer eller till en middagsbjudning så föredrogs traditionella etiketter. Som 

gåva till vinkunniga valdes enkla och stilrena etiketter då fokusgruppen ansåg att dessa 

förmedlade att vinet var av så bra kvalitet att producenten inte behövde marknadsföra sig. 

Oberoende av om vinetiketten var tilltalande eller inte hade respondenten i 

enkätundersökningen större benägenhet att köpa hem vinet än att köpa det som gåva. 

 

Färgmässigt var den gröna etiketten minst åtråvärd att ge bort i gåva men 66,3% kunde ändå 

tänka sig att köpa hem den. Flest respondenter attraherades av den marinblå etiketten och 

minst 80% kunde tänka sig att köpa den ämnat till båda tillfällena. En annan eftertraktad färg 

som kunde köpas oavsett tillfälle var färgen beige med inslag av bourgognerött. Även klarröd 

och orange var omtyckta färger som respondenterna kunde tänka sig att köpa oavsett. 

Fokusgruppen ansåg däremot att en etikett med dessa färger inte var lämplig för något tillfälle 

då de uppfattade färgerna som motbjudande. 

 

Ett kursivt typsnitt som ansågs vara traditionellt valdes av flest respondenter oberoende av 

tillfälle. Enkelt typsnitt med seriffer samt en handmålad text ansågs mer åtråvärda att köpa 

hem än att ge bort. Det gotiska typsnittet med snirkliga bokstäver i en medeltid stil var det 

som endast hälften kunde tänka sig att köpa hem eller som gåva. Traditionellt motiv av slott 

var det strax över 90% av respondenterna som kunde köpa oavsett konsumtionstillfälle. Detta 

motiv var också det enda som fler kunde tänka sig köpa som gåva, dock skiljde det endast 1% 

mellan tillfällena. Det minst omtyckta motivet oavsett tillfälle var bomben. De andra motiven 
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tjuren och blommorna var båda motiv som hälften av respondenterna kunde tänka sig att köpa 

oberoende av situation, tjuren var dock lite mer populär.  

 

 

Diskussion 
Nedan kommer först en resultatdiskussion där resultatet från den här studien ställs mot den 

teoretiska bakgrunden. Sedan kommer metoden utvärderas i avsnittet metoddiskussion. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen inleds med etikettens utseende följt av köpbeteende och avslutas med 

konsumtionstillfälle.  

 

Etikettens Utseende 

I den här studien visade resultatet att konsumenter attraheras av en beige etikett med 

bourgogneröda inslag samt en marinblå etikett med guldiga inslag. Detta resultat stämmer 

överens med den amerikanska studien av Boudreaux och Palmer (2007) som också kom fram 

till att dessa färger var åtråvärda och förknippade med exklusivitet. Guld och silver är två 

färger som svenska konsumenter anser tilldragande. Linton (2003) skriver att vinetiketter 

redan under 1800-talet designades i guld och silver för att betona vinets prestige. Detta 

påvisar att dessa färger än idag, över 200 år senare fortfarande anses åtråvärda bland 

konsumenter. Undersökningen på svenska konsumenter överensstämmer med den 

australiensiska studien av Finkelstein och Quiazon (2013) som visar att vinetiketten kan 

beröra konsumenten och locka till köp.  

 

Singh (2006) skriver att företag kan påverka försäljningen genom att vara medvetna om 

färgsättning på produkten, då färg kan beröra konsumenten genom att skapa känslor. Med 

tanke på att färg väcker känslor hos konsumenten skulle valet av denna kunna påverka 

intrycket av vinet och således vara en av anledningarna till att vissa färger är så omtyckta. 

Exempelvis betraktas etiketter med inslag av guld och silver i den här studien associeras med 

dyrt vin. Enligt Robinson (2006 s. 387) är vinetiketten det verktyg som producenten kan 

använda som kommunikationskanal med eventuella konsumenter. Producenter som vill nå 

svenska konsumenter tordes därför använda traditionella färger, exempelvis marinblått, 
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bourgognerött eller beige med inslag av guld och silver om de vill förmedla en känsla av lyx 

och således locka till köp. 

 

Klarröd och orange var färger som det i denna studie var delade uppfattningar om och gav 

både positiva och negativa reaktioner. Detta stärks genom påståendet av Linton (2003) som 

skriver att etiketten kan ge upphov till att känslor skapas hos konsumenten, som dessa färger 

tydligt bevisar. Boudreaux och Palmer (2007) skriver att klarröd och orange är fantasifulla 

och spännande färger, vilket svenska konsumenter skulle kunna uppleva förvirrande då de var 

oeniga om dessa. Däremot är blått en färg som enligt Singh (2006) påverkar kanadensiska 

konsumenter till att känna lugn och harmoni. Samtidigt menar Boudreaux och Palmer (2007) 

att mörka färger förknippas med exklusivitet och kvalitet. Detta skulle kunna vara 

anledningen till varför den marinblå färgen är mer populär än de klara färgerna hos svenska 

konsumenter. De skulle kunna förknippa denna med harmoni, exklusivitet och kvalitet som 

alla har en positiv association.  

   

Resultatet i denna studie visar att rosa är en slående etikettfärg på rosévin men att färgen är 

missvisande om vinet är av annan stil. Detta motsäger resultatet av Boudreaux och Palmer 

(2007) som skriver att rosa anses vara en olämplig färg oavsett vinstil och tillfälle. 

Anledningen till varför färgen är populär i Sverige skulle kunna bero på att rosévin eftersöks 

av svenska konsumenter. 

 

Den etikettfärg som konsumenterna i enkäten attraherades minst av var grön, som de också 

ansåg var modern. Singh (2006) skriver att färg går i trender och förändras med tiden. Ett 

exempel på detta ger Boudreaux och Palmer (2007) i sin amerikanska studie då forskarna 

nämner att färgen wasabigrönt under år 2007 var en mycket populär färg på paketering. Att 

färgen bland svenska konsumenter i enkätundersökningen inte ansågs attraktiv skulle kunna 

bero på att trender kommer och går i enlighet med vad Singh (2006) skriver. Den gröna färgen 

var dock mer åtråvärd bland de svenska konsumenterna i fokusgruppen som förknippade 

färgen med ekologiskt. Anledningen till varför svenska konsumenter associerar grönt med 

ekologiskt skulle kunna vara på grund av att färgen används frekvent på ekologiska produkter. 

Att färgen anses åtråvärd skulle därför kunna bero på den rådande ekologiska trenden inom 

mat och dryck i Sverige. Att följa och matcha de aktuella trenderna menar Singh (2006) är 

viktigt ur ett marknadsperspektiv. Detta innebär, precis som Mossberg och Sundström (2011) 
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skriver, att ett ständigt arbete med förnyelse av produktpaketering krävs för att hålla sig 

attraktiv och konkurrenskraftig på marknaden.  

 

Tillskillnad från de kanadensiska och amerikanska studierna av Elliot och Barth (2012) samt 

Barber, Ismail och Taylor (2007) har denna studie visat att konsumenter i Sverige eftersöker 

färger som är mer traditionella än moderna. I den här studien samt dessa forskares var 

majoriteten av konsumenterna i samma åldersgrupp. Detta skulle kunna tyda på att svenska 

konsumenter är mer konservativa när de kommer till färg på vinetiketten än konsumenter från 

USA och Kanada, då Europa har en längre vinhistoria. Svenska konsumenter tordes därför 

välja traditionella vinetiketter då de framkommit i denna studie att de förknippar dessa med 

pålitliga viner. 

 

Resultatet i denna studie visade att det mest avgörande attributet för köpbeslutet var typsnitt 

och att traditionella typsnitt i form av kursiv text var mest åtråvärt. Gotiskt typsnitt ansågs 

minst åtråvärt samt plottrigt och störande. Detta resultat stämmer överens med påståendet av 

Linton (2003) som påpekar att typsnitt, tjocklek och placering av bokstäver kan förmedla 

olika budskap på etiketten. I tidigare forskningsresultat från andra länder utvärderas inte 

typsnitt i någon större utsträckning. Det visas dock att svenska konsumenter är väl medvetna 

om detta och att det kan vara en avgörande faktor för köpbeslutet. 

 

Svenska konsumenter föredrar framförallt motiv av slott, vilket de också anser vara 

traditionellt. Tillskillnad från de svenska konsumenterna visar forskningarna av Elliot och 

Barth (2012) att kanadensiska konsumenter attraheras av moderna motiv som bland annat 

anspelar på sexualitet. Däremot visar studien av Boudreaux och Palmer (2007) att 

konsumenter i USA precis som i Sverige föredrar traditionella motiv. Forskarna kom också 

fram till att det minst åtråvärda var moderna motiv av ovanliga djur, exempelvis näbbdjur. 

Detta motsägs dock av svenska konsumenter då ett modernt motiv av en tjur var tilltalande. 

Anledningen till detta skulle kunna vara de matinspirerande ord, såsom; ”steak”, ”taste”, 

”fire” och ”bbq” som stod inom konturerna av djuret. Mossberg och Sundström (2011) skriver 

att storytelling på etiketten eller paketeringen är ett sätt att påverka konsumenten till köp 

genom att stimulera konsumentens fantasi. Därmed skulle dessa matinspirerande ord kunna 

påverka konsumenten till att känna en spänning över produkten. I den amerikanska studien av 

Henley et al. (2011) kom forskarna fram till att konsumenters uppfattning av vin bedöms 
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annorlunda efter att de fått utvärdera vinets förpackning och etikett. De matinspirerande orden 

på etiketten skulle kunna uppfattas som matrekommendationer som vinet passar till. Därför 

skulle detta kunna vara ett vin som väljs av personer med mindre kunskap om mat och vin i 

kombination då vinet uppfattas passa till exempelvis grillat kött.  

 

Resultatet i den här studien visade att den etikett som var mest omtyckt var den som flest 

ansåg vara traditionell. En traditionell etikett i en ljus beige färg med ett slott som motiv och 

ett enkelt typsnitt beskrevs av svenska konsumenter med uttrycken elegant, sofistikerad, 

rustik, exklusiv, stilren, enkel och trygg. Den amerikanska forskningen av Sherman och Tuten 

(2011) visar att attityden för traditionella etiketter är den mest positiva, vilket också visas 

tydligt bland svenska konsumenter. Resultatet i den här studien stödjer också den franska 

forskningen av Celhay och Passebois (2011) som kommit fram till att designen helst ska vara 

traditionell för att konsumenterna ska attraheras av vinet. 

 

Den yngre målgruppen i Sverige dras till de traditionella motiven såsom slott, precis som de 

också attraheras av traditionella färger. Enligt Barber, Ismail och Taylor (2007) är det inte 

längre den traditionella etiketten med klassiska färger, former och bilder som eftersöks i USA. 

Elliot och Barth (2012) förklarar även att den yngre målgruppen i Kanada tenderar att lämna 

den mer traditionella designen av egendomar och vingårdar på etiketten och istället söker sig 

mot de moderna motiven, färgerna och namnen. Skillnaden mellan deras forskningsresultat 

och resultatet i denna studie skulle kunna bero på att svenska konsumenter gärna dras till det 

som förknippas med tradition vilket relateras till exklusivitet och lyx. De svenska 

konsumenterna skulle även kunna dras till dessa etiketter i enhet med det som Sherman och 

Tuten (2011) kommit fram till, att traditionella vinetiketter associeras med gott och tilltalande 

vin. Design och stil på etiketten kan enligt Charters (2006) förmedla en viss livsstil. Detta 

skulle också kunna vara en anledning till varför svenska konsumenter dras till etiketter av 

traditionell stil då de gärna väljer vin som förknippas med en dyrbar livsstil. I dagens 

samhälle används sociala medier i allt större utsträckning. Att på dessa medier kunna visa upp 

till exempel ett vin med traditionell etikett, skulle då kunna göra att andra uppfattar ens livsstil 

som glamourös. Teorin skulle då bekräfta resultatet av Elliot och Barth (2012) som skriver att 

konsumenter tenderar att köpa vin som de vill ska återspegla deras personlighet.    
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Den största skillnaden mellan de två etiketter som användes i den här studien för att 

undersöka hur konsumenterna såg på mängden angiven information var antalet angivna 

druvsorter. Detta eftersom att Corsi, Mueller och Lockshin (2012) kom fram till att 

australiensiska konsumenter helst inte köper vin tillverkade på flertalet druvor på grund av 

osäkerhet kring vinets karaktär. Forskarna menar att konsumenter tenderar att välja vin där 

endast en druvsort används. Resultatet från den här studien visar även att svenska 

konsumenter helst väljer ett vin med en druvsort som de tidigare är bekanta med. Det 

framkom dock i denna studie att den etikett som angav fler druvsorter inte ansågs mer 

förvirrande än den som enbart hade en. Nästintill hälften av de svenska konsumenterna i 

enkätundersökningen ansåg att etiketten med fler druvsorter var tydlig, men det var också ett 

flertal som ansåg att den hade för mycket information. Därmed skulle det kunna vara en bra 

idé att ha en enklare främre etikett med mindre information för att slippa förvirring. Detta i 

enhet med den amerikanska studien av Henley et al. (2011) som föreslår att ha en enkel och 

attraktiv främre etikett och istället utnyttja den bakre etiketten för mer djupgående 

information om exempelvis tillverkning. Rena och enkla etiketter ansågs i denna studie 

utstråla säkerhet på så vis att producenten inte behövde marknadsföra sig för att vinna den 

svenska konsumentens förtroende. Mossberg och Sundström (2011) skriver att tillverkare i 

vinbranschen brukar hävda att det i enkla förpackningar döljer sig en överraskande bra 

produkt, vilket stämmer bra överens med hur svenska konsumenter tolkar enkla och rena 

etiketter.   

 

Köpbeteende 

Resultatet från denna studie visade att det endast är ett fåtal svenska konsumenter som valde 

vin baserat på etikettens utseende. Detta motsäger den kanadensiska studien av Elliot och 

Barth (2012) som visar att vinetiketten var en av de mest signifikanta faktorerna som påverkar 

valet av vin. Däremot visade den här studien att olika attribut på etiketten är mer eller mindre 

tilltalande och ändå påverkar konsumentens köpbeslut. Studien på svenska konsumenter 

bekräftar tidigare forskningsresultat i Australien och USA som visar att druvsort är det som 

konsumenter främst går efter när de väljer vin (Corsi, Mueller & Lockshin, 2012; Johnson & 

Bruwer, 2007; Sherman & Tuten, 2011). Därmed är det av stor vikt att druvsort finns angivet 

på etiketten för att locka den svenska konsumenten till köp. Således kan det vara till fördel för 

både vinimportörer och krögare att köpa in viner som tydligt anger druvsort för att på så sätt 

bli uppmärksammade av konsumenterna. 
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Svenska konsumenter ansåg att det mest avgörande attributet på vinetiketten var typsnitt, 

vilket ingen tidigare forskning visat i den teoretiska bakgrunden. Svenska konsumenter ansåg 

att motivet på etiketten inte var det mest avgörande för köpbeslutet, vilket Elliot och Barth 

(2012) samt Boudreaux och Palmer (2007) kommit fram till att den kanadensiske och 

amerikanske konsumenten påverkas mest av. Utmärkelser som vinet vunnit var det minst 

väsentliga i Sverige, då det förknippades med en negativ känsla och att producenten var i 

behov av att hävda sig. Resultatet motsäger Corsi, Mueller och Lockshin (2012) som kom 

fram till att australiensiska konsumenter anser att utmärkelser är av stor vikt vid köpbeslutet. 

Resultatet i fokusgruppen visade att ursprungstypicitet är något som påverkar hur vinet 

uppfattas, då traditionella etiketter förknippas med vin från Europa och lekfulla etiketter med 

övriga världen. Detta stämmer överens med den franska studien av Celhay och Passebois 

(2011) som skriver att konsumenter prefererar etiketter som är mest typiska för det område 

som vinet kommer ifrån. Orsaken till hur olika attribut påverkar skulle kunna vara kulturellt 

betingat då de visats likheter mellan de europeiska studierna.  

 

Mossberg och Sundström (2011) skriver att ett företag bör segmentera marknaden genom att 

ta hänsyn till konsumenters köpmönster och på så sätt nå lönsamhet. Barber, Ismail och 

Taylor (2007) samt Barber och Almanza (2006) har båda kommit fram till att amerikanska 

konsumenter är osäkra över valet av vin och att kvinnor tenderar att vara mer osäkra än män. 

Resultatet i den här studien motsäger deras forskningsresultat då det inte visats någon 

signifikant skillnad mellan kvinnor och män i Sverige vad gäller osäkerhet kring köpbeslutet. 

Detta överensstämmer istället med resultatet av Forbes (2012) som gjorts på konsumenter från 

Nya Zeeland, Australien, England och USA. Forskaren kom fram till att kön har en mycket 

liten betydelse vid köp, konsumtion och engagemang vad gäller vin. Därmed stärks Forbes 

(2012) uppfattning av att beteendet hos kvinnliga och manliga konsumenter är likartat, vilket 

bekräftar att kön inte är en användbar variabel för att segmentera varken den svenska eller den 

globala vinmarknaden.  

 

Konsumtionstillfälle 

Svenska konsumenter anser att det tillfälle vinet är ämnat för spelar stor roll för valet av vin. 

Detta resultat stärks genom studien av Sherman och Tuten (2011) som visar att även 

amerikanska konsumenters vinköp influeras av det tillfälle vinet är ämnat att serveras och 
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konsumeras på. Svenska konsumenter har benägenhet att köpa hem ett vin trots att de anser 

att etiketten är mindre tilltalande. Resultatet stöds av Celhay och Passebois (2011) som 

skriver att i situationer där risken upplevs mindre såsom konsumtion i hemmet är franska 

konsumenter inte lika måna om etikettens utseende. Är vinet däremot ämnat som gåva anser 

svenska konsumenter att etikettens utseende är viktigare. Detta påpekar även Celhay och 

Passebois (2011) som menar på att om vinet är ämnat att drickas i sällskap, på restaurang eller 

med experter spelar etiketten störst roll. 

 

Studiens resultat visar att svenska konsumenter är mer avslappnade när de väljer etiketter till 

likasinnade samt vänner och vågar då testa moderna stilar. Var vinet istället ämnat till äldre 

personer eller till en middagsbjudning föredrogs traditionella etiketter på grund av att de 

ansågs förmedla pålitlighet. Som gåva till vinkunniga valdes helst enkla och stilrena etiketter 

då svenska konsumenter ansåg att dessa förmedlade bra kvalitet. Celhay och Passebois (2011) 

har också kommit fram till att konsumenter påverkas av det tillfälle vinet är ämnat för. I en 

riskfylld situation tenderar de franska konsumenterna att välja den etikett de anser vara mest 

ursprungstypisk även om det inte är den som de själva tilltalas av (ibid.). Detta tyder på att det 

inte endast är attributen på vinetiketten som påverkar köpbeslutet utan även tillfälle vinet är 

ämnat för. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Nedan kommer en analys av det material som använts för studien samt de metoder som 

genomförts.  

 

Litteraturinsamling 

Kritik kan riktas mot att endast en databas använts till litteraturinsamlingen, men kan 

försvaras med att Summon är av större storlek där många andra databaser ingår. Artiklarna 

valdes ut med internationell bredd för att kunna göra jämförelser mellan konsumenter i 

Sverige och i andra länder. En konsekvens av litteraturinsamling var dock att de artiklar som 

visade sig vara mest relevanta för studiens syfte i större utsträckning var från USA. Av 

anledning till detta står således amerikanska forskare för den större delen av den teoretiska 

bakgrunden men studier i andra länder har också använts flitigt om än i mindre grad. Vissa av 

artiklarna var nästan tio år gamla vilket skulle kunna anses vara missvisande för att kunna 
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jämföra med resultatet från den här studien. Dock visade resultatet att mycket av det som 

skrevs är applicerbart på den här studien. 

  

Fokusgrupp 

Förstudien i den här undersökningen var en fokusgrupp som både underlättade skapandet av 

enkäten men även visade sig vara till fördel för diskussionen då den gav djupare information. 

Detta är något som Wibeck (2010) skriver är nästintill omöjligt att komma åt om endast 

kvantitativa studier använts. Fokusgruppen i denna studie gav ett positivt resultat till 

undersökningen vilket bekräftar teorin av Bryman (2011) som menar att förstudier underlättar 

genomförandet.  

 

Urval fokusgrupp  

I denna studie valdes att enbart använda en fokusgrupp för att det skulle vara möjligt att följa 

den angivna tidsramen för studien. Trots att endast en fokusgrupp användes framkom en stor 

mängd värdefullt material som var användbart för resultat- och diskussionsavsnitten. Att 

fokusgruppen hade ett mindre antal deltagare bidrog till att de fem personer som var med i 

gruppen kom till tals och hade en inverkan på det slutliga utfallet. Detta styrker 

rekommendationen av Wibeck (2010) som skriver att en fokusgrupp bör ha mellan fyra och 

sex personer.  

 

Genomförande fokusgrupp 

Mallen som användes för fokusmötet visade sig värdefull då ingen del glömdes bort under 

mötet, detta bekräftar att det är en fördel med en strukturerad intervjuguide precis som 

Wibeck (2010) skriver. Alla delar i intervjuguiden kom till användning men användes inte för 

den slutgiltiga analysen. Dock behövdes de första frågorna för att skapa den avslappnade 

stämning som rådde under mötet. Utfallet av fokusgruppen ledde till att nya infallsvinklar 

nämndes under diskussion vilket ändå blev användbart då de stämde överens med syftet. 

Genom att använda en förenklad och förkortad transkriptionsvariant sparades arbetstid in till 

att fokusera på analysen. Användandet av denna transkribering lyfte fram de mest väsentliga 

delarna för studien vilket gjorde resultatet av fokusmötet tydligt och lättöverskådligt. Denna 

metod visade sig fungera bra och var smidig vilket bekräftar det Wibeck (2010) skriver.  
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Enkät  

Bortfallet i enkäten uppgick till 21 personer. Det skulle kunna antas att studiens författare inte 

nådde alla respondenters intresse då dessa personer troligtvis tröttnat under enkätens gång. 

Anledningen till bortfallet skulle kunna bero på att mängden frågor var för stor vilket då 

stämmer överens med teorin av Patel och Davidson (2011) som skriver att för många frågor 

kan trötta ut respondenten. En annan anledning till bortfallet tordes kunna vara att författarna 

missade att ange hur lång tid enkäten skulle ta.  

 

Några respondenter valde att inte besvara den näst sista frågan i enkäten som var öppen för 

utvecklade synpunkter. Användandet av öppna frågor i en enkät kan enligt Bryman (2011) 

vara riskfyllt då respondenter tenderar att avsluta enkäten när mer ansträngning krävs från 

deras sida. Hade enkäten haft fler öppna frågor tordes bortfallet därav ha blivit större. Den 

öppna frågan var dock till fördel för studien då den gav ett flertal fördjupade svar som var 

användbara. Detta bekräftar att ett fåtal öppna frågor behövs för att få kvalitativa svar men bör 

begränsas så att bortfallet inte blir för högt vilket Bryman (2011) skriver. 

 

Genomförande enkät 

Att använda sig av en webbaserad enkät var en självklarhet då detta är ett bra och enkelt sätt 

att nå ut till många. Precis som Ejlertsson (2014) skriver är den vanligaste formen av 

webbaserad enkät att använda en internetadress som direktlänk, vilket gjordes i denna studie. 

Antalet respondenter som eftersöktes nåddes redan efter två dagar. Dock blev det inte riktigt 

den breda målgrupp som önskades då de flesta var mellan 20-30 år och kvinnor. Trots detta 

anses inte studien ha påverkats negativt då resultatet visade att det inte var någon signifikant 

skillnad mellan män och kvinnors köpbeslut. Enkätens frågor var många men de flesta var 

slutna där det endast gick att välja ett svarsalternativ, vilket gjorde att enkäten ändå blev lätt 

att genomföra.  

 

Vid utformandet av frågor diskuterades noga vilka begrepp som skulle användas för att inte 

skapa förvirring hos respondenterna. Till en början var tanken att använda sig av uttrycken 

kvalitet och exklusivitet som sedan framkom som svårtolkade. Därför användes istället 

formuleringarna “tilltalande” eller “inte tilltalande” och fokuserade då mer på vad 

respondenten själv ansåg om etikettattributen. Dessa formuleringar anses nu efteråt ha givit ett 

mer användbart material.   
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De 16 etiketter som valdes ut för användning till enkäten representerade alla attributen som 

skulle utvärderas. Hade studien varit av större omfattning hade det varit intressant att använda 

de 32 etiketter som användes i fokusgruppen även i enkätundersökningen.  

 

Metod för analys av data 

En sammanställning av resultatet kunde tas ut genom en automatisk rapport, vilket medförde 

att ingen större vikt behövde läggas på att analysera rådata. Genom ett lättöverskådligt resultat 

besparades tid. I rapporten gjordes en sammanställning i procent vilket förenklade analysen av 

utfallet. I denna studie gjordes en korstabell mellan respondenternas kön och om de kände 

osäkerhet vid valet av vin, detta för att pröva en hypotes som framtagits av andra forskare. 

Flera korstabeller hade kunnat genomföras men det var just detta som var av intresse för 

denna studie. Resultatavsnittet blev inte för siffertungt att läsa då de tabeller och diagram som 

togs fram i resultatet underlättade läsningen genom att ge en sammanställd överblick på 

procentsatserna. 

 

 

Forskningsetisk uppföljning 
Nedan kommer en diskussion om hur de forskningsetiska principerna följts i fokusgrupp och 

enkätundersökning. 

 

Fokusgrupp 

Att ingen deltagare avvek samt att alla var väl medvetna om vad som skulle ske under 

fokusmötet underlättade för diskussionsprocessen. Detta skulle kunna bero på det 

informationsblad som deltagarna fick utskickat innan mötet. Ingen negativ återkoppling gavs 

efter mötet med fokusgruppen utan endast positiv respons. Inga personuppgifter har sparats 

från deltagarna vilket gör att dessa personer inte kan identifieras i studien. Uppgifterna från 

fokusgruppen har enbart använts i denna studie och är inte ämnade för vidare forskning. Detta 

innebär att de fyra etiska faktorerna har följts i enlighet med det Bryman (2011) och 

Ejlertsson (2014) nämner. 
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Enkät 

Informationstexten i enkäten låg på första sidan så att respondenterna snabbt kunde få en 

överblick av studien och studiens syfte för att redan då bestämma över sin medverkan. 

Ejlertsson (2014) skriver att genom deltagande i en enkätundersökning har samtyckeskravet 

uppfyllts då respondenten själv accepterat att delta. Då informationstext funnits tillgänglig har 

även informationskravet följts i enlighet med vad Ejlertsson (2014) skriver. I 

informationstexten stod det tydligt att resultatet av enkäten enbart skulle ligga till grund för 

denna studie vilket följer nyttjandekravet såsom Ejlertsson (2014) beskriver det. Deltagarna 

behövde inte ange fler personuppgifter än kön och ålder, vilket då också uppfyller 

konfidentialitetskravet eftersom ingen av personerna gick att identifiera i resultatet.  

 

 

Slutsatser 
Slutsatsen av denna studie tyder på att svenska konsumenter är medvetna om vinetiketten och 

påverkas av dess attribut vid köpbeslutet. Svenska konsumenter attraheras mest av 

traditionella motiv, färger och typsnitt som de associerar med bland annat pålitlighet och 

exklusivitet. Det attribut som svenska konsumenter lägger främst fokus på är typsnitt vilket 

innebär att detta kan påverka valet av vin. I Sverige föredras en stilren och enkel etikett med 

mindre men tydlig information. Förslaget är att istället utnyttja den bakre etiketten för mer 

djupgående information om vinet. Det som konsumenten framförallt väljer vin baserat på är 

druvsort och det är den information som anses mest avgörande. Etikettens utseende har också 

visats vara av störst vikt vid köp som gåva då konsumenten är mer mån om att etiketten skall 

se ut på ett visst sätt. Tillskillnad från tidigare forskningsresultat som visat att kvinnor är mer 

osäkra vid valet av vin än män har det påvisats att detta inte överensstämmer i Sverige. Därav 

är segmentering av vinmarknaden efter kön inte en användbar variabel. Sammanfattningsvis 

bör trender följas inom färg, motiv och typsnitt för att hålla sin paketering konkurrenskraftig 

på så väl den svenska marknaden som den internationella.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie är användbar för både importörer och krögare som vill öka sin lönsamhet genom 

att välja viner som lockar den svenska konsumenten till köp. Det är en stor fördel att kunna 
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utforma etiketten med det utseende som eftersöks. Genom att välja ett vin med en etikett som 

svenska konsumenter attraheras av går det att hålla sig konkurrenskraftig på den svenska 

marknaden. Vissa attribut som tagits med i denna studie går även att applicera på andra 

förpackningar, då den svenska konsumenten tydligt fokuserar på dessa.  

 

Vidare forskning skulle kunna göras genom att undersöka vinetikettens påverkan på 

köpbeslutet i restaurangmiljö. Ta reda på om vinetiketten kan användas som säljverktyg för en 

sommelier eller om frontade flaskor i restaurangen kan väcka intresse för vinlistan. 

 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att göra en sensorisk uppföljning. Detta genom att en 

sensorisk panel omedvetet får analysera samma vin men med olika etikett. På så vis går det att 

ta reda på hur den sensoriska upplevelsen påverkas av vinetiketten.  
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      Bilaga 2 

Transkribering fokusgrupp 

5 stycken, 3 tjejer och 2 killar + Sara (samtalsledare) och Zandra (sekreterare) 

___________________________________________________________________________

__________________________ 

  

Går på: Vinstil – vitt eller rött, Druvsort 

Är jag själv handlar jag det jag vill ha – Riesling 

Föst och främst vinstil sen etikett 

Tillfälle – ska man ha middag vill man koppla samman med mat 

Annars vad är jag sugen på – är etiketten tilltalande 

Äldre = lyxig 

Går till hyllan dit man ska, prisklass och sen middag och sen dålig typsnitt = usch 

Modern=vill inte ha 

Löjlig etikett= blir avskräckt-vill inte ha 

Dåliga motiv=dåligt vin isch 

Ge bort – beror vem ska man gå till. Då ska det verkligen se bra ut annars är det pinsamt 

Bolaget – vilket ser roligast ut 

Först flaska sen ”klockorna” – är det värt att 

Gillar informativa etiketter, där man får tydlig info, tydlig druva m.m. 

Plottrigt gillar inte 

Bild – kan va bra 

Franskt – kissekatter dåligt, men är det från nya världen är det okej. Mer överseende. Ska vara 

mer klassiskt om det kommer från ”original vinländerna” 

Förknippar etiketter med situationer man varit med om och ställen man varit på 

  

4 hade jag aldrig valt för att det står ingenting om vad det är för vin 

6 – gissar att det är ett tyskt vin, då är det en fin etikett men är det Frankrike hade den varit 

ful. Hade det varit ett mousserande hade den varit snygg. 

9 – Gatsby, fancy pancy. 

8 och 9. 9 är finare. 8 känns Chapel Hill. För mkt bling. 

Nummer 12 är svinful. Billig och tacky. By the glas stör (namnet) vi gör det så lätt som 

möjligt. Det sitter ihop. 

Pappret på etiketten. 12 an blank. 15 och 16 strävt – exklusiv 

26 svinsnygg men fattar ingenting. En sån kan man ge bort. Målat själv. 

24 ölflaska, inte vin. Ser ut som Turkiet charter öl vodka. Den är plottrig. Fair trade bara för 

att. 

18. boom boom aldrig köpt. Skämt. 20 årig tar med på förfest. 

17. störd. Men spännande att titta på. Fångat intresse men skulle inte köpt 

19 o 27 signalerar hög kvalitet än 23 24 man kan lite på dessa 

30 kan man också lita på 

21 – mitt emellan. Lite billig men . alla priser njäää. Den känns fransk USA. Gillar den för 

den känns personlig. 

15 – min favvo. Torp gammal tavla gulligt med blommor. 

11 – litar jag på för att den liknar. Sancerre flaskor ser ut så. Traditionsenlig. Klassisk. 

14 – plojig på ett skönt sätt. Skulle kunna vara ett okej vin 

10 - gillar. Den ser dyr ut. 
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13 – skulle inte valt den om jag bara tittat på den. Men om jag skulle bli rekommenderad 

skulle jag ta den. Man blir sugen på kött när man ser den, mycket tanniner. Säljer in sin smak 

på bilden. 

3- gillar inte. Står ingenting. Kreativ men levererar ingenting. 

2– kan ge bort, ser dyr ut. Bra info. Vi ska göra något lite roligare men simpel. Snygg. 

13 – känns som en bra ur ett marknadsföringssyfte. Billig men inte sunkig. Kan ta med på 

grillafton. Som ge bort present 

  

beror på årstid 

höst och vår bara gröna saker. Men annars  

25 bra färg. Seriös färg 

28. konstigt med fasan. Missvisande. Tänker på whiskey. Hade inte köpt. Väcker inget 

intresse. 

23 – fruktansvärt!! Aldrig köpa. Vad ska jag äta till?? Godis eller? Kan inte ta den på allvar. 

  

Färger 

9 – bra när det är rose, men inte vitt. Annars blir man lurad av den rosa färgen. 

8 med 30. 30 mer tilltalande för de har dova härliga färger medan de andra ser traschiga ut. 

32 – har ingenting att dölja. Här är druva årgång 

20 – säger mig ingenting. Skräck. 

1 – åsna??? Lysgult är inte vin. Varning. Kanske vitt isf. Inte bra kvalitet. Hade inte köpt 

5- modern plottrig 

7-lite häftig, står vinmakare, ser ut som att den är numrerad, handstämpel. Ser ut som 

whiskeyflaska. Signerar. Men det är snyggt. Gammal och sliten = bättre vin. 

14 – hade inte köpt. Den är fin. Plojjigt på rätt sida gränsen. Okej för att det är Kalifornien 

4 23 14 plojiga – då väljer vi 14 

30 – älskar. Känns dyrt. Blåa och vita, bra. Vill veta mer. det står sex stycken druvor, är det 

bra eller dåligt? Ska se dyrt ut. Druvblandningen – sämre. Eller mixat och får ihop den bästa 

blandningen. Går hellre på en etikett med 1 druva. 

30 före 31 

28 känns inte som vinflaska 

27 klassisk bra. Vanlig fyrkantig bra 

27 traditionell 

1 modern 

4 5 modern 

10 11 19 27 klassiska 

22 naken. Liten . inte tilltalande. Gillar inte den runda formen 

25 också lite märkligt med kantig. 

16 klassisk. Väldig fin. Husvagnen drar ner. 

  

Gillar mest 

6 – gröna bra info. Ren. Modern. Vin som ser ut att passa på vit druva. Diskussion startar 

kring att alla anser att denna etikett förknippas med ekologiskt. 

32. klassisk enkel. Jag litar på den. Det kommer vara bra. Det är värt mer pengar. 

26. modern intressant. Positivt hemlighetsfull. 

Ge bort – säkert kort 32 kompisar 6 eller 26 – prova något nytt 

  

2 – organic wine – står på ett bra sätt. Dyrt och bra ekologiskt. Typsnitt. 

11 – seriös 

19- god klassisk som inte kan gå fel. Kan inte gå fel. Chianti, ursprung. 
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Ge bort – valt nummer 31 ny och modern, prova något nytt. Eller 26. Nummer 2 hade jag gett 

bort till många. Nummer 6 känns bra. Clean. Sjukt bra vin för de behöver inte marknadsföra 

sig. 

  

15 – pappret ser exklusivt ut. Ser gammalt ut. Motiv tilltalande. Organic, bra. 

16 – färgen. Trovärdig. Men lite skojig. Klassisk med slottet men kanske är nya som vill se 

klassisk ut. 

27 – säkert kort. Klassisk. Färg på etikett. Huset. Typsnitt ser lite äldre ut. 

Ge bort – kompisar kan inte så mkt skulle välja nr 9, rosa är kul och att den ser modern men 

exklusiv ut. Gatsby = exklusivt! 

  

6 om det är Riesling, det köper jag ofta. Kan va vit eller grön. 

19 och 27 gillar jag också. 19 känns lite billigt men jag gillar den ändå. Beige signalerar 

kvalitet. Och typsnitt seriöst framtoning. 27 känner igen – då blir det bra. 

Ge bort – 27. Gillar färgen , att jag känner igen den och så. Ramen är fin. 

  

7 – 10 – 26 

7 – rolig etikett. Whiskey känsla. Numrerad . signerad. Personlig. Lite modernare 

10 – snygg etikett, står vad det heter, snyggt emblem, årgång, ursprung, säkert druva 

26 – skitsnygg. Utan att veta vad det är gillar jag den. Antingen ny eller klassisk 

ge bort – inte intresserad, nr 18 för den är rolig. 

Emblem, gammalt och fräscht. Klassiskt. 

  

Hög kvalitet 11 9 27 10 6 2 

Billig 2 18 24 23 

21 medelmåttigt 

  

namn 

10 Tignanello – klassiskt bra 

  

  

om någon rekommenderar går man mer på det. 

  

Årgång går inte så mkt på 

  

Tar något jag känner inte 

  

Tar något nytt för jag vill testa 
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Bilaga 3 

Enkät 

En studie om vinetikettens påverkan 

 

Vi som gör den här undersökningen heter Sara Nydestedt och Zandra Tiemann, vi läser sista 

året på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Enkäten kommer att ligga till grund för 

vårt examensarbete. Deltagandet är helt anonym och frivilligt. Dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svaren kommer att databehandlas utan 

identitetsuppgifter. 

 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur konsumenter påverkas av vinetiketten och dess attribut. 

Ni kommer att få svara på frågor angående vinetikettens färg, typsnitt och motiv m.m. 

 

För att medverka i denna undersökning krävs att du är över 20år. 

 

Vi är mycket tacksamma över att du ställer upp och hjälper oss med vår studie. 

 

Är det något du undrar över angående projektet eller enkäten är du välkommen att ta kontakt 

med Zandra, Sara eller Anders. 

 

Stort tack på förhand, 

Zandra och Sara 

Kontaktuppgifter: 
Zandra: zandratiemann@gmail.com 
Sara: s.nydestedt@gmail.com 
Handledare, Anders Herdenstam, 019-302027, anders.herdenstam@oru.se 
 

 

Design Questions 

1: Ange kön 

Man 

Kvinna 

 

 

2: 

Ange vilket ålderspann du tillhör av nedanstående: 

20-30 31-40 41-50 51-60 61- 
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3: 

Generellt, vad av följande är viktigast när du väljer vin? 
 

Druvsort 

Ursprung 

Etikettens utseende 

Årgång 

Att det är ekologiskt 

Utmärkelser 

Att det passar till maten 

Att någon rekommenderat vinet 

Att testa nya viner 

Att det är ett vin jag tidigare är bekant med 

 

 

4:  

Nu kommer undersökningen fokusera på färgsättning av etiketten. 

Hur påverkas du av färgen på följande etiketter? 
 

 

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om färgen? Kryssa i ett av 

svarsalternativen. 

Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

5: 

Anser du att färgen är traditionell eller modern? 

Traditionell 

Modern 

Inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

6: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem vinet med denna färg på etiketten? 
     Ja 

Nej 

 

 

7: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 
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8:  

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om färgen? Kryssa i ett av 

svarsalternativen. 
     Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

9: 

Anser du att färgen är traditionell eller modern? 

Traditionell 

Modern 

inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

10: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem vinet med denna färg på etiketten? 

Ja 

Nej 

 

 

11: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 

 

 

12:  

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om färgen? Kryssa i ett av 

svarsalternativen. 
     Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

13: 

Anser du att färgen är traditionell eller modern? 
     Traditionell 

Modern 

Inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

14: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem vinet med denna färg på etiketten? 

Ja 

Nej 
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15: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 
     Ja 

Nej 

 

 

16:  

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om färgen? Kryssa i ett av 

svarsalternativen. 
     Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

17: 

Anser du att färgen är traditionell eller modern? 

Traditionell 

Modern 

inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

18: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem vinet med denna färg på etiketten? 

Ja 

Nej 

 

 

19: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 

 

 

20:  

Nu kommer undersökningen fokusera på typsnittet på etiketten. 

Hur påverkas du av typsnittet på följande etiketter? 
 

 

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om typsnittet? Kryssa i ett 

av svarsalternativen. 
     Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

21: 

Anser du att typsnittet är traditionellt eller modernt? 

Traditionellt 
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Modernt 

Inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

22: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem vinet med detta typsnitt på etiketten? 

Ja 

Nej 

 

 

23: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 

 

 

24:  

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om typsnittet? Kryssa i ett 

av svarsalternativen. 
     Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

25: 

Anser du att typsnittet är traditionellt eller modernt? 
     Traditionellt 

Modernt 

Inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

26: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem vinet med detta typsnitt på etiketten? 

Ja 

Nej 

 

 

27: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 

 

 

28:  

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om typsnittet? Kryssa i ett 

av svarsalternativen. 
     Tilltalande 
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Icke tilltalande 

 

 

29: 

Anser du att typsnittet är traditionellt eller modernt? 
     Traditionellt 

Modernt 

Inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

30: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem vinet med detta typsnitt på etiketten? 

Ja 

Nej 

 

 

31: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 

 

 

32:  

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om typsnittet? Kryssa i ett 

av svarsalternativen. 
     Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

33: 

Anser du att typsnittet är traditionellt eller modernt? 

Traditionellt 

Modernt 

Inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

34: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem vinet med detta typsnitt på etiketten? 

Ja 

Nej 

 

 

35: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 
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36:  

Nu kommer undersökningen fokusera på motivet på etiketten. 

Hur påverkas du av motiven på följande etiketter? 
 

 

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om motivet? Kryssa i ett 

av svarsalternativen. 
     Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

37: 

Anser du att motivet är traditionellt eller modernt? 

Traditionellt 

Modernt 

Inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

38: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem ett vin med detta motiv på etiketten? 
     Ja 

Nej 

 

 

39: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 

 

 

40:  

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om motivet? Kryssa i ett 

av svarsalternativen. 
     Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

41: 

Anser du att motivet är traditionellt eller modernt? 
     Traditionellt 

Modernt 

Inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

42: 
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Skulle du kunna tänka dig att köpa hem ett vin med detta motiv på etiketten? 
     Ja 

Nej 

 

 

43: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 
      Ja 

Nej 

 

 

44:  

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om motivet? Kryssa i ett 

av svarsalternativen. 
     Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

45: 

Anser du att motivet är traditionellt eller mordernt? 

Traditionellt 

Modernt 

inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

46: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem ett vin med detta motiv på etiketten? 

Ja 

Nej 

 

 

47: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 
     Ja 

Nej 

 

 

48:  

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på vad du anser om motivet? Kryssa i ett 

av svarsalternativen. 
     Tilltalande 

Icke tilltalande 

 

 

49: 

Anser du att motivet är traditionellt eller mordernt? 

Traditionellt 
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Modernt 

Inget av ovanstående svarsalternativ 

 

 

50: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem ett vin med detta motiv på etiketten? 

Ja 

Nej 

 

 

51: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 

 

 

52:  

Nu kommer undersökningen fokusera på information på etiketten. 

Hur påverkas du av informationen på följande etiketter? 
 

Hur upplever du informationen på denna etikett? Kryssa i 1-2 alternativ. 
 

För mycket 

information 

För lite 

information 

Förvirrand

e 

Tydli

g 

Jag tänker inte på 

informationen 

     

 

 

53: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem ett vin med denna information på etiketten? 

Ja 

Nej 

 

 

54: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 

 

 

55:  

Hur upplever du informationen på denna etikett? Kryssa i 1-2 alternativ. 
 

För mycket 

information 

För lite 

information 

Förvirrand

e 

Tydli

g 

Jag tänker inte på 

informationen 
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56: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa hem ett vin med denna information på etiketten? 

Ja 

Nej 

 

 

57: 

Skulle du kunna tänka dig att köpa vinet som gåva? 

Ja 

Nej 

 

 

58:  

Vilket är det främsta attributet på vinetiketten som du påverkas av? 

Färg 

Typsnitt 

Motiv 

Information om vinet 

Utmärkelser 

Namn och/eller Varumärke 

Ursprungstypicitet 

59:  

 

Vilken av dessa skulle du helst köpa och varför? Motivera med några meningar utifrån 

tidigare nämnda attribut på etiketten. 
 

 

60:  

Skapar det stora utbudet av vinetiketter en oro eller osäkerhet hos dig som konsument 

vid ditt köpbeslut? 

Ja 

Nej 

 

 

  

Tack för att du tagit dig tid och medverkat i vår studie! 
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                                     Bilaga 4 

Fokusgrupp 

 

Öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor 

 

Intervjuguide 

  

● Öppningsfrågor 

  

- Berätta gärna vad ni heter, hur gamla ni är och om ni har något favoritvin 

  

● Introduktionsfrågor 

  

- Vad går ni mest på när du väljer vin? Skulle ni säga att ni går på olika saker på 

systembolaget och på restaurang? 

  

● Övergångsfråga 

  

- Skulle ni säga att etiketten har någon inverkan på ert köp och i så fall hur? 

- Vad med etiketten påverkas du mest av? 

  

  

● Nyckelfrågor 

  

Ni kommer nu få kika på 32 stycken etiketter och vi vill gärna att ni i gruppen diskuterar och 

argumenterar hur ni känner kring dessa. 

  

- Vilka etiketter anser ni är traditionella och vilka anses moderna, motivera varför! 

  

- Prata gärna fritt om hur ni uppfattar etiketterna, vilka känslor väcker etiketterna, vad 

föredrar ni och varför, välj ut tre etiketter och motivera varför du skulle välja just 

dessa, Motivera era svar! 

  

- Hur uppfattas kvaliteten med etiketterna? 

  

Exempel: 
Vilka känslor väcker färgerna? 

Hur uppfattas typsnitten? 

Vad väcker motiven för känslor? 

Vilket namn föredrar du och varför? 

Vad väcker utmärkelserna för känslor? 

Vilka eller vilken utstrålar hög kvalitet? Låg kvalitet? Högt pris? Lågt pris? Varför motivera 

  

- Om du ska köpa hem ett vin vilket väljer du då? Om du ska köpa vin som en gåva 

vilket väljer du då? Väljer du samma eller olika?  Varför? motivera! 

  

● Avslutningsfrågor 

  

- Är det något vi har missat? Eller är det någon som vill lägga till något? 
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Bilaga 5 

Information till fokusgruppen 

  

Den här diskussionen kommer att ligga till grund för en del av de frågor som vi, Sara och 

Zandra, kommer att använda i en senare enkätundersökning. I och med deltagandet hjälper ni 

oss i vårt arbete med C-uppsats. Ingen kommer att nämnas vid namn så anonymitet råder, det 

är bara vi som vet att det är ni som är med i gruppen. 

  

Syftet med hela arbetet är att ta reda på hur svenska konsumenter ser på vinetiketten och dess 

attribut, vad det är som lockar till köp och sedan även försöka ta reda på hur krögare på 

restaurang kan använda sig av detta. 

  

Diskussionen idag kommer att kretsa krig vinetiketten och dess attribut, bland annat färg, text 

och bilder. Vi kommer att behöva använda ljudupptagning under hela diskussionen och 

hoppas att ni har överseende med detta. Transkriberingen kommer sedan att finnas med i 

arbetet som bilaga, men som tidigare nämnt är det anonymt.  

  

Deltagandet är frivilligt. 

  

Vi är mycket tacksamma över att ni ställer upp på detta och hjälper oss med vår studie. 

  

Har ni frågor, ställ gärna dom! 

  

Stort tack, 

Zandra och Sara 
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Bilaga 6 

 

Etiketter som användes i enkätundersökningen 
 

Färg. Bild 1-4 

    
 

 

Typsnitt. Bild 1-4 

 

    
 

 

Motiv. Bild 1-4 
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Information. Bild 1-2 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


