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Sammanfattning 

Vin har benämnts som livets vatten och har alltid räknats som en del av livets goda. 

Ursprungligen tillverkades vin endast med druvor men idag finns det 63 tillåtna tillsatser. Den 

stora hälsotrenden som råder i dagens samhälle har ökat hälsomedvetenheten hos 

konsumenter och de ställer högre krav på livsmedelsprodukter. Detta gör det intressant att 

undersöka hur vinkonsumenter ställer sig till innehålls- och näringsdeklarationer på 

vinetiketter. Syftet med den här undersökningen är därför att ta reda på hur vinkonsumenters 

köpbeteende kan komma att påverkas av en etiketteringslag där innehålls- och 

näringsdeklarationer presenteras på vinetiketten. För att kunna besvara studiens syfte valdes 

en webbaserad enkätundersökning som kvantitativ metod med hjälp av programmet 

Eyequestion. I enkäten deltog 213 personer och enkätsvaren bearbetades och analyserades 

genom Microsoft Excel och statistikprogrammet SPSS. Resultatet visade att flest 

respondenter väljer den vinetikett som deklarerar minst tillsatser, kalorier och socker. 

Demografiska variabler, vinintresse samt intresse för livsmedelsetiketter visade sig dessutom 

ha signifikant betydelse för val av vinetikett. Det är därför rimligt att anta att införandet av 

innehålls- och näringsdeklarationer på vinetiketter kommer att resultera i en ökad efterfrågan 

av ekologiska viner. Dessutom kan njutning och positiva upplevelser av vin komma att 

påverkas av innehålls- och näringsdeklarationer på etiketter.    

Nyckelord: vinetikett, hälsotrend, njutningsmedel, tillsatser, ekologiska viner.
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Introduktion  
Vin har avnjutits i tusentals år, benämnts som livets vatten och alltid räknats som en del av 

livets goda. Det är mycket mytomspunnet och har varit en viktig del vid många händelser, 

historiska som nutida. En av de viktigaste vinpersonligheterna i USA, Robert Mondavi 

beskrivs som en legend inom vinvärlden och en av hans många skildringar av vin lyder:  

Wine is something larger than we might imagine. Wine is 

passion. It´s family and friends. It´s warmth of heart and 

generosity of spirit. Wine is culture and refinement. And wine is 

the very essence of civilization and what we mean by the Art of 

Living (Mondavi & Chutkow, 1998). 

 

Ursprungligen tillverkades vin endast med druvor men idag finns det 63 tillsatser som är 

tillåtna i produktionen (Nilsson, 2014, 20 april). Tillsatserna kan vara hjälpmedel för att 

påverka vinets smak och hållbarhet (Ibid.). Vinproducenter behöver förutom svavel och 

eventuella allergener varken deklarera innehåll eller näring på sina etiketter vilket många 

ställer sig kritiska till. EU-kommissionen bearbetar därför problemet alkoholhaltiga drycker 

för att komma fram till en lagförändring gällande innehålls- och näringsdeklarationer på 

vinetiketter (Europaparlamentet, 2016).  

 

Det råder en stor hälsotrend i dagens samhälle med en ökad hälsomedvetenhet hos 

konsumenter vilket innebär att de ställer högre krav på livsmedelsprodukter (Svensk Handel, 

2016a). Hur ställer sig vinkonsumenter till innehålls- och näringsdeklarationer på vinetiketter 

i dagens hälsomedvetna samhälle? Påverkas vinupplevelsen av innehålls- och 

näringsdeklarationer på vinflaskors etiketter?  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Måltidskunskap är ett ungt forskningarutbildningsämne som startades på Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan år 2002 (Örebro universitet, 2016). Ämnet ligger till grund för 

skolans utbildning med grundpelarna vetenskap, hantverk och estetisk gestaltning (Ibid.). 

Vetenskapen är den teoretiska kunskap som kommer från tidigare forskning och erfarenheter 
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(Gustavsson, 2002). Uppsatsens teoretiska bakgrund och resultat står för den kunskap som 

redan finns och den som uppkommit, därmed vilar uppsatsen på den vetenskapliga pelaren. 

Estetik är läran om det sköna och används inom filosofin, konsten och litteraturen (NE, 

2016a). Estetiken appliceras genom vinflaskans etikett och konsumenters uppfattning av den. 

Förmågan att skapa och tillämpa den kunskap som behövs har genom tiderna utvecklat och 

format mänskligheten (NE, 2016b). Hantverk innebär således vinproduktionsmetoder som 

kräver yrkeskunskap och specialisering. 

 

The five aspect meal model, FAMM, är en strategi som ligger till grund för 

måltidsupplevelsen och är utvecklad efter de fem aspekterna rummet, mötet, produkten, 

styrsystemet och stämningen (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006).  

Tillsammans skapar de helhetsupplevelsen i en måltid (Ibid.). Vin är en del av aspekten 

produkten och upplevs för många som en central del av måltidsupplevelsen. Dessutom kan de 

lagar och förordningar som uppsatsens syfte grundar sig i även applicera aspekten 

styrsystemet.  

 

 

Teoretisk bakgrund 
Nedan följer en redogörelse av svensk alkoholkonsumtion, vinkonsumenters köpbeteende och 

den pågående hälsotrenden. Därefter följer beskrivningar om konsumenters uppfattning av 

livsmedelsetiketter, innehåll i vin med fokus på de vanligaste tillsatserna samt information om 

ekologiska viner. Tillsammans ska dessa ämnen skapa en förståelse för studiens syfte.  

 

Köpbeteende 
Ett flertal faktorer påverkar konsumenters köpbeteende gällande vin i detaljhandeln (Ginon, 

Ares, Issanchou, Esteves dos Santos Laboissière & Deliza, 2014). Faktorer som påverkar 

köpbeslutet är tidigare sensoriska erfarenheter, utseende på flaskan och vilken information 

som går att utröna på etiketten (Ibid.). Vinets pris, druvkomposition, ursprung och förväntad 

sensorisk upplevelse är ytterligare faktorer som påverkar köpbeslutet (Battaglene, 2014; 

Corduas, Cinquanta & Ievoli, 2012). Om produktens pris, etikett eller märke ändras kan 

köpbeteendet påverkas utan att den egentliga produkten i flaskan förändrats (Ginon et al., 

2014).  
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Vinmarknaden kan jämföras med livsmedelsindustrin och en av de främsta utmaningarna är 

att identifiera konsumenten och dess behov (Ginon et al., 2014). Förutom vilket 

försäljningsställe och hur frekvent konsumtion sker är ålder, nivå på utbildning och intresse 

för vin faktorer som påverkar vilket segment konsumenter vänder sig till (Ibid.). 

Vinproducenter lägger stor vikt vid kvaliteter som är relaterade till produktionsmetoder, lagar, 

ursprung och sensoriska attribut medan konsumenter istället fokuserar på vinets estetiska och 

övergripande sensoriska egenskaper (Corduas et al., 2012).  

 

Studier visar att konsumenter främst läser innehållsdeklarationer första gången de köper en 

livsmedelsprodukt (Annunziata, Pomarici, Vecchio & Mariani, 2016a). Den ökade 

medvetenheten kring mat och hälsa bidrar till att konsumenter i större utsträckning lägger ned 

mer tid på att läsa näringsinformationen på etiketter (Ibid.). Battaglene (2014) menar att 

hälsoinformation på vinetiketter inte gör någon skillnad för konsumenter men att det främst är 

etiketten som kan vägleda konsumenter att fatta ett medvetet och hälsosamt beslut. Forskning 

visar därför att den information som finns på etiketten bör förstärkas eftersom det är genom 

den som producenter kommunicerar sin produkts kvalitet till konsumenterna (Corduas et al., 

2012). Annunziata et al. (2016a) menar att vinetiketten är producentens mest 

kostnadseffektiva marknadsföringsstrategi då den kan visa på kvalitet och viss stil. Etikettens 

design är ofta utformad för att utmärka sig på hyllan och för att vara attraktiv för den 

potentiella konsumenten (Corduas et al., 2012). Konsumenter föredrar i större utsträckning 

etiketter med symboler eller mindre information som visar näringsinnehållet och finns det 

övrig information om produkten är den aspekten viktigare än en attraktiv design (Annunziata 

et al., 2016a). 

 

Svensk alkoholkonsumtion  
Sverige har länge haft en strikt alkoholpolitik och monopolet Systembolaget är en 

organisation som främst varit till för att minska alkoholkonsumtionen (Gustafsson, 2010). 

Genom att ha begränsad tillgång till alkoholhaltiga drycker och fastställa ett högt pris på 

produkterna kan de alkoholrelaterade skadorna minska i landet (Ibid.). Från att ha varit ett 

land vars alkoholkonsumtion dominerats av sprit utgör vin numera nästan hälften av all 

försäljning som sker på Systembolaget (CAN, 2016). En viktig anledning till den ökade 

vinförsäljningen är mediaspridningen om den förväntade hälsoeffekten av vin (Samoggia, 
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2016). Det påstås att vin kan vara bra för hälsan i mindre mängder och att det kan ha en 

positiv inverkan på hjärtat och därmed ge ökad livslängd (Ibid.). Dessutom har det visat sig 

att konsumenter har en positiv inställning till vin och ofta anser att vin är hälsosamt i 

jämförelse med andra livsmedel eftersom det innehåller få ingredienser (Annunziata, 

Pomarici, Vecchio & Mariani, 2016b). Den förväntade hälsoeffekten är däremot något som 

Livsmedelsverket (2016a) dementerar och de menar att vin främst är till för njutning. 

 

Hälsotrenden, medvetenheten och effekten 
En trendrapport från Svensk Handel som gjordes år 2010 visade en stor ökning av 

konsumenters medvetenhet gällande hälsa och hållbar utveckling (Svensk Handel, 2016a). 

Hälsotrenden har resulterat i en mer aktiv vardag med regelbunden träning samt att mer tid 

läggs på matlagning. Detta har resulterat i att konsumenter gör fler hälsosamma val i 

matbutiken och efterfrågan efter varor som är bra för miljön, rättvisemärkta och ekologiska 

har ökat (Svensk Handel, 2016b). Dessutom är människor i större utsträckning medvetna om 

sockrets negativa effekt på hälsan vilket resulterat i en ökad medvetenhet och en önskan om 

mindre socker i livsmedelsprodukter (Livsmedelsverket, 2016b; Svensk Handel, 2016a). För 

att kunna nå upp till konsumenters förväntningar har fler livsmedelskedjor därmed visat ökat 

intresse för livsmedel som är bra för både miljö och hälsa (Svensk Handel 2016a). 

 

Människor med högre utbildning läser oftare på livsmedels innehållsförteckningar och 

näringsdeklarationer medan de med lägre utbildningsnivå läser om innehåll i mindre 

utsträckning (Chen, Jahns, Gittelsohn & Wang, 2011; Annunziata et al., 2016a). Annunziata 

et al. (2016a) menar dessutom att det främst är kvinnor som läser på livsmedelsetiketter då de 

tenderar att vara mer intresserade av näring och hälsa. 

 

Etikettering  
Gällande livsmedel och vin finns det EU-standarder som är obligatoriska att ange på etiketten 

(Europaparlamentet, 2016; EU-upplysningen, 2016). På livsmedel måste det totala innehållet 

deklareras och från den 13 december 2016 ska även näringsdeklaration tillämpas på 

etiketterna (Ibid.). EU planerar även en lagförändring där alkoholhaltiga drycker ska redovisa 

näringsinnehåll på etiketten samt innehållsdeklaration (Europaparlamentet, 2016). 
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Livsmedel 
I och med konsumenters ökade kunskap och medvetenhet om livsmedel och dess innehåll har 

EU-reglerna kring innehållsinformation sedan 2011 uttryckts enligt följande: Lagen ska göra 

det enklare för konsumenter att göra medvetna val om de livsmedel de konsumerar och lagen 

ska även förhindra vilseledning (...)(Europaparlamentet, 2016). Det poängteras även hur 

innehållsförteckning ska göras tydlig och inte försvåra konsumenters beslut 

(Europaparlamentet, 2016). 

 

Etiketteringen av livsmedel har resulterat i många åsikter gällande tillsatser och deras effekt 

på kroppen (Nilsson, 2014, 20 april). Marie-Louise Danielsson Tham (2008, 14 december), 

professor i livsmedelshygien, beskriver hur tillsatser används i livsmedel för att skydda dem 

från att förstöras, motverka en tillväxtmiljö för bakterier och för att skydda konsumenter från 

ibland livshotande bakterier. Förädlade produkter av högre kvalitet behöver i mindre 

utsträckning använda sig av tillsatser eftersom produktens grundråvaror utgör den större delen 

av innehållet (Danielsson-Tham, 2008, 14 december; Robinson, 2015). Den produkt vars 

egenskaper inte skiljer sig nämnvärt från den ursprungliga råvaran och därmed innehåller 

färre tillsatser resulterar därför i en dyrare produkt (Danielsson-Tham, 2008, 14 december). 

 
Vin 
Till skillnad från Europa är det i USA och Ryssland lag på att alla alkoholhaltiga drycker ska 

innehålla varningstext samt närings- och energiinnehåll på flaskans etikett (Annunziata et al., 

2016a). Detta har resulterat i en större medvetenhet hos vinkonsumenter kring alkohol och 

dess biverkningar (Ibid.). Studier har även visat att europeiska konsumenter önskar mer 

information på vinflaskans etikett gällande näringsinnehåll och hälsoeffekter av vin 

(Annunziata et al., 2016a). Vad konsumenter är intresserade av i störst utsträckning är vinets 

sockerinnehåll och kalorimängd (Ibid.).  

 

Eftersom vin innehåller mer än 1,2 % alkohol förväntas alkoholen vara den variabel som har 

störst påverkan på hälsan och detta är anledningen till att vin tidigare inte behövt deklarera 

innehåll- eller näringsinformation på etiketten (Äkta vara, 2016a; Battaglene, 2014). Vidare 

behöver vin inte deklarera innehållet eftersom drycken räknas som ett livsmedel med druvor 

som enda ingrediens (Europaparlamentet, 2016). Dessutom måste etiketteringen vara till 

fördel för vinproducenterna och inte försvåra de enskilda företagens verksamheter vilket även 

det räknas som en anledning till varför innehåll och näring idag inte deklareras på vinflaskor 
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(Battaglene, 2014). Det måste däremot synas på etiketten om allergena ämnen som ägg- och 

mjölkprotein har använts vid vinproduktionen, om det innehåller mer än 10 milligram svavel 

per liter och om det innehåller en volymprocent på mer än 1,2 % alkohol (Systembolaget, 

2016a; EU-upplysningen, 2016). Genom Systembolagets inköpsavtal garanterar de 

konsumenter att vinerna uppfyller de krav som ställts av EU (Systembolaget, 2016b).  

 

En lag rörande näringsinnehåll i vin skulle påverka viners bredd och spridning gällande 

kvalitet (Annunziata et al., 2016a). Med en lagförändring skulle det bli svårt och kostsamt för 

mindre producenter att fortsätta sin produktion då de efter buteljering måste invänta en 

detaljerad analys av vinerna och därefter beställa etiketter till varje enskilt vin (Battaglene, 

2014). Detta anses inte vara något problem för större vinproducenter eftersom de har råd med 

egna etiketteringsmaskiner och analyser eftersom ekonomin oftast är starkare (Ibid.). Däremot 

producerar de större producenterna i större utsträckning blends1 vilket resulterar i att de inte 

har lika stor kontroll över vad vinerna innehåller eftersom de ofta balanserats med tillsatser 

som syra eller socker (Battaglene, 2014). Svårigheter uppstår även när det ska bestämmas 

vilken marknad vinet ska säljas på eftersom vinproducenterna skulle vara tvungna att tillverka 

etiketter efter språk och nationella näringsbenämningar (Battaglene, 2014). Detta kan medföra 

att mindre vinproducenter endast säljer sitt vin lokalt för att undgå problematiken kring att 

etikettera sina produkter till olika marknader (Ibid.). Battaglene (2014) diskuterar även hur 

nämnda faktorer kan leda till att producenter väljer att undvika nödvändiga tillsatser i vinet 

för att undvika en lång ingredienslista vilket kan resultera i viner av sämre kvalitet.  

 

Innehåll i vin 
Vin är en unik produkt och vinproducenter följer inte ett recept när de producerar vin 

(Battaglene, 2014). Det går inte att bestämma hur vinet ska smaka eller hur det ska produceras 

innan skörd eftersom klimatet har stor påverkan på det slutgiltiga vinets egenskaper (Ibid.). 

Utefter vinproducenters förutsättningar produceras ett vin som ska bli balanserat för att hålla 

en jämn kvalitet över tid (Battaglene, 2014; Bird, 2010). 

 

Vin består av druvor, socker, jäst samt alkohol och utöver dessa komponenter kan 

vinproducenter välja att komplettera med andra tillåtna tillsatser (Bird, 2010). De vanligaste 

                                                
1 Blends betyder att vin från olika vingårdslägen eller årgångar blandas och detta görs för att 
skapa större komplexitet eller för att balansera vinet (Robinson, 2015). 
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tillsatserna i vin är svavel, socker, syra, sorbinsyra, druvmustkoncentrat, eventuell 

kommersiell jäst och tanniner (Systembolaget, 2016b; Bird, 2010). Samtliga tillsatser är 

tillåtna i vinproduktion enligt EU:s regelverk och dessutom har varje land egna regler om 

vilka tillsatser som får användas och hur mycket som är tillåtet att tillsätta beroende på klimat 

och behov (Bird, 2010). Viner som producerats på druvor med sämre egenskaper behöver ofta 

fler tillsatser för att kompensera druvmustens ursprungliga kvalitet (Bird, 2010; Robinson, 

2015). 

 

Socker och syra 
Justeringar av druvmusten i form av tillsättning av socker och syra är de enda 

manipuleringarna av den naturliga musten som är tillåtna i produktionen av vin (Bird, 2010).  

Druvor i kalla klimat kan till exempel ha för låga sockervärden samt för hög naturlig syra och 

för att balansera produktens sockernivå kan producenterna chaptalisera2 musten. Om syran 

däremot är för hög kan denna endast reduceras med metoder där kemiska tillsatser är 

nödvändiga (Bird, 2010). Det finns olika typer av syror som får tillsättas vinet som alla tjänar 

olika syften: askorbinsyra, sorbinsyra, vinsyra och citronsyra (Ibid.). Förutom specifika 

användningsområden sänker dessa tillsatser pH-värdet i vinet vilket resulterar i en högre 

upplevd syra (Bird, 2010). Utöver givna användningsområden av socker och syra tillsätts 

socker dessutom för att ge viner en rundare smak men eftersom socker kan resultera i en ny 

jäsningsprocess tillsätts sorbinsyra för att undvika detta problem (Hansson, 2009, 13 

september). 

 

Svaveldioxid 
Vin utsätts för syreangrepp under produktionsprocessen och därför tillsätts svaveldioxid för 

att agera som ett skydd mot oxidation och bakterier (Robinson, 2015). Allt fler producenter är 

strategiska när de tillsätter svavel och det är ovanligt att vin uppnår de maximalt tillåtna 

gränserna (Ibid.). Nils-Gunnar Ilbäck, professor i toxikologi på Livsmedelsverket beskriver 

hur de tillsammans med EU:s livsmedelsmyndighet rekommenderar ett minskat intag av 

svavel (Hansson, 2009, 13 september). Rekommendationer är ett maximalt dagligt intag av 50 

milligram svavel per person (Ibid.). Detta på grund av att känsliga personer vid konsumtion 

kan uppleva andningssvårigheter, hudrodnader, huvudvärk och magont. Däremot har det visat 

                                                
2 Chaptalisering är en metod i vinproduktion som tillåter att druvmust förstärks med socker 
innan fermentering (Robinson, 2011).  
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sig att perceptionen av den negativa effekten är större än den egentliga upplevelsen vilket 

innebär att varningsetiketter i sig skapar en negativ reaktion (Costanigro, Appleby, & Menke, 

2014). När konsumenterna fått informationen om mängden och effekterna av svavel i vin är 

de därför mer villiga att betala extra för ett vin utan tillsatser (Ibid.).  

 

Ekologiska viner i Europa 
Gemensamt för all ekologisk odling är att syntetiska och kemiska besprutningsmedel samt 

konstgödsel är förbjudna och eftersom svavel finns naturligt i jorden är det därmed tillåtet att 

bespruta markerna med detta (Livsmedelsverket, 2016c). Reglerna kring hur mycket svavel 

som får användas i ekologisk vinproduktion är däremot restriktiva (Ibid.). I ekologiska viner 

får svavelnivåerna inte överstiga 100 milligram per liter för röda viner och 150 milligram per 

liter i vita (EU, 2012a). I konventionella viner är det maximalt tillåtna svavelinnehållet 150 

milligram per liter för röda viner och 200 milligram per liter för vita (Ibid.).  

 

Med EU kommissionens (2016) fördrag gällande ekologiska viner etablerades nya regler 

kring vilka tillsatser som ekologisk vinproduktion tillåter. Sorbinsyra är en av de tillsatser 

som förbjöds i samband med fördraget eftersom det framställs genom syntetiska metoder 

även om det finns naturligt i rönnbär (EU-kommissionen, 2016; Äkta vara, 2016b). Dessutom 

förbjöds metoder i att minska halten svaveldioxid i vin eftersom de kräver kemiska tillsatser 

(EU-kommissionen, 2016).  

 

Vinförsäljningen i Sverige har utvecklats och konsumtionen av ekologiskt vin har ökat 

kraftigt de senaste åren (Systembolaget, 2016a). Var tionde flaska som säljs på Systembolaget 

är ekologiskt och dessutom har försäljningen av kvalitativa viner med ett pris runt hundra 

kronor per flaska eller mer ökat (Samoggia, 2016, Systembolaget, 2016a). Detta indikerar att 

konsumenter blivit mer medvetna om kvalitet (Samoggia, 2016). Allt fler vinproducenter 

övergår till att producera ekologiska viner eftersom de anser att kvaliteten blir högre samtidigt 

som allt fler konsumenter efterfrågar det (Johnson & Robinson, 2013; Systembolaget, 2016a). 

Ginon et al. (2014) påstår däremot att vinkonsumenters köpbeteende inte påverkas av hållbar 

utveckling i produktionen vilket resulterar i att många producenter inte är villiga att utföra ett 

hållbart arbete om det inte innebär en ekonomisk fördel. 
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Syfte  
Syftet är att undersöka hur vinkonsumenters köpbeteende kan komma att påverkas av en 

etiketteringslag som innebär att innehålls- och näringsdeklarationer presenteras på 

vinetiketten.  

 

Frågeställningar 
• Kan den pågående hälsotrenden komma att påverka valet av vin? 

• Kan vinupplevelsen komma att påverkas av kunskapen om vad vin innehåller?  

• Kan vinkonsumenter komma att ställa högre krav på innehåll och tillsatser i vin med 

en innehålls- och näringsdeklaration på vinetiketten? 

 

 

Metod och material  
I följande avsnitt redogörs valet av metod för studiens insamlande av data med följande 

beskrivning av hur data bearbetats och analyserats. Dessutom beskrivs det material som 

använts till studien.  

 

Litteratur- och databasinsamling till den teoretiska bakgrunden 
Flera typer av källor har använts till den teoretiska bakgrunden för att belysa varierade 

aspekter inom ämnet. Detta eftersom tidigare forskning inte alltid speglar en fullständig 

verklighet eftersom de har olika infallsvinklar (Bryman, 2011).  

 

Information har hittats genom sökningar via universitetsbibliotekets ämnesguider som är 

relaterade till Måltidskunskap och värdskap. Patel och Davidson (2011) beskriver hur en bred 

bakgrund är gynnsam vid forskning och därför användes två sökmotorer för att få ett större 

urval av vetenskapliga artiklar till bakgrunden. De sökmotorer som använts var Summon och 

FSTA, Food Science and Technology Abstracts. Patel och Davidson (2011) beskriver hur 

förutbestämda kriterier underlättar arbetet i eftersökningar av artiklar. För att effektivt finna 

relevant fakta avgränsades därför sökningarna med följande inklusions- och 

exklusionskriterier:  

• Artiklarna är vetenskapligt granskade  
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• Artiklarna finns att tillgå i fulltext 

• Artiklarna som inte är skrivna på svenska eller engelska valdes bort  

• Artiklarna är inte publicerade innan år 2000 

 

Följande nyckelord användes enskilt eller i kombination vid sökningarna för att avgränsa 

databassökningarna ytterligare: nutrition, labelling, consumption, wine, health. Bryman 

(2011) beskriver hur det är viktigt att föra anteckningar under sökandet av artiklar vilket 

resulterade i att en sökmatris upprättades (se bilaga 1).  

 

För att komplettera de vetenskapliga artiklarna har även boklitteratur använts samt 

internetbaserade hemsidor. Tillsammans utformade dessa källor en bredd till den teoretiska 

bakgrunden. 

 

Metod 
Bryman (2011) beskriver att det finns viktiga kriterier för samhällsvetenskapliga 

undersökningar vilka är validitet och reliabilitet. Validitet räknas av många som det viktigaste 

kriteriet för samhällsvetenskaplig forskning (Patel & Davidson, 2011). Validiteten säkras 

genom att slutsatserna är hämtade från studiens resultat och svarar på syftet (Ibid.). Resultatet 

och tillhörande resultatdiskussion spelade därför en viktig roll i slutsatsens utformning.  

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig forskningen är och därmed hur lik forskningen skulle bli 

om den genomförs på nytt (Bryman, 2011). Metodens enkät finns därför som bilaga (2) i 

uppsatsen för vidare forskning. Vidare berör reliabiliteten den kvalitet som kommer ur den 

kvantitativa forskningen (Bryman, 2011). Det kvantitativa resultatet har därför tolkats för att 

kunna diskuteras och har därmed blivit mer kvalitativt.  

 

Metodval 
Enkäter är en kvantitativ metod eftersom siffror snarare än ord har betydelse för resultatet 

(Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver hur enkätundersökningar anses speciellt 

fördelaktiga när en fråga ska besvaras av en bred grupp respondenter. För att effektivt kunna 

besvara studiens syfte valdes därför enkätundersökning som kvantitativ metod för insamlande 

av data. Mängden respondenter som deltog i enkäten ledde till en större grad av generalisering 

vilket beskrivs som positivt av Bryman (2011).  
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Pilotundersökning 
En pilotenkät utformades och besvarades av en grupp på åtta personer som skulle testa 

enkäten innan den skickades ut. Pilotenkätens syfte var att upptäcka eventuella problem med 

frågornas utformning och att kritiskt granska och revidera frågorna till den slutgiltiga enkäten. 

De medverkande respondenterna i pilotundersökningen var utvalda studenter som studerar till 

Sommelier och måltidskreatör vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Därmed har 

de höga kunskapsnivåer inom de två ämnena Vinkunskap och Måltidskunskap vilket 

resulterade i att deras kritik var relevant. Bryman (2011) menar att utformning av enkäter kan 

vara en komplicerad process vilket var anledningen till att författarna och pilotenkätens 

respondenter återkopplade och diskuterade frågornas utformning för utveckling och 

förtydligande av frågor.  

 

Pilotenkäten resulterade i en minskad risk för missförstådda frågor som kunde lett till en stor 

variation på respondenternas svar i studien. Utifrån diskussionen med de medverkande 

respondenterna i pilotundersökningen reviderades ett antal frågor för att bättre förstå dess 

innehåll och syfte. Enkäten minskade i antalet frågor, vissa frågor omformulerades och andra 

frågor utökades med fler svarsalternativ eller möjlighet till att kommentera. 

 

Enkätens utformning 
Enkäten utformades i Eyequestion vilket är ett dataprogram som finns tillgängligt för 

studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan och behandlar internetbaserade studier, såväl 

sensoriska som konsumentbaserade (Eyequestion, 2016). Studiens syfte beskrevs i enkätens 

första fönster för att skapa en relation mellan respondenter och enkät vilket Bryman (2011) 

menar resulterar i att respondenter är mer villiga att svara på frågor.  

 

Enkäten utformades och innehöll 20 frågor för att på ett effektivt sätt besvara studiens syfte 

och frågeställningar i enighet med Patel och Davidson (2011). Vissa frågor var ställda med ett 

påstående och respondenterna kunde då välja mellan tre grader av instämmande, instämmer 

helt, instämmer till viss del eller instämmer inte alls. Det fanns även frågor med möjlighet till 

flera svarsalternativ som resulterade i en övergripande inblick i de faktorer som påverkar 

respondenternas köpbeslut. Utöver detta fanns det Ja och Nej frågor samt frågor med 

möjligheter för respondenten att kommentera för att ytterligare motivera sitt svar vilket 

resulterade i en djupare förståelse. För att se enkätens frågor, se bilaga 2.   
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Enkätundersökningens genomförande 
Först fick respondenterna svara på demografiska frågor gällande kön, ålder, nivå på 

utbildning, sysselsättning, inkomst och träningsfrekvens för att kunna jämföra resultatet med 

tidigare forskning. Vidare efterfrågades i vilken grad respondenterna tittar på 

livsmedelsetiketter för att sätta innehållsförteckningar i ett redan etablerat sammanhang. 

Enkäten fortsatte med frågor som gällde vinintresse, syn på vin och hälsoaspekten rörande 

vinkonsumtion. Respondenternas kunskap om vin och dess tillsatser ringades även in genom 

en öppen fråga med en kommentar som svarsmetod där respondenterna fick beskriva vad de 

trodde att vin innehåller. Vidare ställdes frågor gällande innehåll och näring med 

svarsalternativ som skulle beskriva hur respondenternas köpbeslut påverkas av innehållet i 

vin. Eftersom ekologiska viner inte innehåller tillsatser i samma utsträckning som 

konventionella, ställdes frågan om respondenterna köper ekologiska eller biodynamiska viner 

idag och i så fall av vilken orsak. 

 

Slutligen presenterades tre fiktiva etiketter med innehållsvärden som tydligt separerade 

vinerna. Vinetiketterna var moderna med subtila färger samt geometriska symboler som hade 

relation till vinets namn och ursprung. Vinetiketterna beskrev en fiktiv Pinot Noir från Nya 

Zeeland med ett namn på urbefolkningens språk. Etiketterna representerade ett ekologiskt vin 

utan tillsatser och få kalorier, ett konventionellt vin med tillsatser, fler kalorier och maximala 

värden av svavel samt ett vin med en vinetikett som de ser ut idag utan innehålls- och 

näringsdeklaration (se bilagor 3, 4 & 5). Av dessa etiketter fick respondenterna välja en av tre 

etiketter och valet ombads de argumentera kort för med en kommentar. Etiketterna 

redogjordes inte i enkäten som ekologiska, konventionella eller nutida för att undvika 

förutfattade meningar om vinets karaktärer. Det omedvetna valet av vinetikett var vad som 

önskades för att efterlikna en verklig situation. 

 

Urval 
Sociala och demografiska skillnader som kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst och 

träningsfrekvens var viktiga parametrar att ta i beaktning i urvalet för att kunna jämföra 

resultatet med tidigare forskning.  

 

Enkäten delades som en länk via sociala medier för att urvalet skulle bli brett och nå många 

respondenter. Detta beskriver Bryman (2011) som ett bekvämlighetsurval. Internet användes 
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för att det ger snabb respons, det finns ingen geografisk avgränsning och för att det minskar 

risken för obesvarade frågor i enighet med Brymans (2011) teorier. För att flera nivåer och 

grupper av vinkonsumenter skulle agera respondenter i studien valdes en variation av sociala 

medier ut. Dessa var Familjeliv, Facebook samt Lunds och Stockholms universitets Facebook-

sidor. Däremot beskriver Bryman (2011) att relevansen påverkas av vilka som är aktiva på de 

valda medierna. Inlägget med enkätlänken delades genom kontakter på Facebook men gjordes 

även publikt för att länken skulle kunna delas vidare och därmed nå många respondenter, en 

metod som Bryman (2011) beskriver som ett snöbollsurval.  

 

Material 
I enkäten deltog 213 personer och de enkätsvar som redovisats har använts för att 

sammanställa resultatet. Den litteratur som användes till enkätutformningen var Exploring 

wines and spirits, Wine Spirits and Education Trust, World Atlas of Wine av Johnson och 

Robinson samt Samhällsvetenskapliga metoder av Bryman. Detta eftersom dessa ansågs vara 

ämnesrelevant litteratur och för att frågorna till enkäten därmed skulle ställas med en 

verklighetstrogen och korrekt fakta. 

 

Dataanalys 
De program som användes för att sammanställa data till resultatet var Eyequestion och 

Microsoft Excel. Vidare har statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences, 

SPSS, använts som hjälp vid bearbetning och analys av data. Varje frågas resultat beskrivs 

och presenteras för sig som procentuell fördelning i tabell eller graf. Skillnader avseende de 

olika enkätfrågorna mellan de tre olika varianterna av vinetiketter, Vinetikett 1, Vinetikett 2 

och Vinetikett 3 beräknades med Chitvå-test. Chitvå är ett signifikanstest där den procentuella 

fördelningen i de olika grupperna jämförs för att upptäcka signifikanta skillnader mellan 

grupper (Byström & Byström, 2011). I de analyser där p-värden visar mindre än, eller lika 

med 0,05, bedöms skillnaderna mellan de tre grupperna av vinetiketter som signifikant 

säkerställda. 

 

Etisk planering för studiens genomförande  
Bryman (2011) beskriver hur det finns fyra principer inom samhällsvetenskaplig forskning 

som är grundläggande etiska riktlinjer. De fyra riktlinjerna är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Patel & 

Davidson, 2011). Samtliga av dessa har tagits i beaktning under studiens progression. 

 

I enighet med Bryman (2011) har respondenterna informerats om studiens syfte och mål 

innan deltagandet enligt informationskravet. Vidare innebär informationskravet att 

respondenterna ska få veta vilka moment som ingår i undersökningen innan deltagandet 

(Bryman, 2011). Det första fönstret i enkäten innehöll därför information om enkätens 

innehåll och syfte. Det redogjordes även för författarnas och handledarens namn samt det 

universitet som författarna är inskrivna vid i informationsfönstret. Informationsbladet finns 

som bilaga i uppsatsen (se bilaga 6).  

 

Samtyckeskravet innebär att medverkan är frivillig och att minderåriga måste få godkännande 

av målsman för att medverka (Patel & Davidson, 2011). Eftersom handel av alkohol i Sverige 

är reglerad till en åldersgräns på 20 år och eftersom det var vinkonsumenter som efterfrågades 

i enkäten var godkännande av målsman inte aktuellt. Vidare fanns det möjlighet att avbryta 

enkäten när helst respondenten ville, vilket Bryman (2011) även beskriver som en viktig etisk 

aspekt. Dessutom var det möjligt för respondenterna att gå vidare i enkäten utan att svara på 

frågor vilket Bryman (2011) också menar är en viktig aspekt i samtyckeskravet. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter inte visas för obehöriga 

(Bryman, 2011). Författarna har säkerhetsställt att ingen respondent kom till skada då 

resultatet av enkätundersökningen endast var möjlig för författarna att se och svaren var 

anonyma även för författarna vilket resulterade i att respondenternas konfidentialitet är intakt.  

 

Nyttjandekravet innebär att resultatet används för den angivna studien och inte bearbetas av 

någon obehörig (Patel & Davidson, 2011). Med nyttjandekravet i beaktning har resultatet 

endast bearbetats av studiens författare.   

 

 

Resultat 
Nedan följer det resultat som framkommit ur studien. Eftersom studiens syfte är kopplat till 

vinetiketten och dess innehåll har dessutom de enskilda frågornas resultat jämförts med 
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resultatet från frågan om vinetiketter genom Chitvå-tester vilka presenteras i slutet av varje 

rubrik (se bilaga 7). Figurernas rubriker som visas i resultatet är formulerade efter enkätens 

frågor.  

 

Demografi 
I studien deltog totalt 213 personer varav en respondent inte har svarat på någon av enkätens 

frågor. 151 respondenter var kvinnor och 61 stycken var män. De respondenter som tillhörde 

åldersgruppen 25-29 år var dominerande följt av åldersgrupperna 20-24 år och 30-39 år. 

Resterande åldersgrupper 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år och 70+ år deltog i fallande ordning (se 

tabell 1). 

 

Tabell 1.  Procentuell fördelning mellan respondenternas kön och ålder (kön n=212, ålder 

n=210). 

Kön	 %		 Ålder		 %  

Man		 28,8 20-24 17,6 

Kvinna	 71,2 25-29 42,4 

		   30-39 19,5 

		 		 40-49 10,5 

		 		 50-59 6,2 

		 		 60-69 2,9 

		 		 70+ 1,0 

 

En majoritet av respondenterna har eftergymnasiala studier från högskola eller universitet där 

en mindre del endast har gymnasiala studier. Utöver detta är det en mindre andel respondenter 

som enbart har grundskoleutbildning. Av respondenterna är flest sysselsatta med arbete och 

var tredje person studerar. Antalet arbetslösa och pensionerade utgör en minoritet bland 

respondenterna. Övervägande del respondenter har en månadsinkomst upp till 15 000 kronor 

och var tredje respondent tjänar mellan 26 000 till 34 000 kronor i månaden (se tabell 2). 

Respondenternas träningsfrekvens varierade men majoriteten tränar två till fem gånger i 

veckan. De som aldrig tränar, de som tränar en till två gånger i månaden och de som tränar en 

gång i veckan utgör ungefär lika stora delar av respondenterna (se tabell 2).  
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Tabell 2. Procentuell fördelning mellan respondenternas nivå på utbildning, sysselsättning, 

månadsinkomst och träningsfrekvens (Utbildning och sysselsättning n= 210, månadsinkomst 

och träningsfrekvens n=208). 

Utbildningsnivå	 %	 Sysselsättning	 %	 Månadsinkomst	 %	 Träningsfrekvens	 %	

Grundskola 2,4 Arbetslös 2,4 0-15000 kr 34,6 Tränar aldrig 15,9 

Gymnasium 16,2 Arbetar 65,7 16000-25000 kr 17,8 Tränar 1-2 ggr/månad 14,4 

Universitet/högskola 81,4 Studerar 30 26000-34000 kr 30,3 Tränar 1 gång i veckan 17,3 

    Pensionär 1,9 35000+ 17,3  Tränar 2-5 gånger i 
veckan 48,6 

		 		 		 		 		 		
Tränar 6+ gånger i 
veckan 3,8 

 

Chitvå-test av demografi 
Det fanns demografiska faktorer som visade sig påverka vilken etikett som respondenterna 

valde. Ålder, nivå på utbildning och träningsfrekvens hade betydelse för valet av vinetikett. 

Vidare påvisade inkomst, typ av sysselsättning och kön inte signifikant betydelse för val av 

vinetikett (se bilaga 7). 

 

Vinetiketten  
Respondenterna valde i störst utsträckning vinetikett 1 som representerade ett ekologiskt vin 

utan tillsatser. Den etikett som valdes i näst störst utsträckning var vinetikett 3 som 

representerade ett vin med en etikett som dem ser ut idag (se figur 1).  
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Figur 1. Procentuell fördelning mellan respondenternas val av vinetikett. 

 

Efter att respondenterna fått ta ställning till vilken etikett de valt ombads de att motivera sitt 

val. De respondenter som valde vinetikett 1 beskrev hur det var fördelaktigt med utförliga 

etiketter och att etiketten var överskådlig. De kommenterade huvudsakligen på 

sockerinnehållet såväl det naturliga som det tillsatta. Vidare var tillsatserna ett ämne som 

kommenterades med hög frekvens tillsammans med kalorier och kolhydrater. Få personer 

kommenterade om svavelinnehållet och några respondenter visste inte varför de hade valt 

vinetikett 1 men påstod att den kändes bättre. De som valde vinetikett 2 skrev liknande svar 

som de som valt vinetikett 1 gällande tydligheten i att ha en innehållsförteckning men med 

skillnaden att dessa respondenter inte hade några åsikter om tillsatser. De faktorer som lyftes 

vid valet av vinetikett 3 visade sig vara tid, intresse, enkelhet och estetik. Vidare menade 

många att det är skönt att inte veta innehållet och att kunskapen sätter begränsningar, vilket 

visar på den generella åsikten kring vinetikett 3. Tillsammans med detta beskrev enskilda 

respondenter hur vinet förlorade sin mystik med för mycket information.  

 

Köpbeteende och konsumtion 
En övervägande del av respondenterna konsumerar vin oftare än en gång i månaden och 

majoriteten av respondenterna menar att de har ett intresse för vin (se figur 2 och 3). Flest 

respondenter köper vin i priskategorin 96 till 180 kronor per flaska. Den näst vanligaste 

priskategorin som respondenterna köper vin från är den billigare priskategorin med viner med 

ett pris mellan 0 till 95 kronor per flaska (se figur 4).  
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Figur 2. Procentuell fördelning mellan hur frekvent respondenterna konsumerar vin. 

 

 
Figur 3. Procentuell fördelning mellan respondenternas intresse för vin. 
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Figur 4. Procentuell fördelning mellan vilka priskategorier respondenterna köper vin från.  

 

En dominerande del av respondenterna köper ibland ekologiska eller biodynamiska viner (se 

Figur 5) och de påstod att den viktigaste orsaken till ett ekologiskt köpbeslut är 

produktionsmetodernas bidrag till en mer hållbar utveckling (se figur 6). Dessutom var den 

egna hälsan en starkt påverkande faktor till ekologiska och biodynamiska köpbeslut (se figur 

6).  

 

 
Figur 5. Procentuell fördelning om respondenterna brukar köpa ekologiska och/eller 

biodynamiska viner. 
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Figur 6. Procentuell fördelning mellan vilka faktorer som påverkar respondenternas 

ekologiska och biodynamiska köpbeslut. 

 
Chitvå-test av köpbeteende och konsumtion 
Vinintresset visade en signifikant skillnad till valet av vinetikett. Däremot påvisade de olika 

priskategorierna, konsumtionsfrekvensen och de ekologiska köpbesluten tillsammans med de 

olika orsakerna till ekologiska köpbeslut inte signifikant betydelse till valet av vinetikett (se 

bilaga 7).  

 

Etikettering av livsmedel och vin  
Majoriteten av respondenterna ansåg att hälsoeffekten är irrelevant för vinkonsumtionen 

medan nästan lika delar svarade att de tror att vin är negativt eller positivt för hälsan (se figur 

7). Majoriteten av respondenterna påstod att de jämför och väljer mellan olika livsmedel med 

hjälp av etiketterna. Vid jämförelser mellan respondenternas intresse för innehålls- och 

näringsdeklarationer på livsmedel och på vin visar resultatet att de har ett större intresse för 

att se innehålls- och näringsdeklarationer på vin än på livsmedel (se figur 9).  
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Figur 7. Procentuell fördelning mellan respondenternas uppfattning om hur vin påverkar 

hälsan. 

 

 
Figur 8. Procentuell fördelning mellan hur respondenterna instämmer i påståendet att de läser 

innehålls- och näringsdeklarationer för att jämföra och välja livsmedelsprodukter. 
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Figur 9. Procentuell fördelning mellan respondenternas intresse för att se innehålls- och 

näringsdeklarationer på livsmedel och vin.  

 
På livsmedelsetiketter ser respondenterna främst efter innehållsförteckning följt av närings- 

och energiinnehåll (se figur 10). Respondenterna fick kommentera om de såg efter någon 

övrig information på etiketterna och de mest kommenterade attributen var krav-, fairtrade- 

och ekologisk märkning. Även ursprung var ofta förekommande kommentarer.  

 

 
Figur 10. Procentuell fördelning mellan vilken information respondenterna anser viktigast på 

livsmedelsetiketter.  
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Chitvå-test av etikettering av livsmedel och vin 
Intresse för livsmedelsetiketter samt informationen om närings- och energiinnehåll visade sig 

ha betydelse för valet av vinetikett. Intresset för att vinetiketter ska förses med innehålls- och 

näringsdeklarationer och i vilken utsträckning respondenterna ser på innehållsförteckningar 

påvisade däremot ingen signifikant skillnad mot valet av vinetikett (se bilaga 7).  

 

Innehåll och tillsatser i vin  
Respondenternas val vid köpbeslutet påverkades i störst utsträckning av sockernivåerna och 

alkoholhalten i vin. Dessutom visade sig mängden kalorier ha minst betydelse i valet av vin i 

jämförelse med övriga attribut (se figur 11). När respondenterna fick frågan om vad vin 

innehåller kommenterade flest om tillsatser som socker och svavel tillsammans med enskilda 

kommentarer om bekämpningsmedel. 

 

 
Figur 11. Procentuell fördelning mellan faktorer som påverkar respondenternas köpbeslut av 

vin. 
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visade signifikant skillnad och därmed betydelse för valet av vinetikett. Alkohol och svavel 

har däremot inte någon relation till vinetikettsvalet enligt Chitvå-testet (se bilaga 7). 
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Resultatdiskussion  
Resultatet visade att flest respondenter valde vinetikett 1 som representerade ett ekologiskt 

vin utan tillsatser. Det har även gått att utläsa att demografiska variabler har betydelse för val 

av vinetikett. I resultatdiskussionen följer en jämförelse mellan tidigare forskning och studiens 

resultat vilket leder till resonemang kring resultaten.  

 

Köpbeteende 
Ålder, nivå på utbildning och vinintresse är faktorer som i tidigare forskning visats påverka 

vinkonsumenters köpbeslut (Ginon et al., 2014). Studiens resultat styrker att demografiska 

kopplingar kan göras till valet av vinetikett. Utöver de demografiska faktorer som blir 

presenterat av Ginon et al. (2014) har även träningsfrekvensen visat sig vara en betydande 

faktor för köpbeteendet och valet av vin (se bilaga 7). Däremot var respondenternas 

vinintresse inget som kunde härledas till val av vinetikett till skillnad från vad Ginon et al. 

(2014) förklarar. Skillnaderna mellan tidigare forskning och resultatet kan bero på olika 

kulturer och nationaliteter och dessa faktorer bör tas i beaktning i utvecklingen av 

vinetiketters utformning.  

 

Ginon et al. (2014) menar att intresset för hållbar utveckling inte har någon effekt på 

köpbeslutet hos konsumenter men Systembolaget argumenterar mot påståendet och menar att 

hållbar utveckling har stor betydelse för konsumenters köpbeslut (Systembolaget, 2016a). 

Ekologiska viner och hållbar utveckling tar stor plats i Systembolagets marknadsföring och de 

menar att segmentet hela tiden växer (Ibid.). Resultatet visar att fler än hälften av 

respondenterna köper ekologiska viner och att intresset för hållbar utveckling har visat sig ha 

betydelse för valet av vinetikett vilket stärker Systembolagets (2016a) teorier. Även 

hälsotrendens utveckling och medvetenheten kring livsmedel kan vara orsak till den ökade 

försäljningen av ekologiska viner samt den ökade viljan för en hållbar utveckling.  

 

Viners etikettinformation och design är viktiga faktorer som påverkar konsumenters 

köpbeslut vilket gör att etiketten bör vara attraktiv för att utmärka sig på hyllan (Corduas et 

al., 2012; Annunziata et al., 2016a). De som valde vinetikett 3 kommenterade sitt val med att 

den var estetiskt attraktiv samt att informationen var kortare och lättläslig. Dessutom 

kommenterades valet till vinetikett 3 med den romantiska känsla etiketten gav vilket kan 

tolkas som att vinetiketter utan innehålls- och näringsdeklarationer ökar den tillfredsställande 
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upplevelsen av vin. Vidare kan det antas att de respondenter som valde vinetikett 3 var mindre 

intresserade av hälsopåverkan av vin. Detta kan kopplas samman med Annunziatas et al. 

(2016a) påstående om att konsumenter föredrar etiketter med mindre information och istället 

har symboler som visar näringsinnehållet. Med detta i åtanke är det inte fördelaktigt för 

vinproducenter att vinetiketter förses med deklarationer eftersom de tar mycket plats och 

dessutom påverkar konsumenters upplevelse av vinet. Att flaskans yttre faktorer har större 

påverkan på köpbeteendet än själva produkten beskrivs av Ginon et al. (2014). Om de yttre 

faktorerna har den påverkan kan de respondenter som valde vinetikett 3 antas börja 

konsumera ekologiska viner i större utsträckning eftersom att den tredje typen av etikett inte 

kommer att finnas efter en lagförändring. De respondenter som valde vinetikett 1 och 2 var 

mer intresserade av information på vinetiketter och förklarade att vinetiketten gav dem 

möjligheten till ett medvetet val. Det kan kopplas samman till hälsotrenden och 

medvetenheten som har påverkat livsmedelsprodukter till den grad att de måste visa innehålls- 

och näringsdeklarationer på etiketterna.   

 

Svensk alkoholkonsumtion 
Samoggia (2016) menar att den ökade vinförsäljningen beror på den förväntade hälsoeffekten 

som konsumenter upplever när de dricker vin. Systembolaget (2016b) och Livsmedelsverket 

(2016a) dementerar påståendet att alkohol skulle vara bra för hälsan. Majoriteten av 

respondenterna menade att hälsoeffekten av vin är irrelevant vid konsumtion och var fjärde 

person menade att vin är negativt för hälsan. De som ansåg att hälsoeffekten av vin är negativ 

kan möjligtvis ha påverkats av Systembolagets marknadsföring. Minoriteten av 

respondenterna som ansåg att vin är bra för hälsan kanske har påverkats av den forskning som 

visar att vin har en positiv effekt på hälsan och i sin tur har en livsförlängande effekt.  

 

Battaglene (2014) beskriver hur de stora producenterna kommer att ha råd med 

etiketteringsförändringar och eventuellt konkurrera ut mindre producenter med samma typ av 

vin. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna köper viner i priskategorin 96 till 180 

kronor vilket indikerar att köpbeslutet påverkas av vinets egenskaper. Dessutom visar 

resultatet att respondenterna i majoritet är intresserade av vin. Detta indikerar att de upplever 

att priset har mindre betydelse om vinets kvalitet är hög. För att vara säker på viners 

produktionsmetoder och innehåll kan det därför tänkas att konsumenter kommer att lägga en 

större summa pengar på produkter som deklarerar mindre innehåll och högre kvalitet. Var 
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tredje respondent köper däremot vin från 0 till 95 kronor per flaska vilket indikerar att för 

dem är priset viktigare än kvaliteten och troligtvis kommer de att fortsätta köpa viner i lägre 

priskategorier med tillhörande produktkvalitet. Det kan därmed antas att spannet mellan låg- 

och högkvalitativa viner kan komma att öka med deklarerat innehåll och näring på 

vinetiketter.  

 

Hälsotrend 
Handel av hållbara och ekologiska produkter i livsmedelsbutiker och på Systembolaget har 

ökat kraftigt de senaste åren (Svensk Handel, 2016a; Systembolaget, 2016a). Det har även 

visats att kvinnor med högre utbildning med intresse för näring och hälsa läser på 

livsmedelsetiketter i större utsträckning än personer med lägre nivå på utbildning (Annunziata 

et al., 2016a; Chen et al., 2011). Den information som resultatet visar är att kravmärkning, 

fairtrade, ekologisk produktion och ursprung är de viktigaste symbolerna vid analyser av 

livsmedelsetiketter. Beträffande informationen som går att utläsa på livsmedelsetiketter var 

innehållsförteckningen viktigast följt av närings- och energiinnehållet. De som tränar 

regelbundet har ett större intresse för den information som finns på livsmedelsetiketter vilket 

bekräftar Annunziatas et al. (2016a) teorier. Det visade sig dessutom att respondenterna hade 

ett större intresse att se innehålls- och näringsdeklarationer på vin än på livsmedel. Detta kan 

bero på att konsumenter oftast ser på innehållsdeklarationer vid första köpet då de skapar sig 

en uppfattning om produkten (Annunziata et al., 2016a). Eftersom innehållsdeklarationer 

redan implementerats på livsmedelsetiketter kan det antas att konsumenterna därmed lärt sig 

vad produkterna innehåller och intresset förflyttats till att veta vad vin innehåller.  

 

Ginon et al. (2014) beskriver hur vinmarknaden kan jämföras med livsmedelsindustrin och 

dess utmaningar. Svensk Handel (2016a) förklarar att konsumtionen av ekologiska livsmedel 

ökat och det kan därför tänkas att den ekologiska vinförsäljningen kommer att utvecklas i 

samma riktning som livsmedlens med en etiketteringslag. Eftersom majoriteten av 

respondenterna valde den vinetikett som representerade ett ekologiskt vin kan det antas att 

kunskapen om innehållet påverkar konsumenters köpbeslut. Kunskapen kan leda till att 

försäljningen ökar ytterligare av ekologiska viner.  
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Etikettering och innehåll i vin 
Innehålls- och näringsdeklarationer på livsmedelsetiketter finns till för att konsumenterna ska 

kunna göra ett medvetet val och ta rätt beslut (Europaparlamentet, 2016). Eftersom även 

kvalitativa produkter behöver tillsatser är all etikettering inte positiv då kunskapen om 

tillsatsers påverkan inte alltid är tillräcklig (Danielsson-Tham, 2008, 14 december). Vinetikett 

1 som representerade ett ekologiskt vin utan tillsatser tilltalade flest respondenter vilket 

indikerar att konsumenter har höga krav på produkter. Viner med många tillsatser kanske 

därför inte överlever på marknaden efter en etiketteringslag. Producenter med 

klimatrelaterade problem justerar ofta druvmusten med hjälp av tillsatser innan fermentering 

(Bird, 2010). Dessa producenter kan eventuellt påverkas negativt av en innehållsförteckning. 

Om konsumenterna inte förstår att justeringarna är av godo för produkten snarare än för att 

vara en billigare produktionsmetod kan dessa producenter få svårt att sälja sina produkter till 

de mindre pålästa.  

 

Systembolaget (2016a) visar att försäljningen av viner runt hundra kronor per flaska har ökat. 

Eftersom majoriteten av respondenterna var intresserade av vin och de flesta köper vin i 

prisklassen 96 till 180 kronor per flaska stärks Systembolagets påstående. Många var 

medvetna om att vin består av druvor, alkohol, socker och jäst. Dessutom var de medvetna 

om att vin kan innehålla tillsatser men inte vilka, vilket visar att intresset för det totala 

vininnehållet inte är stort. Vinetikett 3 representerade en vinetikett som etiketter ser ut idag 

och kanske valdes denna eftersom vin är en social dryck och information utöver druva och 

ursprung kan anses överflödigt. Eftersom vin främst är ett njutningsmedel kan det vara 

orsaken till att kunskapsnivåerna om tillsatser i vin är låga. 

 

Annunziata et al. (2016a) beskriver hur konsumenter anser att kalorier och socker är den 

viktigaste informationen om vin att utläsa på etiketten. I och med den rådande hälsotrenden är 

konsumenter troligtvis medvetna om sockrets hälsopåverkan vilken kan vara orsaken till 

resultatet. Socker och alkohol var de kategorier som flest respondenter ansåg vara av stor vikt 

vid valet av vin. Däremot visade sig kalorier och socker ha betydelse för valet av vinetikett i 

Chitvå-tester. Att socker och kalorier visar signifikanta skillnader vid en jämförande situation 

av etiketter kan vara ett tecken på att hälsomedvetenheten har en underliggande betydelse för 

köpbeslutet.  
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Costanigro et al. (2014) beskriver hur perceptionen av effekterna av svavel är större än den 

egentliga negativa upplevelsen och att konsumenter är villiga att betala mer för en produkt 

utan svavel. Det visade sig i studien att svavel inte är en av de mest betydande faktorerna vid 

ett köpbeslut. Om konsumenter inte har kunskap om hur svavel påverkar hälsan kan det 

tänkas att köpbeslutet inte kommer att påverkas trots att svavelmängden står utskrivet på 

etiketten. Vid en jämförande situation av vinetiketter visade studien däremot att fler väljer det 

vin som deklarerade mindre mängd svavel vilket kan innebära att om det totala 

svavelinnehållet i vin blir utskrivet på en innehållsdeklaration kan hälsomedvetna 

konsumenter påverkas att göra fler ekologiska val. En persons dagliga intag av svavel bör inte 

överskrida 50 milligram och röda viner tillåts att ha maximalt 100 milligram svavel per liter i 

ekologiska viner (Hansson, 2009, 13 september; EU, 2012a). Eftersom det rekommenderade 

dagliga svavelintaget uppnås redan vid liten mängd konsumerat vin, kan det antas att 

konsumenters krav på ekologiska produktionsmetoder kommer att bli hårdare.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras val av metod och material ur ett kritisk perspektiv. Dessutom 

presenteras hur vald metod och material kan ha påverkat resultatet.  

 

Litteratur och databasinsamling till den teoretiska bakgrunden 
Till den teoretiska bakgrunden söktes artiklar genom två sökmotorer, FSTA och Summon. 

Eftersom de båda sökmotorerna är givna genom Örebro universitetsbiblioteks ämnesguider 

kan de båda motorerna antas vara av hög relevans. Eftersom antalet träffar av artiklar vid 

sökningarna var många lästes endast de första 10 sidorna med artiklar. Det kan tänkas att 

antalet träffar hade minskat om ett större antal sökord. Detta hade även resulterat i en mer 

träffsäker sökning. Däremot ledde det stora antalet träffar ibland till att faktorer som tidigare 

inte var tänkta på upptäcktes vilket gav bakgrunden en större bredd och kritisk bild av 

studien.  

 

I enighet med Brymans (2011) teorier användes inklusions- och exklusionskriterier. Eftersom 

syftet är högst aktuellt avgränsades sökträffarna till att vara nutida. Däremot fanns många 

svårigheter att hitta information som kunde relateras till ämnet innehållsdeklarationer på 



 33 

vinetiketter eftersom lagförändringen ännu inte är implementerad i verkligheten och därför 

inte heller i vetenskapen. Kompletteringar var därför nödvändiga och hemsidor med aktuell 

information användes och förankrade med de vetenskapliga artiklarna. Det kan tänkas att 

sökningar gjorda på andra sökmotorer som inte är inriktade på Måltidskunskap och värdskap 

hade kunnat ge ett djupare perspektiv i bakgrunden. Eftersom ämnet är väl förankrat i 

Måltidskunskap och värdskap ansågs inte vidare åtgärder nödvändiga.  

 

Metod 
För att reliabiliteten ska vara hög krävs det att upprepad forskning ska kunna visa samma 

resultat om studien görs igen på samma respondenter (Bryman, 2011). Eftersom majoriteten 

av respondenterna hade ett intresse för vin kommer deras åsikter troligtvis inte ha förändrats 

över tid. Däremot kan det tänkas att resultatet skulle påverkas av ett genomförande med ett 

större deltagande eftersom variationen av vinintresse troligtvis skulle vara större. Detta hade 

inneburit att reliabiliteten inte hade påvisat samma nivå av tillförlitlighet. Patel och Davidson 

(2011) poängterar att validitet säkras genom att slutsatsen besvarar syftet och eftersom 

resultatets diskussion och tillhörande slutsats svarar på studiens syfte kan den anses vara 

valid.  

 

Metodval 
Metodvalet var att använda en enkätundersökning för att samla in material till studiens 

resultat. Detta upplevdes positivt eftersom målet var att skapa en generell bild av resultatet. 

Data hade även kunnat samlas in med intervjuer men för att komma nära sanningen 

uppfattades enkäter mest fördelaktigt. Detta eftersom Bryman (2011) påstår att svaren i en 

enkät kan tänkas bli mer sanningsenliga då de skickas in anonymt. Utöver detta var enkäten 

även tidseffektiv och lättillgänglig för respondenterna i och med att den spreds via internet. 

Att enkäten spreds på internet kan ha resulterat i ett mindre bortfall än vad en postenkät hade 

gjort. En nackdel med valet av enkät som metod framför intervju är att spontana 

uppföljningsfrågor på respondenternas svar inte var möjliga vilket kunde varit fördelaktigt för 

ett djupare resultat.  
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Pilotundersökning 
Pilotundersökningens enkät skickades till åtta utvalda personer med fördjupade kunskaper 

inom vinkunskap. Orsaken till den valda kunskapsnivån var för att de kritiskt skulle granska 

och utveckla frågornas utformning för att besvara syftet. Hade pilotenkätens respondenter 

istället haft låga kunskaper gällande vin hade eventuellt inte frågorna kunnat utvecklats vidare 

men samtidigt hade svårt formulerade frågor kunnat ringats in och därmed beskrivits bättre i 

enkäten. Eftersom respondenterna hade fördjupade kunskaper förlorades den effekten vilket 

kan anses vara ett problem. Ett exempel är frågan med ekologiska och biodynamiska viner där 

kunskapen om skillnader mellan ekologiska- och biodynamiska metoder kanske saknas hos 

den vanliga vinkonsumenten.  

 

Enkätens utformning 
Enkäten innehöll 20 frågor som ställdes på olika vis. Det fanns påståendefrågor där 

respondentens nivå av instämmande skulle redogöras och tre nivåer fanns tillgängliga. 

Eftersom svarsalternativen var tre nivåer av instämmande kunde mellanalternativet ha 

plockats bort för att få respondenterna att ta konkret ställning i påståendet. Nu räknas de 

respondenter som instämmer till viss del till en grad av instämmande tillsammans med 

instämmer helt, vilket respondenterna eventuellt inte räknade med när de svarade. Vidare 

fanns det Ja och Nej frågor samt frågor där flera svarsalternativ var möjliga och vissa frågor 

gavs möjlighet att motivera svaret med kommentarer. Möjligheten till att kommentera 

resulterade i en viss grad av kvalitativt resultat och gav en djupare förståelse till 

respondenternas svar.    

 

Eventuellt var det för många frågor i enkäten vilket kan ha lett till att respondenterna inte 

svarade på alla frågor med eftertänksamhet. De demografiska frågorna i enkäten ställdes 

innan övriga frågor och en tanke kunde varit att lägga de sist för att bevara koncentrationen 

hos respondenterna i de frågor som anses vara av större utredande grad.  

 

Frågan om respondenterna köper ekologiska och/eller biodynamiska viner kunde 

omformulerats. Det hade varit mer givande om frågan endast berörde ekologiska viner 

eftersom skillnaderna mellan de två produktionsmetoderna kräver viss förkunskap. Det 

medförde att respondenterna möjligtvis inte visste vad de svarade på och detta kan ha 

påverkat resultatet. Hur konsumenterna ställer sig till tillsatser i livsmedel är en fråga som 
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saknades i enkäten. Med den frågan kunde ytterligare paralleller ha dragits mellan vin och 

livsmedel.  

 

Vinetiketten 
Frågan om vilken vinetikett som ansågs vara mest attraktiv placerades sist i enkäten. Detta 

kan ha påverkat resultatet i form av brist på koncentration hos respondenterna. Däremot om 

frågan hade placerats först hade respondenterna eventuellt varit mer medvetna om övriga 

frågors betydelse vilket inte var önskat i resultatet. Eftersom det inte fanns en beskrivning vad 

de olika vinerna stod för kan respondenterna ha antagit att skillnaderna mellan etiketterna var 

mängden information snarare än själva informationen vilket kan ha påverkat resultatet. Det 

ansågs viktigt med tydliga skillnader mellan vinetiketterna för att uppmärksamma 

respondenterna om att skillnader fanns. Möjligtvis ledde detta till att respondenterna styrdes i 

sina svar vilket även det kan ha påverkat resultatet.  

 

Urval 
De demografiska frågorna var till nytta eftersom resultatet då kunde ställas mot tidigare 

forskning. Bryman (2011) menar att en geografisk variation bland respondenterna är 

nödvändig vid en granskande undersökning. Med det i åtanke kunde ytterligare en 

demografisk fråga i enkäten ställts för att säkerställa variationen. Respondenterna kunde ha 

fått svara på hur enkäten hade nått dem och vilken ort de kom från. Drygt 70 % av 

respondenterna var kvinnor och en önskan hade varit att nästan lika många män som kvinnor 

hade deltagit i studien för att ytterligare kunna generalisera resultatet.   

 
Enkäten delades via länk på internet. Det kan tänkas att resultatet haft ett annat utfall om 

enkäten delats genom andra metoder än via sociala medier. Bryman (2011) menar att urvalet 

begränsas av de konsumenter som inte har internet eller är aktiva på de valda medierna. Dessa 

faktorer kan ha bidragit till en mindre bredd av respondenter i studien. Enkäten kunde även 

valts att endast spridas till studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. 

Eftersom studenter i Grythyttan har ett mycket stort intresse och goda förkunskaper gällande 

vin ansågs inte det bekvämlighetsurvalet tillräckligt generaliserande och valdes därför bort.  
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Material 
Ett större deltagande hade kunnat påverka resultatet och gett en större samt tydligare bild av 

den generella uppfattningen om vin, tillsatser och etiketter. Den litteratur som berörde 

vinkunskap och användes i utformningen av enkätens frågor anses ha varit relevant och 

tillräcklig eftersom samtliga författare och böcker är internationellt erkända inom ämnet.  

 

 

Forskningsetisk uppföljning 
Samtliga respondenter i studien blev informerade om författarnas och handledarens namn, den 

egna anonymiteten och studiens syfte innan deltagandet. Dessa parametrar resulterade i att 

informationskravet som Bryman (2011) beskriver blev uppfyllt. Eftersom enkäten var 

internetbaserad och delades på ett flertal kanaler genererades en större anonymitet då vilken 

portal respondenten funnit länken på är okänd. Respondenternas deltagandet i enkäten var 

frivillig och information gavs att det var möjligt att avbryta deltagandet under enkätens gång. 

Detta resulterade i att såväl informationskravet som samtyckeskravet upprätthölls i enighet 

med Bryman (2011). Allt resultat som använts och det som ansetts irrelevant för studien finns 

lagrat i författarnas låsta enheter, allt enligt konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 

2011).  

 

 

Slutsatser 
Införandet av innehålls- och näringsdeklarationer på vinetiketter kan komma att resultera i en 

ökad efterfrågan av ekologiska viner. En anledning till detta kan vara den rådande 

hälsotrenden som innebär att vinkonsumenter ser efter viner med färre tillsatser.  

 

Det är viktigt att vinetiketter förses med innehålls- och näringsdeklarationer eftersom 

konsumenter har ett intresse i att få veta vad vin innehåller. Ett ökat intresse för vin med färre 

tillsatser kombinerat med konsumenters okunskap om enskilda tillsatsers fördelar kan 

däremot komma att leda till en negativ utveckling av vinmarknaden. Eftersom vin är ett 

njutningsmedel kan informationen som konsumenter får med en innehålls- och 

näringsdeklaration dessutom komma att påverka den tillfredsställande upplevelsen av vin. 
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Praktisk användning och vidare forskning 
Studien behandlar hälsomedvetenhet, vinkonsumenters köpbeteende och innehåll i vin.  

Studien kan användas av vinimportörer och producenter för att göra dem medvetna om hur 

informationen på vinetiketter påverkar vinkonsumenters köpbeteende. Systembolaget kan 

dessutom använda studiens resultat för att se vad som intresserar konsumenter på en vinetikett 

i fråga om innehåll och näring.   

 

Denna forskning kan göras med fler respondenter vilket skulle öka generaliseringen och bidra 

med en större förståelse för vinkonsumenternas köpbeteende efter att en lagförändring skett. 

Dessutom skulle samma forskning kunna genomföras i andra länder för att se hur stor 

påverkan deras hälsomedvetenhet har på vinkonsumenters köpbeslut. Vidare forskning kan 

beröra frågeställningarna: Kommer kunskapen om innehåll i vin att öka kraven på ekologiska 

produktionsmetoder? Kommer efterfrågan av alternativa vinproduktionsmetoder med 

användande av färre tillsatser att öka?  

 

Praktiska lösningar 
Vinetiketter som är unika för varje årgång och blend innebär nya kostnader för 

vinproducenter vilket kan resultera i stora ekonomiska problem. En lösning som är fördelaktig 

för alla parter är att innehålls- och näringsdeklarationerna finns att tillgå via en QR-kod3 på 

vinetikettens baksida. De konsumenter som vill ha information om innehåll och näring kan få 

den samtidigt som etiketten bevarar sitt autentiska uttryck. Dessutom är QR-koden digital och 

innehållet kan ändras utan att nya etiketter trycks.   

                                                
3 Quick Response, en tvådimensionell kod som kan jämföras med en vanlig streckkod. QR-
koden kan avläsas med en smartphone och innehåller digital information (NE, 2016c).  



 38 

Referenslista 
Källor  
Enkätresultaten förvaras hos uppsatsens författare Madelaine Kemppainen, Prästgatan 14, 712 

60 Grythyttan samt hos författare Amanda Wiréhn, Prästgatan 19, 712 60 Grythyttan.  

 

Litteratur 
Annunziata, A., Pomarici, E., Vecchio, R., & Mariani, A. (2016a). Nutritional information 

and health warnings on wine labels: Exploring consumer interest and preferences. Appetite, 1-

12. doi: 10.1016/j.appet.2016.02.152 

 

Annunziata A., Pomarici, E., Vecchio, R., & Mariani, A. (2016b). Health warnings on wine: a 

consumer perspective. British Food Journal, 118, 3, 647–659. doi: 10.1108/BFJ-08-2015-

0300 

 

Battaglene, T. (2014). An analysis of ingredient and nutritional labeling for wine. BIO Web of 

Conferences, 3, 3006-3013. doi: 10.1051/bioconf/20140303006 

 

Bird, D. (2010). Understanding wine technology: a book for the non-scientist that explains 

the scince of winemaking, Newark: DBQA  

 

Byström, J., & Byström, J. (2011). Grundkurs i statistik. Stockholm: Natur och kultur 

 

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2016). Drogfakta, frågor och 

svar. Hämtad 2016-04-12 från  http://www.can.se/sv/drogfakta/fragor-och-svar/alkohol/  

 

Chen, C., Jahns, L., Gittelsohn, J. & Wang, Y. (2011). Who is missing the message? 

Targeting strategies to increase food label use among US adults. Public Health Nutrition, 15, 

5, 760–772. doi:10.1017/S1368980011002242 

 

Corduas, M., Cinquanta, L. & Ievoli, C. (2013) The importance of wine attributes for 

purchase decisions: A study of Italian consumers' perception. Food Quality and Preference, 

28, 2, 407-418. doi: 10.14674/1120-1770/ijfs.v189 



 39 

Costanigro, M., Appleby, C. & Menke, S.D. (2014). The wine headache: Consumer 

perceptions of sulfites and willingness to pay for non-sulfited wines, Food Quality and 

Preference, 31, 1, 81-89. doi: 10.1016/j.foodqual.2013.08.002 

 

Danielsson-Tham, M-L. (2008, 14 december). Utan tillsatser i maten riskerar vi att dö. 

Dagens Nyheter. Hämtad 2016-04-21 från http://www.dn.se/debatt/utan-tillsatser-i-maten-

riskerar-vi-att-do/ 

 

Europaparlamentet. (2016). 2011:1169, Tillhandahållande av livsmedelsinformation till 

konsumenterna. Hämtad 2016-04-05 från: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=celex:32011R1169  

 

EU-kommissionen (2016). Press release, organic wine. Hämtad 2016-04-05 från  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-81_en.htm?locale=en 

 

Eyequestion. (2016). Features. Hämtad 2016-04-21 från https://eyequestion.nl 

 

EU-upplysningen. (2016). Inom EU ska bara säkra livsmedel säljas. Hämtad 2016-04-01 från 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Inom-EU-ska-bara-sakra-livsmedel-

saljas/ 

 

Ginon, E., Ares, G., Issanchou, S., Esteves dos Santos Laboissière, L-H. & Deliza, R. (2014) 

Identifying motives underlying wine purchase decisions: Results from an exploratory free 

listing task with Burgundy wine consumers. Food Research International, 62, 860-867. 

doi:10.1016/j.foodres.2014.04.052 

 

Gustafsson, I.B., Johansson, J., Mossberg, L. & Öström, Å. (2006). The five aspect meal 

model: A tool for developing meal service in restaurants. Journal of food service. 17, 5/02, 

84-93. doi: 10.1111/j.1745-4506.2006.00023.x  

 

Gustafsson, N-K. (2010). Bridging the world: alcohol policy in transition and diverging 

alcohol patterns in Sweden. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. 

 



 40 

Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. 

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Hansson, M. (2009, 13 september). Mycket svavel i lådvin. Dagens Nyheter. Hämtad 2016-

04-21 från http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/mycket-svavel-i-ladvin/ 

 

Johnson, H., & Robinson, J. (2013). The World Atlas of Wine. London: Mitchell Beazley. 

 

Livsmedelsverket. (2016a) Drycker och alkohol. Hämtad 2016-04-01 från 

http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/drycker-och-alkohol/ 

 

Livsmedelsverket. (2016b). Socker. Hämtad 2016-05-12 från 

http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater/socker/ 

 

Livsmedelsverket. (2016c). Näringsdeklaration. Hämtad 2016-04-15 från 

http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1/ 

 
Mondavi, R. & Chutkow, P. (1998). Harvests of joy: my passion for excellence. New York: 

Harcourt Brace 

 

NE, Nationalencyklopedin. (2016a). Estetik. Hämtad 2016-04-14 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/estetik 

 

NE, Nationalencyklopedin. (2016b). Hantverk. Hämtad 2016-04-14 från 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hantverk 

 

NE, Nationalencyklopedin. (2016c). QR. Hämtad 2016-04-14 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/qr 

 

Nilsson, M-E. (2014, 20 april). Varför är vin ett undantag? [Blogginlägg]. Hämtad 2016-04-

04 från http://www.hemligekocken.se/blog/2015/1/19/varfr-r-vin-ett-undantag 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 



 41 

 

Robinson, J. (2015). The Oxford companion to wine. Oxford: Oxford University Press.  

 

Samoggia, A. (2016). Wine and health: faraway concepts?. British Food Journal, 118, 4, 

946–960.doi:10.1108/BFJ-07-2015-0267  

 

Svensk Handel. (2016a). Trendrapport 2010. Hämtad 2016-04-01 från 

http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-innehall/rapporter/2011/svensk-handels-

trendrapport.pdf 

 

Svensk Handel. (2016b). Hälsotrend styr konsumenternas val. Hämtad 2016-04-01 från  

http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/pressmeddelanden/2014/halsotrend-styr-

konsumenternas-val/ 

 

Systembolaget. (2016a). Lanseringsplan 2016. Stockholm: Systembolaget  

 

Systembolaget. (2016b). Tillsatser i vin. Hämtad 2016-03-31 från 

http://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/fakta-om-dryck/vin/fakta-

serveringstips/tillsatser/ 

 

Äkta vara. (2016a). EU-parlamentariker vill ha vinmärkning. Hämtad 2016-05-20 från 

http://www.aktavara.org/News.aspx?r_id=130604 

 

Äkta vara. (2016b). Syra. Hämtad 2016-05-01 från 

http://www.aktavara.org/Guide.aspx?r_id=27330 

 

Örebro Universitet. (2016). Utbildning. Hämtad 2016-04-06 från 

https://www.oru.se/institutioner/restaurang--och-hotellhogskolan/program-och-kurser/ 



 1 

Bilaga 1 

Sökmatris 

Datum	 Databas	 Sökord	
Antal	
ref.	 Kombination	

Antal	ref.	i	
kombination	

Antal	lästa	
abstract	

Antal	
lästa	
artiklar	

Använda	
artiklar	

2016-03-29	 Summon	 1.	Wine	 1	100	156	 		 		 		 		 		

		 		 2.	Attributes	 2	552	159	 		 		 		 		 		

		 		 3.	Purchase	 6	194	697		 1+3	 285	817	 10	 3	 1	

		 		 4.	Label	 2	748	852	 1+2+3+4	 115	355	 12	 2	 2	

		 		 		 		 		 		 		 		 		

2016-03-29	 FSTA	 1.	Nutritional	 77922	 		 		 		 		 		

		 		 2.	Labelling	 9524	 1+2	 2414	 		 		 		

		 		 3.	Restaurants	 2690	 1+2+3	 100	 5	 2	 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

2016-03-29	 Summon	 1.	Sugar	 420409	 		 		 		 		 		

		 		 2.	Tax	 		 1+2	 13357	 6	 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

2016-03-29	 Summon	 1.	Wine	 144610	 		 		 		 		 		

		 		 2.	Consumption	 1248536	 1+2	 43970	 3	 1	 		

		 		 3.	Sweden	 662784	 1+2+3	 4070	 8	 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

2016-03-30	 Summon	 1.	Sugar	 420409	 		 		 		 		 		

		 		 2.	Health	 7706325	 1+2	 258766	 2	 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

2016-03-31	 Summon	 1.	Wine	 144610	 		 		 		 		 		

		 		 2.	Health	 7706325	 1+2	 77447	 9	 4	 3	

		 		 3.	Trends	 2999247	 1+2+3	 25845	 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

2016-04-01	 FSTA	 1.	Label	 5066	 		 		 		 		 		

		 		 2.	Food	 694	914	 		 		 		 		 		

		 		 3.	Diet	 59	650	 		 		 		 		 		

		 		 4.	Health		 133	214	 1+2+3+4	 111	 5	 3	 1	

		 		 		 		 		 		 		 		 		

2016-04-01	 FSTA	 1.	Wine	 5066	 		 		 		 		 		

		 		 2.	Health	 133	214	 		 		 		 		 		

		 		 3.	Sulfiite	 825	 		 		 		 		 		

		 		 4.	Effect	 172	562	 1+2+3+4	 17	 4	 2	 1	
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Fortsättning, Bilaga 1 

 

  

2016-03-29	 FSTA	 1.	Nutritional	 77922	 		 		 		 		 		

		 		 2.	Labelling	 9524	 1+2	 2414	 		 		 		

		 		 3.	Restaurants	 2690	 1+2+3	 100	 5	 2	 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		

2016-03-29	 Summon	 1.	Wine	 144610	 		 		 		 		 		

		 		 2.	Consumption	 1248536	 1+2	 43970	 3	 1	 		

		 		 3.	Sweden	 662784	 1+2+3	 4070	 8	 		 		
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Bilaga 2  

Enkät  
Jag är  

Man 

Kvinna 

 

Min ålder  

20-24 år 

25-29 år 

30-39 år 

40-49 år 

50-59 år 

60-69 år 

70+ år 

 

Min nivå på utbildning  

Grundskola 

Gymnasium 

Universitet/Högskola (pågående eller avslutad) 

 

Min sysselsättning  

Arbetslös 

Arbetar 

Studerar 

Pensionär 

 

Jag tjänar  

0-15000 kr/månad 

16000-25000 kr/månad 

26000-34000 kr/månad 

35000+ kronor i månaden  
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Fortsättning, Bilaga 2 
Jag tränar  

Aldrig 

1-2 gånger i månaden 

1 gång i veckan 

2-5 gånger i veckan 

6+ gånger i veckan  

 

Jag läser innehålls och näringsdeklarationer när jag köper livsmedel  

 Instämmer helt 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

  

Vad tycker du är viktig information på en livsmedelsetikett? Flervalsalternativ är möjligt 

 Innehållsförteckning 

Närings- och energiinnehåll 

Allergener 

Inget av ovanstående 

Övrigt 

 

Om ditt svar är övrigt, vilken information söker du? 

 Plats för kommentar 

 

Jag läser innehåll- och näringsinnehåll på livsmedel för att jämföra och välja produkter 

 Instämmer helt 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

 

Jag har ett stort intresse för vin 

 Instämmer helt 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 
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Fortsättning, Bilaga 2 
Vilken priskategori köper du oftast vin från  

0-95 kronor per flaska 

96-180 kronor per flaska 

181-170 kronor per flaska 

370+ kronor per flaska 

 

Hur ofta dricker du vin?  

Aldrig 

1-2 gånger om året 

1-2 gånger i månaden 

1-2 gånger i veckan 

oftare än 2 gånger i veckan 

 

Hur tror du att vin påverkar din hälsa?  

 Positivt 

Negativt 

Irrelevant 

Vet ej 

 

Jag är intresserad av att se innehålls- och näringsinformation på vinetiketter 

 Instämmer helt 

Instämmer till viss del 

Instämmer inte alls 

 

Vad tror du att vin kan innehålla?  

 Plats för kommentar 

 

Har alkoholhalten någon betydelse när du köper vin?  

 Ja 

Nej  

 

Frivillig kommentar som motiverar ditt svar är möjligt  
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Fortsättning, Bilaga 2 
 

Har socker någon betydelse när du köper vin?  

 Ja 

Nej  

 

Har kalorier någon betydelse när du köper vin?  

 Ja 

Nej 

 

Har sulfitnivån någon betydelse när du köper vin?  

 Ja 

Nej  

 

Brukar du köpa ekologiska och/eller biodynamiska viner?  

 Ja 

Nej  

 

Av vilket orsak skulle du köpa ett ekologiskt eller biodynamisk vin? Flervalsalternativ är 

möjligt 

 Hållbar utveckling 

Hälsa 

Smak 

Striktare regler om tillsatser i vin 

Jag skulle inte köpa ekologiskt eller biodynamiskt vin 

Annan anledning  

 

Om ditt svar var Annan anledning, varför  

 Med plats för kommentar  

 

Av följande baksideetiketter, vilket vin skulle du köpa? (se bilaga 3, 4 & 5)  

Vad påverkade ditt beslut?   

 Med plats för kommentar
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Bilaga 3 

Vinetikett 1   
Vinetiketten representerar ett ekologiskt vin utan tillsatser och mindre mängd svavel.  

13	%	vol.		



 1 

Bilaga 4 

Vinetikett 2 
Vinetiketten representerar ett konventionellt vin med tillsatt socker och den maximala gränsen 

av svavelinnehåll i röda viner. 

13	%	vol.		
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Bilaga 5  

Vinetikett 3 
Vinetiketten representerar en vinetikett som de ser ut idag utan innehålls- och 

näringsdeklaration. 
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Bilaga 6 

Informationsblad till enkätrespondenter 
 
Restaurang- och hotellhögskolan, 

Örebro universitet 

 

Information om enkäten och studiens syfte 
 

Studien genomförs av studenterna Madelaine Kemppainen och Amanda Wiréhn. Studenterna 

läser programmet Sommelier och måltidskreatör 180 hp, vid Restaurang- och hotellhögskolan 

i Grythyttan, Örebro universitet. Syftet är att undersöka hur vinkonsumenters köpbeteende 

påverkas av en etiketteringslag som innebär att innehålls- och näringsdeklarationer måste 

presenteras på vinetiketten. Enkäten består av 20 frågor med fokus på vin, livsmedel, etiketter 

och hälsa.  

 

Deltagandet är anonymt och frivilligt. Svaren kommer inte att användas till annan forskning. 

Enkäten kan avbrytas om så önskas och det är möjligt att gå vidare i enkäten utan att besvara 

alla frågor.  

 

Tack för din medverkan och hjälp i samband med vårt examensarbete.  

 

Författare: 

Madelaine Kemppainen   Amanda Wiréhn  

madelainekemppainen@gmail.com  awirehn@gmail.com  

0762621330    0729696738 

 

Handledare: 

Anders Herdenstam  

anders.herdenstam@oru.se  

019-302027
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Bilaga 7 

Chitvå-tester, tabell 
Chitvå-tester mellan enkätens frågor och valet av vinetikett med signifikans 

 

Fråga Svar Val av etikett 
		 	 Vinetikett	1	 Vinetikett	2	 Vinetikett	3	 		
		 	 n	 %	 n	 %	 n	 %	 p-värde	
Kön	 Man	 31	 59,6	 3	 5,8	 18	 34,6	

0,354	
		 Kvinna	 88	 67,2	 11	 8,4	 32	 24,4	
Åldersgrupp	 20-24	 18	 60,0	 2	 6,7	 10	 33,3	

0,005	

		 25-29	 55	 69,6	 5	 6,3	 19	 24,1	
		 30-39	 25	 69,4	 1	 2,8	 10	 27,8	
		 40-49	 12	 63,2	 2	 10,5	 5	 26,3	
		 50-59	 7	 58,3	 1	 8,3	 4	 33,3	
		 60-69	 2	 40,0	 3	 60,0	 0	 0,0	
		 70+	 0	 0,0	 0	 0,0	 2	 100,0	

Utbildningsnivå	 Grundskola	 1	 25,0	 1	 25,0	 2	 50,0	

0,035			 Gymnasium	 20	 60,6	 6	 18,2	 7	 21,2	
		 Universitet/högskola	 98	 67,1	 7	 4,8	 41	 28,1	
Sysselsättning	 Arbetslös	 5	 100,0	 0	 0,0	 0	 0,0	

0,508	
		 Arbetar	 77	 63,6	 12	 9,9	 32	 26,4	
		 Studerar	 35	 64,8	 2	 3,7	 17	 31,5	
		 Pensionär	 2	 66,7	 0	 0,0	 1	 33,3	
Inkomst	per	månad	 0-15000	 41	 65,1	 3	 4,8	 19	 30,2	

0,593	
		 16000-25000	kr	 18	 54,5	 4	 12,1	 11	 33,3	
		 26000-34000	kr	 36	 69,2	 3	 5,8	 13	 25,0	
		 0-35000	 24	 68,6	 4	 11,4	 7	 20,0	
Träning	 Aldrig	 19	 70,4	 3	 11,1	 5	 18,5	

0,009	

		 1-2	ggr/månad	 10	 35,7	 3	 10,7	 15	 53,6	
		 1	gång	i	veckan	 26	 86,7	 1	 3,3	 3	 10,0	
		 2-5	gånger	i	veckan	 61	 66,3	 7	 7,6	 24	 26,1	
		 6+	gånger	i	veckan	 3	 50,0	 0	 0,0	 3	 50,0	
Etiketter	på	livsmedel	 Instämmer	helt	 31	 83,8	 2	 5,4	 4	 10,8	

0,004			 Instämmer	till	viss	del	 76	 65,5	 7	 6,0	 33	 28,4	
		 Instämmer	inte	alls	 12	 40,0	 5	 16,7	 13	 43,3	
Innehållsförteckning	 Nej	 18	 54,5	 2	 6,1	 13	 39,4	

0,228	
		 Ja	 101	 67,3	 12	 8,0	 37	 24,7	
Innehållsförteckning	-	Näring,	
energiinnehåll	

Nej	 26	 44,1	 7	 11,9	 26	 44,1	
0,000	

		 Ja	 93	 75,0	 7	 5,6	 24	 19,4	
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Fortsättning, Bilaga 7 
Innehållsförtecknig	-	Allergener	 Nej	 75	 62,0	 8	 6,6	 38	 31,4	

0,203	
		 Ja	 44	 71,0	 6	 9,7	 12	 19,4	
Innehållsförteckning	-	Inget	av	
ovanstående	

Nej	 114	 65,5	 14	 8,0	 46	 26,4	
0,393	

		 Ja	 5	 55,6	 0	 0,0	 4	 44,4	
Innehållsförteckning	-	Övrigt	 Nej	 110	 65,9	 14	 8,4	 43	 25,7	

0,194	
		 Ja	 9	 56,3	 0	 0,0	 7	 43,8	
Jämföra	och	välja,	Livsmedel	 Instämmer	helt	 43	 75,4	 1	 1,8	 13	 22,8	

0,112			 Instämmer	till	viss	del	 58	 63,7	 9	 9,9	 24	 26,4	
		 Instämmer	inte	alls	 18	 51,4	 4	 11,4	 13	 37,1	
Vinintresse	 Instämmer	helt	 38	 64,4	 4	 6,8	 17	 28,8	

0,020			 Instämmer	till	viss	del	 51	 56,7	 10	 11,1	 29	 32,2	
		 Instämmer	inte	alls	 30	 88,2	 0	 0,0	 4	 11,8	
Priskategori	 0-95	kr	 41	 68,3	 4	 6,7	 15	 25,0	

0,322	
		 96-180	kr	 72	 65,5	 10	 9,1	 28	 25,5	
		 181-370	kr	 6	 50,0	 0	 0,0	 6	 50,0	
		 370+	kr	 0	 0,0	 0	 0,0	 1	 100,0	
Vinkonsumtion	 Aldrig	 4	 100,0	 0	 0,0	 0	 0,0	

0,441	

		 1-2	gånger	om	året	 11	 73,3	 1	 6,7	 3	 20,0	
		 1-2	gånger	i	månaden	 46	 66,7	 6	 8,7	 17	 24,6	
		 1-2	gånger	i	veckan	 50	 63,3	 7	 8,9	 22	 27,8	
		 oftare	än	1-	2	gånger	i	veckan	 8	 50,0	 0	 0,0	 8	 50,0	
Vin	och	hälsa	 Positivt	 25	 59,5	 3	 7,1	 14	 33,3	

0,868	
		 Negativt	 32	 65,3	 5	 10,2	 12	 24,5	
		 Irrelevant	 52	 69,3	 5	 6,7	 18	 24,0	
		 Vet	ej	 10	 58,8	 1	 5,9	 6	 35,3	
Intresse	för	vinetikett	 Instämmer	helt	 33	 71,7	 4	 8,7	 9	 19,6	

0,569			 Instämmer	till	viss	del	 60	 65,2	 7	 7,6	 25	 27,2	
		 Instämmer	inte	alls	 26	 57,8	 3	 6,7	 16	 35,6	
Alkoholhalt	 Ja	 40	 62,5	 5	 7,8	 19	 29,7	

0,860	
		 Nej	 79	 66,4	 9	 7,6	 31	 26,1	
Socker	 Ja	 52	 78,8	 3	 4,5	 11	 16,7	

0,014	
		 Nej	 67	 57,3	 11	 9,4	 39	 33,3	
Kalorier	 Ja	 24	 75,0	 5	 15,6	 3	 9,4	

0,015	
		 Nej	 95	 62,9	 9	 6,0	 47	 31,1	
Sulfiter	 Ja	 36	 76,6	 3	 6,4	 8	 17,0	

0,143	
		 Nej	 83	 61,0	 11	 8,1	 42	 30,9	
Ekologiska	eller	biodynamiska	
viner	

Ja	 82	 67,2	 9	 7,4	 31	 25,4	
0,672	

		 Nej	 37	 60,7	 5	 8,2	 19	 31,1	
Orsaker	till	ekoköp	-	Hållbar	
utveckling	

Nej	 35	 60,3	 3	 5,2	 20	 34,5	
0,278	

		 Ja	 84	 67,2	 11	 8,8	 30	 24,0	



 3 

Fortsättning, Bilaga 7 
Orsak	till	ekoköp	-	Min	hälsa	 Nej	 52	 59,8	 6	 6,9	 29	 33,3	

0,221	
		 Ja	 67	 69,8	 8	 8,3	 21	 21,9	
Orsaker	till	ekoköp	-	Smaken	 Nej	 81	 64,8	 12	 9,6	 32	 25,6	

0,303	
		 Ja	 38	 65,5	 2	 3,4	 18	 31,0	
Orsaker	till	ekoköp	-	Striktare	
regler	

Nej	 73	 60,8	 10	 8,3	 37	 30,8	
0,256	

		 Ja	 46	 73,0	 4	 6,3	 13	 20,6	
Orsaker	till	ekoköp	-	Ej	
biodynamiskt	ekologiskt	

Nej	 114	 65,9	 13	 7,5	 46	 26,6	
0,587	

		 Ja	 5	 50,0	 1	 10,0	 4	 40,0	
Orsaker	till	ekoköp	-	Annan	
anledning	

Nej	 113	 65,7	 13	 7,6	 46	 26,7	
0,748	

		 Ja	 6	 54,5	 1	 9,1	 4	 36,4	

 

 


