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1 Inledning 
 

 
I kapitlet presenteras uppsatsämnet med en kort bakgrund samt en redogörelse för ämnets 
relevans idag. Vidare följer en problemdiskussion som leder läsaren in på en problemformulering 
och syftet med uppsatsen. Därefter följer de avgränsningar som har valts att göra. 
  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Intresset för och konsumtionen av vin har ökat markant i Sverige under de senaste tio åren. 
Störst är ökningen under de första åtta åren av Sveriges EU-medlemskap. Det har tidigare visat 
sig att vinkonsumtionsökningen i Sverige främst är resultatet av ett ökat antal dryckestillfällen 
(Leifman, 2002). Den ökade vinförsäljningen kan även relateras till den nya förpackningen ”bag-
in-box” som introducerades på systembolaget 1996 och som idag svarar för cirka 52 procent av 
systemets totala vinförsäljning (Systembolaget). Ökningen av vinförsäljningen kan alltså bero på 
ett flertal faktorer. År 1995 avskaffades monopolet på produktion, import, export och partihandel 
av alkohol, men Systembolaget har idag fortfarande ensamrätt till detaljhandel med 
alkoholdrycker (Sveriges bryggerier). Genom att förlänga öppettiderna och öka antalet butiker har 
även tillgängligheten av alkohol ökat och det finns idag ett större antal restauranger med 
serveringstillstånd än tidigare. Dessutom har införselkvoterna av vin höjts vid inresor från andra 
EU-länder och i december 2001 sänktes även skatten på vin (ibid.). Således kan även vår 
förändrade alkoholpolitik ha lett till en ökning av vinkonsumtionen.  
 
Ytterligare faktorer som kan ha spelat en viktig roll för en ökad vinkonsumtion är förändrade 
levnadsförhållanden, dryckesvanor, kulturella mönster och attityder till alkohol. I och med 
globaliseringen har även detta bidragit till ett förändrat och utvidgat vinsortiment på 
Systembolaget (Systembolaget). I Sverige har vi dessutom fått en friare vinmarknad under de 
senaste åren vilket kan ha bidragit till en högre kunskapsnivå och ett ökat intresse bland svenska 
vinkonsumenter. Svensken, som idag tenderar att resa i allt större utsträckning, har fått en mer 
öppen och ledig attityd till utländska influenser (såsom av mat och alkohol), vilket kan ha bidragit 
till en mer liberal syn på alkohol och konsumtionen av alkohol (ibid.). Detta kan även ha 
resulterat i ett ökat utbud och efterfråga för mat- och vinresor (Ticknet). Det tilltagande intresset 
för kombinationen av mat och dryck kan även ses i det stigande antal tidningar och tidskrifter 
med egna mat- och vinskribenter. Trenden pekar på att allt fler upptäcker de njutningsfulla 
smakupplevelser som vin i kombination med mat tillgodoser. Människor begränsar sig inte längre 
till att enbart se vin som en dryck till maten, utan det är idag en dryck som passar bra i de flesta 
sociala sammanhang.  
 
År 2003 avgjorde Marknadsdomstolen det så kallade Gourmetmålet vilket innebar att det i 
Sverige blev tillåtet att göra reklam för bland annat vin i tryckta annonser (Sveriges bryggerier). I 
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alkohollagen finner man särskilda bestämmelser för marknadsföring av vin till konsumenter. 
Huvudregeln innefattar särskilda krav på måttfullhet i marknadsföringen där reklam och/eller 
annan marknadsföringsåtgärd således inte får vara; påträngande, uppsökande eller uppmana till 
bruk av alkohol (Marknadsetiska rådet, ibid.). Dessutom anges uttryckligen att reklam inte särskilt 
får riktas till barn/ungdomar under 25 år och att annonsen dessutom måste innehålla 
förutbestämda informationstexter (Sveriges bryggerier). 
 
Den alkoholetik som vuxit fram under åren har medfört att dagens marknadsförare måste arbeta 
utifrån ”fingertoppskänsla” och vara såväl nytänkande som genomslagskraftiga i sina 
marknadsföringsåtgärder. Under senare år har ett ökat antal vinimportörer i Sverige medfört en 
relativt hög konkurrensintensitet där marknadsföring blivit ett allt viktigare instrument 
(Systembolaget). Sett ur ett marknadsföringsperspektiv begränsas alkoholförsäljningen i och med 
statliga marknadsföringsrestriktioner, men det finns fortfarande en möjlighet att påverka 
människors attityder till alkohol och således deras konsumtionsmönster. Svenska konsumenters 
efterfråga kan därför numera i större utsträckning än förr påverkas med hjälp av reklam.  
 
Vinbranschen med dess urgamla traditioner står idag inför omvälvande förändringar. Ett växande 
fenomen är globaliseringen där mindre vinföretag slås samman eller köps upp av multinationella 
vinföretag (Systembolaget). Dessutom är ”New World Wines” (från länder som Australien, Chile 
och Syd Afrika) på stark frammarsch med ökade försäljningssiffror, medan ”Old World Wines” 
(från länder som Frankrike, Spanien och Italien) totalt har minskat sina försäljningssiffror (ibid.). 
Ett stort problem med den europeiska vinindustrin är att den har varit mer anpassad efter 
vinproducenterna än vinkonsumenterna (Economist, 1999). Att EU har under många år med 
hjälp av bidrag möjliggjort för vinproducenterna att ha kvar sina affärsverksamheter kan vara en 
bidragande faktor till varför de inte behövt anpassa sig efter marknaden. Detta har skapat en 
kultur fylld av subventioner, kvoter och ingripanden vilket har möjliggjort för vinproducenterna 
att ignorera konsumenternas behov (ibid.). Det saknas en reflektion över vad vinkonsumenten 
efterfrågar. Hur upplever egentligen vinkonsumenten sina valmöjligheter vid köp av vin? 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
I en artikel i Brandweek diskuterar Pellechia (1997) att vinets image har länge varit ett stort 
problem. Detta eftersom det har funnits en svårighet för vinindustrin att nå konsensus i 
marknadsföringsåtgärder, då mindre vinproducenter som oftast är drivna av familjer eller 
entreprenörer, saknar förtroende för större vinföretag. Med undantag för ett antal stora 
vingårdar, som har en marknadsföringsbudget för individuella varumärken, har vinindustrin 
genomgående varit passiva och nästan fullständigt litat på att bli marknadsförda av vintidsskrifter 
och vinskribenter (ibid.). I och med den idag hårdnade konkurrensen på vinmarknad, som har lett 
till att priserna pressats, tvingas vinaktörer att finna nya medel för att nå framgång. Dessutom har 
avsaknaden av starka varumärken blivit alltmer påtaglig (Economist, 1999).   
 
Tidigare forskning har visat på att vinmarknaden länge saknat dominanta varumärken 
(Gluckman, 1990). Atkinson (1999) menar dessutom att de varumärken som idag är kända inom 
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vinindustrin är få i jämförelse med andra produktkategorier som bilar, läsk och parfymer. Statistik 
har visat på att två av de mest populära vinvarumärkena, Ernest Julio Gallo och Le Piat d´Or, 
endast åtnjutit cirka två procent av total marknadsandel. Således har de inte kunnat göra anspråk 
på att vara marknadsledande (ibid.). Statistik från Systembolaget stödjer det faktum att 
marknadsledande vinvarumärken i Sverige idag endast innehar cirka fyra procent av det totala 
utbudet av vin (Systembolaget). Vinproducenter måste följaktligen uppleva svårigheter med att 
differentiera sig bland andra vinmärken och skapa kundlojalitet. Detta genererar problem för 
vinproducenterna som redan idag befinner sig på en marknad som kännetecknas av låga 
vinstmarginaler (Solley, 2004).   
 
Att förstå hur konsumenter väljer vin är ett komplext problem både för forskare som för 
marknadsförare (Lockshin et al., 2005). Vin kan även för konsumenten vara ett svårt och förvirrat 
produktval. Detta kan bland annat bero på den information som uteslutande finns på flaskans 
etikett exempelvis varumärkets namn, regionen och/eller druvan (ibid.). Således menar Chaney 
(2000) att vin är en produkt som besitter många attribut, vilka endast kan utvärderas under 
konsumtion. Konsumenters förmåga, att avgöra produkt kvaliteten innan köpet, blir följaktligen 
försämrad. Konsumenter faller istället tillbaka på diverse andra ledtrådar i bedömningen av 
produktens kvalitet (Lockshin et al., 2005). Till skillnad från de allra flesta andra matprodukter 
kan även smaken variera. Detta kan bland annat bero på säsongen. Vin är således en 
svåröverskådlig produkt vilket gör den intressant att studera.  
 
En utmaning blir att ta reda på vad det är som gör att en konsument väljer en vinflaska framför 
en annan. Genom att granska konsumentens beteende kan förståelse skapas för hur 
konsumenten upplever köpprocessen. Vad anser hon vara ett trovärdigt, relevant och tydligt löfte 
när hon ska välja ett vin? Vilken kunskap om och erfarenhet av vin har konsumenten? Om hon 
till exempel inte väljer att köpa den billigaste flaskan, vilka faktorer är det då som påverkar hennes 
val? 
 
Överraskande få studier har tittat på hur alkohol presenteras och hur unga konsumenter 
uppfattar, förstår och reagerar på det (Leifman, 2003). Kunskapen om dryckesvanor och inte 
minst konsumtionstrender är således bristfällig och forskning visar på att det är en pågående 
process att kartlägga vinkonsumenters dryckesvanor och preferenser (Gluckman, 1990). 
Dessutom tenderar fakta som finns om vinmarknaden vara mer baserad på produktdata än 
konsumentdata (Economist, 1999). Med hänsyn till vinmarknadens ekonomiska betydelse är det 
få studier som har inriktat sig på att skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar 
vinkonsumenters köpbeteende. De studier som har genomförts på detta område är till största del 
av kvantitativ art. Det saknas otillräcklig information om vinkonsumenters beteende baserat på 
kvalitativa undersökningar i form av fokusgrupper (Engels, Sardaryan & Heboyan, 2004). Detta 
är något som studien därför kommer att undersöka. 
 
För att vinproducenterna ska ha möjlighet att bli mer framgångsrika bör de anpassa sina 
marknadsföringsstrategier efter konsumentens behov och önskemål. Därför är det av vikt att 
förstå konsumentens upplevelser i köpprocessen och öka kunskapen om de bakomliggande 
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orsakerna till hennes val av vin. Konsumentens beteende ligger därför till grund för 
forskningsområdet.  
 
Problematiken har mynnat ut i följande forskningsfråga: Hur upplever vinkonsumenter köpprocessen och 
vilka faktorer är centrala i valet av vin?  
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att genomföra en kvalitativ studie om vinkonsumenters upplevelser och 
erfarenheter vid köp av vin.  
 
Genom att kartlägga konsumenters upplevelser i och erfarenheter av köpprocessen kan adekvat 
kunskap erhållas om konsumenters val av vin. Undersökningens resultat kan vara rådgivande till 
vinproducenter vid utformning och marknadsföring av varumärken samt vid 
produktpositionering och marknadssegmentering.  
 

1.4 Avgränsning 
 
I studien studeras enbart produktkategorin vin. Tonvikten kommer att ligga på 
konsumentbeteende med fokus på köpprocessen. Studien avgränsas genom att studera svenska 
vinkonsumenter på den svenska vinmarknaden. 
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2 Metod 
 

 
I kapitlet presenteras vilket metodval och tillvägagångssätt som används i undersökningen. 
Avsiken är att visa vilka metodval som gjorts, konsekvenserna av dessa samt hur de kan ha 
påverkat studien. Först redogörs för val av ämne och ansats, på detta följer sedan 
datainsamlingen. En mer ingående beskrivning görs sedan utifrån den valda ansatsen. Slutligen 
avslutas kapitlet med en kritisk granskning av metoden.  
  
 
 
2.1 Val av ämne 
 
Mitt intresse för vin, vintillverkning och således vinbranschen har vuxit sig allt större under de 
senaste två åren. Detta beror främst på att jag under ett år bodde i Australien där jag, vid sidan av 
mina studier, jobbade med vinprovning på en vingård. Efter att studerat otaliga vinartiklar 
förstod jag att det fanns ett antal aspekter att ta hänsyn till vid köp av vin och att de kunde skilja 
sig markant åt i jämförelse med andra produktkategorier. Dessutom fanns det en svårighet för 
vinproducenter i att utmärka sig bland sina konkurrenter. Min nyfikenhet ledde mig således till att 
utforska hur konsumenter resonerar vid köp av vin.  
 
2.2 Val av metod 
 
Frågeställningen i studien bidrog till att en kvalitativ metod var att föredra. Detta eftersom 
undersökningen har ett explorativt syfte där förståelse vill skapas för konsumenters upplevelser, 
tankar och känslor kring köp av vin (Malhotra, 1999). Konsumenters uppfattningar och 
resonemang vid köp av vin tyder på att ämnet är komplext och en kvalitativ metod möjliggör en 
djupare förståelse för människors tankar och handlingar. Kvalitativa undersökningar är dessutom 
mer flexibla och ger större utrymme till att ändra på utformningen av undersökningen (Holme & 
Solvang, 1997). På så sätt kan undersökningen fortskrida flexibelt allteftersom ny information 
tillkommer (ibid.). Således är det ett utmärkt sätt att stimulera till kreativt tänkande, ett upplägg som 
passade bra till denna uppsats.  
 
I studien kommer ett hermeneutiskt förhållningssätt antas vilket oftast har sin utgångspunkt i den 
kvalitativa metodansatsen. Detta förhållningssätt stärker studien eftersom en tolkande förståelse av 
människans sociala handlingar eftersträvas (Andersson, 1979). Eftersom känslor förmedlar 
kunskaper och insikter som inte kan nås via vårt förnuft är det viktigt att vara engagerad i 
förhållningssättet till intervjupersonerna och försöka tolka, inte bara det som sägs, utan även 
intervjupersonernas kroppsspråk och ansiktsuttryck. (ibid.)  
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2.3 Förförståelse 
 
För att som forskare kunna styra undersökningen i rätt riktning och för att kunna tolka de 
fenomen som uppkommer under resans gång, bör det finnas en viss förförståelse. Förförståelse, 
eller fördomar, är de uppfattningar en individ fått genom bland annat erfarenheter och utbildningar 
(Gilje & Grimen, 1992). Jag är själv en vinkonsument och har således en uppfattning om vad som 
styr mitt val av vin. Dessutom har jag haft möjligheten att få en större inblick i vintillverkning 
eftersom jag har jobbat på en vingård i Australien. 
 
Till en början ansåg jag mig ha en begränsad kunskap om vin och konsumentbeteende. 
Allteftersom arbetet med uppsatsen fortskred och nya aspekter och infallsvinklar dök upp 
fördjupades mina kunskaper och anpassningar gjordes i enlighet med dem. Genom att bland 
annat e-maila frågor till vinskribenter och vindistributörer i inledningsfasen av uppsatsen kunde 
en djupare förståelse erhållas för hur den svenska vinmarknaden fungerade. Det gav mig även 
rådgivning i utformningen och författandet av denna uppsats. Dessutom tog jag vid ett tidigt 
skede del av otaliga forskningsartiklar, vilka underlättade formuleringen av forskningsproblemet. 
 

2.4 Insamling av data 
 
Primärdata består ofta av information som samlats in för ett specifikt syfte medan sekundär data 
redan är existerande information, som kan ha samlats in i andra syften (Kotler, 2001). I studien 
har både primär- och sekundärdata använts för att få fram relevant material. Primärdata har 
samlats in främst genom fokusgrupper medan sekundärdata har inhämtats från bland annat 
Internet, tidningsartiklar, referenslitteratur, forskningsartiklar och tidigare uppsatser.  
 
En stor del av uppsatsens referenslitteratur är skriven på engelska och översättningar är gjorda 
efter bästa förmåga. Det var i vissa exempel svårt att hitta ett motsvarande svenskt uttryck, så i 
dessa fall är det angivet inom parantes. Detta för att läsaren själv ska kunna skapa sig en egen 
uppfattning om ordet.  
 
I stor utsträckning har Stockholms Universitets databaser använts för forskningsartiklar och de 
mest förekommande sökmotorerna var: Business Source Premier och Academic Search Elite – 
Ebsco Host där sökorden var wine, consumer behaviour, wineproducers och branding. Artiklarna 
hämtades bland annat från; Journal of Product & Brand Management, Journal of Brand 
Management, Journal of Wine Research, Journal of Marketing Research, Journal of Consumer 
Marketing, European Journal of Marketing, International Journal of Wine Marketing, Brandweek 
och Economist. 
 

2.5 Den kvalitativa ansatsen 
 
Nedan presenteras det tillvägagångssätt med vilket primärdata har insamlats. 
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2.5.1 Insamling av kvalitativ data 
 
Efter att ha utvärderat ett flertal olika undersökningsformer föll valet på fokusgruppsmetoden. Denna 
intervjumetod ger goda möjligheter till att skapa en djupare förståelse för konsumenters resonemang 
kring köp av en produkt. Detta är förenligt med både forskningsfrågan och syftet. Dessutom har 
metoden en intressant stuktur. 
 
2.5.1.1 Fokusgrupper  
 
En fokusgrupp är en intervju som genomförs av en moderator i en ostrukturerad och avslappnad 
miljö tillsammans med en liten grupp av människor (Malhotra, 1999). Fokusgrupper har sitt 
ursprung i psykologins gruppterapi, vilket bygger på ett antagande att individer har samma 
problem och diskuterar det med andra i samma situation (ibid.). Här skapas möjligheten för 
deltagarna att lägga fram sina egna synpunkter likväl som att reagera på andras synpunkter. En 
gruppgemenskap eller en så kallad gruppdynamik skapas när deltagarna kan identifiera sig med de 
andra individerna eller om det finns ett gemensamt intresse (Seymore, 1997). Gruppdiskussioner 
har ansets vara den bästa metoden för att få fram information om konsumentens sätt att 
rationalisera och förklara sitt beteende (ibid., Malhotra, 1999).  
 
Denna djupintervjuteknik har, som tidigare nämnts, främst valts för att kunna tillgodogöra en 
djupare förståelse för konsumentens bakomliggande drivkrafter till sitt beteende, vilket kan vara 
dolt för den yttre världen (Seymour, 1997). Med hjälp av en gruppintervju kan således 
intervjupersonen avslöja de mer komplexa motiv, som ligger bakom det mänskliga beteendet. Detta 
har relevans för studien, eftersom människors individuella egenskaper och bakomliggande motiv 
styr deras val av vin. Gruppintervjuer ger dessutom fylligare och mer detaljerade svar, utifrån 
intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Det är även en flexibel teknik där intervjuaren 
kan ställa följdfrågor som ökar tydligheten och tränger djupare in i ämnesområdet (ibid.).  
 
2.5.2 Val av respondenter 
 
Enligt Seymore (1992) går det inte generellt att ange vad som är ett lämpligt antal deltagare, men 
en spännvidd från 5 till 20 torde vara acceptabelt. Jag valde att ha sex deltagare per grupp. Detta för 
att undvika problem med en allt för stor och okontrollerbar grupp och för att se till att alla fick 
möjligheten att bli hörda. 
 
Gruppsammansättningen bestod av personer från tre ålderskategorier, där varje grupp innehöll 
minst en person i åldrarna; 25-26 år, 27-28 år och 29-30 år. Åldersintervallet låg mellan 25-30 år 
för de utvalda deltagarna. Det var av vikt att sprida åldrarna inom gruppen för att urvalet skulle 
bli mer representativt. Dessutom kan personer, med bara några års mellanrum, ha skilda behov, 
problem och erfarenheter (Seymore, 1999). Åldersintervallet var även något jag ansåg bidrog till 
en stimulerande intervjumiljö.  
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Då en fokusgrupp bör vara homogen i termer av demografiska och socioekonomiska särdrag 
(Malhotra, 1999) begränsades urvalet till kvinnor och män där alla hade en akademisk bakgrund och 
bodde i Stockholm. Grupperna blandades med både kvinnor och män för att skapa en större 
spridning av attityder och svarsvariation. Det gjordes ett bekvämlighetsurval där deltagarna 
främst valdes utifrån tillgänglighet och medgörlighet. Gallringen bestod av följande frågor: 
 
Köper Du vin minst två gånger i månaden och söker någon form av information i valet av vin? 
Är Du man eller kvinna mellan 25-30 år? 
Bor Du i Stockholm?  
Har Du eller läser Du till en akademisk utbildning? 
 
De respondenter som utsattes för urvalsprocessen kontaktades på två olika sätt. Först 
kontaktades vänner och bekanta som kunde tänkas vara lämpliga för studien. Vidare föreslog en 
rekryterad deltagare en annan person som kunde vara lämplig. En lista sammanställdes med 
potentiella deltagare, vilka jag sedan kontaktade per telefon och bokade in på respektive 
intervjutillfälle. Intervjuerna genomfördes i grupp om sex personer vid två olika tillfällen.    
 
2.5.3 Utformandet av intervjuunderlag 
 
Vid utformandet av intervjuunderlaget stod forskningsfrågan i centrum. För att erhålla en bättre 
förståelse för konsumentens tankar kring beslutsprocessen valdes en progressiv uppläggning av 
intervjuunderlaget (Seymore, 1992). Detta innebar att underlaget utformades så att grupperna 
diskuterade det generella kring vin för att sedan förflytta sig till det mer specifika. Diskussionen 
var utformad med en början, en mitt och ett slut (se bilaga 1).  
 
Intervjuunderlaget till gruppdiskussionen utformades två veckor före det att intervjuerna ägde 
rum. Syftet med underlaget var att underlätta arbetet med att leda diskussionen, organisera 
informationen på ett logiskt sätt samt att inte missa viktiga frågor inom ramen för tidsplanen. 
Innan intervjutillfället utfärdades en pilotstudie i försäkran om att det inte förelåg några oklarheter i 
diskussionsunderlaget. Tre personer läste igenom det och kommenterade om det var något de 
inte förstod. Detta bidrog till att frågeställningarna försäkrades och höjde studiens kvalitet.  
 
En vecka före det att gruppdiskussionen genomfördes skickades stimulansmaterial (Gordon, 1999) 
ut i form av ett e-mail till alla deltagarna (se bilaga 2). Tanken med detta var att få deltagarna att 
redan innan diskussionen börja tänka igenom och reflektera över sina erfarenheter och 
tillvägagångssätt vid köp av vin. Deltagarna ombads att fundera på hur de resonerade vid köp av 
vin, där de bistods med en modell av köpprocessen. Materialet innehöll även en kort presentation 
av forskningsfrågan tillsammans med en enklare beskrivning av hur en fokusgrupp fungerar. 
Deltagarna informerades även om tid och plats för gruppdiskussionen samt hur de kunde nå mig 
vid eventuella förhinder. Detta gav dem även möjligheten att återkomma med frågor vid 
oklarheter. 
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2.5.4 Lokalerna 
 
Det är viktigt att gruppdiskussioner genomförs i en avslappnad och informell atmosfär som 
uppmuntrar till spontana kommentarer (Malhotra, 1999). Vid både intervjutillfällena användes en 
för fokusgrupper professionellt utrustad lokal med video- och ljudupptagningssystem. Lokalerna var 
centralt belägna i Stockholm och tillhörde marknadsundersökningsföretaget Amarillo Research & 
Consultancy1. En stor fördel med denna professionella miljö var att diskussionerna kunde 
genomföras ostört.  
 
I lokalen fick respondenterna (deltagarna) en cirkelformad placering vilket enligt Seymore (1999) 
ger den bästa sociala interaktionen. Moderatorn (jag som intervjuare) fick en jämbördig placering 
med övriga deltagarna. Under gruppdiskussionen användes ett blädderblock som kompletterande 
utrustning. Detta var för att komma ihåg vad respondenterna sagt och för att variera 
moderationen. Videoinspelningens huvudsakliga syfte var att efterregistrera deltagarnas olika 
beteenden i samband med deras uttalanden. Detta möjliggjorde att vid transkriberingen koda 
respondenternas ansiktsuttryck och kroppsspråk så att det överensstämde med respondenternas 
svar.  
 
2.5.5 Moderatorn 
 
Det tycks råda en samstämmighet om att moderatorns roll vid gruppdiskussioner är av största vikt 
för att nå ett lyckat resultat (Seymore, 1992, Gordon, 1999, Malhotra, 1999). Här är det viktigt att 
moderatorn lätt kan anpassa sig till olika ämnen, situationer, personer och utrustning. Dessutom 
ska hon ha goda kommunikativa egenskaper; som förmågan att uttrycka sig klart, flexibiliteten att ge 
utrymme till det oplanerade samt en god förmåga till att lyssna. Moderatorn måste dessutom kunna 
uppmuntra och stimulera spontanitet bland deltagarna som hjälper till att skapa den gruppdynamik 
som är målsättningen med fokusgrupper (Seymore, 1992).  
 
Fokusgrupperna leddes av mig som moderator, vilket kan ha påverkat kvaliteten på den 
information som kom ut av gruppens arbete (för en vidare diskussion se under rubriken kritisk 
granskning av metod). Jag hade sedan tidigare en viss erfarenhet av hur arbetet kring 
fokusgrupper fungerade. Detta efter att i många år arbetat som transkribator på ett 
marknadsundersökningsföretag. Extraarbetet gav mig således en teoretisk insikt i hur en 
gruppdiskussion kunde ledas på ett bra sätt.  
 
2.5.6 Genomförandet av fokusgrupper 
 
Fokusgrupperna genomfördes i lokaler i Stockholm under vecka 16 och 17 våren 2006. Intervjuerna 
var cirka 120 minuter långa och samtliga spelades in på en DVD. Vid respektive intervjutillfälle 
presenterade jag mig själv, förutsättningarna för gruppdiskussionen och kvällens ämne. 
                                                 
1 Amarillo Research & Consultancy är ett privatägt företag som specialiserar sig på kvalitativa    
marknadsundersökningar. 
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Respondenterna informerades om att samtalen var konfidentiella samt att det skedde en ljud- och 
videoupptagning under gruppdiskussionen. Detta var endast till för att underlätta bearbetningen 
och sammanställningen av materialet. Respondenterna ombads sedan att själva presentera sig 
med förnamn, ålder, sysselsättning och fritidsintressen. Syftet med introduktionen var att 
uppmuntra respondenterna att slappna av och känna sig komfortabla med diskussionsprocessen 
(Gordon, 1999). Det underströks att det inte fanns några svar som var rätt eller fel och att jag 
varken blev glad eller ledsen beroende på vad de svarade. Moderatorns roll betonades endast vara 
till för att guida diskussionen och att det var deltagarna som stod i fokus (Seymore, 1999). 
Respondenterna uppmuntrades till att uttrycka olika åsikter, där inte alla förväntades att hålla med 
varandra.  
 
Utifrån intervjuunderlaget genomfördes gruppdiskussionerna. Frågorna försökte formuleras så 
öppet och stimulerande som möjligt, så att respondenten fritt kunde diskutera kring ämnet. Det 
var framför allt viktigt som moderator att vara noga med att inte styra respondenten till att 
besvara frågorna, som jag själv föreställde mig, att de skulle besvaras. Ett blädderblock användes 
för att sporra respondenternas samarbetsförmåga. Respondenterna ombad skriva ner och 
rangordna de faktorer som upplevdes ha starkast inverkan på deras köpbeslut. Eftersom det 
mänskliga minnet anses opålitligt är det som intervjuare viktigt att inte missa relevant 
information. Detta löstes genom att under intervjuns gång ta anteckningar och i användandet av 
ljud- och videoupptagning.  
 
2.5.7 Sammanställning av intervjumaterialet 
 
Eftersom intervjutekniken var baserat på fokusgrupper kunde ett större antal personer intervjuas 
vid ett och samma tillfälle. Detta bidrog till att datainsamlingen och analysarbetet kunde 
processas relativt snabbt. Samtliga gruppdiskussioner spelades in på en DVD och sammanställdes 
direkt i anslutning till varje diskussionstillfälle. Transkriptionen var av stor vikt för att inte missa 
relevant information, som kan spela en avgörande roll vid analys av en text. Dessutom 
underlättade en direkt bearbetning av datan mängden material att sammanställa.     
 
2.6 Kritisk granskning av metod 
 
En svaghet med kvalitativa undersökningar är att de ofta påstår sig ge hela svaret och att forskaren 
presenterar sina slutsatser som om resultatet gällde för majoriteten av den undersökta 
populationen. Metoden anses vara mindre generaliserbar då forskarens subjektiva bedömning 
kommer att spela en stor roll för slutresultatet (Holme & Solvang, 1997). I denna studie kan 
urvalet inte sägas vara representativt utifrån en population. Detta beror främst på brist av tid, 
vilket gjorde det orimligt att genomföra fler än två fokusgrupper. Studiens resultat är således inte 
av generell karaktär, vilket framgår i metodvalet och utifrån undersökningens syfte. En annan 
svaghet hos kvalitativa ansatser kan vara att de kan brista i transparens (Bryman, 2002). Detta 
kunde dock motverkas genom detaljerade och utförliga beskrivningar av hur undersökningen 
planerades och genomfördes. Eftersom undersökningen utgjorde min första praktiska erfarenhet 
av att leda en fokusgrupp kan även detta också ha påverkat studiens resultat. Brist på rutin vid 
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intervjutillfället kan ha påverakt sättet att hantera det insamlade materialet och därmed haft en 
inverkan på analysarbetet och slutsatserna. Studiens resultat bygger till stor del på hur 
respondenternas svar har tolkats. Detta kan ha färgats av mina egna egenskaper, åsikter och 
värderingar. Intervjupersonernas tillförlitlighet kan dessutom ha påverkats av mig som 
intervjuare. Den så kallade intervjuareffekt kan grunda sig i intervjuarens kön, ålder och etniska 
härkomst (Denscombe, 2000). Detta kan göra att sanningsenligheten i deras svar kan ha varierat 
beroende på vem intervjuaren var och ge undersökningen snedvridna resultat. För att motverka 
intervjuareffekten intogs vid intervjutillfället en så neutral ställning som möjligt. 
 
I kvalitativa studier borde även tillförlitligheten i respondenternas svar ses mot bakgrund av den 
situation som råder vid intervjutillfället. Svaren kan ha förändrats om intervjun genomförts vid 
annat tillfälle. En orsak kan vara att de fått nya kunskaper i ämnet och eventuellt ändrat 
ståndpunkt. Utfallet i denna studie har med sannolik påverkats av respondenternas kön, ålder, 
bakgrund och erfarenhet. Dessutom har det inte varit någon större åldersspridning. Detta kan ha 
påverkat deltagarnas upplevelser i köpprocessen.  
 
Studiens resultat kan även ha påverkats av hur intervjuaren lett gruppdiskussionen. Eftersom jag 
praktiskt sätt är oerfaren i att moderera lyckades jag kanske inte dra fördel av den sociala 
interaktionen mellan gruppmedlemmarna och hantera den gruppdynamik som uppstod. Därmed 
kan detta ha påverkat kvaliteten på den information som framkommit. Tidigare omfattande 
studier om och erfarenhet av fokusgruppsmetoden gav mig dock fördelen att lättare ta till mig 
sättet att gå tillväga. Egna förväntningar och erfarenheter behöver heller inte alltid vara 
fördelaktiga. Detta kan ha lett till att jag som moderator kanske pressat fram vissa svar och 
försökt att kontrollera diskussionen. 
  
Ett annat förfång med fokusgruppstekniken är när öppna frågeställningar används i intervjuerna. 
Detta kan resultera i en mängd data som både kan bli svårtolkad och orelevant. 
Fokusgruppsmetoden är således mycket tidskrävande. Själva intervjusituationen gav dock ett 
ypperligt tillfälle att direkt värdera och stärka validiteten (att mäta det som avses mäta) av det som  
sagts (Denscombe, 2000). Samma sorts frågor kunde formuleras på flera olika sätt för att 
säkerställa att deltagarna var konsekventa i sina uttalanden (Seymore, 1997). Detta underlättade 
även att direkt bedöma sanningsgraden i respondentens svar eftersom det kan vara svårare att 
ljuga, när intervjuaren sitter mitt emot. Det finns dock ingen anledning att tro att deltagarna inte 
svarade sanningsenligt. 
 
Svarfrekvensen ökar när intervjuaren och respondenten tillsammans kommit överens om ett 
intervjutillfälle. Studiens kvalitet stärktes ytterligare i användandet av teknisk utrustning. En 
nackdel med ljud- och videoinspelning kan dock vara att den förstärker det onaturliga i 
situationen vilket kan leda till att atmosfären inte blir lika avslappnad och spontan (ibid.). 
Respondenterna kan dessutom påverka varandra inom gruppen, vilket kan leda till att någon eller 
några dominerar diskussionen. Eftersom alkohol kan uppfattas som känsligt ämne finns det även 
en etisk aspekt att ta hänsyn till, vilket kan ha påverkat respondenternas svar.  
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3 Teoretisk referensram 
 

 
Kapitlet inleds med en presentation av tidigare forskning som berör uppsatsämnet. På detta följer 
en diskussion kring val av teori och därefter presenteras den teoretiska grund på vilken uppsatsen 
vilar. Således redogörs de teorier som valts ut med hänsyn till syftet med undersökningen.  
  
 
 
3.1 Tidigare forskning 
 
Nedan följer ett antal vetenskapliga artiklar som belyser ämnesområdet. Dessa är således 
förankrade i studier om konsumenters beteende vid köp av vin. Syftet är att belysa vad som har 
forskats om på området för att sedan kunna föra en motiverad diskussion kring teorivalet.  
 
3.1.1 Using simulations from discrete choice experiments to measure consumer sensitivity to brand, region, price 
and awards in wine choice.  
 
Denna studie undersökte hur vinkonsumenter nyttjade informationen från flaskans etikett för att 
kunna ta ett köpbeslut. Forskarna använde sig av en ”distinkta val” (discrete choice) analysmetod 
för att se hur olika kombinationer av vinattribut påverkade konsumentens val av vin. 
Undersökningen byggde således på en experimental metod för att få fram hur olika 
konsumentgrupper brukade externa faktorer i sitt val av vin. För att visa hur den relativa 
köpfrekvensen ändrades i takt med att varumärke, region, pris och utmärkelse förändrades, 
använde forskarna sig även av en simuleringsalgoritm. För att förklara vinkonsumenternas val 
testade forskarna först olika segmenteringsscheman. Här fastslogs att produktinvolvering var mer 
användbar än konsumtionsfrekvensen, ålder eller kön.  
 
Resultatet visade bland annat på att pris och utmärkelse hade störst inverkan på låginvolverade 
konsumenter vid val av vin. Varumärken hade större effekt vid lägre prisklasser. Således fann 
Lockshin et al. (2005) att konsumenter förväntade sig att stora varumärken skulle vara billigare 
och att de var villiga att betala mer för ett okänt varumärke. Det framkom även att viner som 
kom från en välkänd region hade större chans att bli valda oberoende konsumentens grad av 
engagemang, varumärkets storlek eller priset. Priset tycktes dock indikera högre kvalitet på ett vin 
och skapa ett större intresse hos höginvolverade konsumenter, medan samma pris minskade 
sannolikheten att låginvolverade konsumenter skulle köpa vinet. En guldmedalj var det som 
störst ökade sannolikheten till att en konsument valde ett vin i mellan- och lägre prisklasser. 
Låginvolverade konsumenter påverkades mer av utmärkelser och stora varumärken än vad 
höginvolverade konsumenter gjorde. Höginvolverade använde även priset som en indikator på 
kvalitet när både varumärket och regionen var okända. En välkänd region ökade intresset för små 
varumärken mer, än vad det gjorde för stora varumärken. Skillnaderna mellan låg- och 
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höginvolverade konsumenters val av vin visar att studien kan användas vid 
segmenteringsstrategier.  
 
3.1.2 Consumer Personality and other factors in Situational Brand Choice Variation 
 
Studien undersökte med hjälp av en kvantitativ metod hur konsumentens personlighet 
tillsammans med andra faktorer påverkade valet av vin och önskade varumärkesfördelar i olika 
konsumtionssituationer. Resultatet visade bland annat på att konsumentens val av vin skiljde sig 
beroende på om vinet skulle konsumeras av individen själv, med vänner eller ges bort som en 
present. De olika fördelar som konsumenten sökte hos ett vin varierade också. Vinets kvalitet 
och sociala fördelar ansågs vara viktigare när konsumenten hade en egen middagsbjudning och 
om vinet skulle ges bort i present. Vinets ”värde för pengarna” och emotionella fördelar ansågs 
spela en större roll när konsumenten själv skulle dricka vinet. Resultatet visade ingen variation i 
de situationer då konsumenten tog hänsyn till miljö- och hälsofördelar, men att dessa faktorer 
ändå påverkade valet av varumärke. Resultaten kan rådgöra managers i att skräddarsy varumärken 
till både konsumenter och konsumtionssituationer.  
 
3.1.3 Consumer Responses to Wine Bottle Back Labels  
 
Artikeln diskuterar hur viktig förpackningens påverkan är i relation till vinkonsumentens 
köpbeteende, där olika sorters förpackningar presenterades för att uppmuntra konsumenter att ta 
ett specifikt köpbeslut. Studien tittade på hur 56 stycken australiensiska 
vinkonsumenter/studenter upplevde vinkvalitet baserat på informationen på flaskan. I studien 
fann Charter et al. (1999) att cirka 57 procent av respondenterna regelbundet läste på flaskans 
etikett, medan 40 procent föredrog att fråga en försäljare om vinet. Deltagarnas attityd till 
etiketten bak på vinflaskan verkade inte vara påverkat av deras kunskap om vin eller av deras kön. 
Resultaten pekade tydligt på att respondenterna hade stora svårigheter i att matcha vinets smak 
utifrån den beskrivning som fanns bak på flaskan. Detta visade på att etiketten bak på vinflaskan 
inte gav ut relevant eller tillräcklig information, även till dem som hade erfarenhet från studier av 
vin. Trots allt var den en viktig del i konsumenternas köpprocess då mer än hälften sade sig 
använda etiketten för att kunna ta ett köpbeslut. Konsumenter värderade dock ett vin högre då 
etiketten gav ut information om vinproducenten än om etiketten lämnade ut information om 
vinets ursprung.      
 
3.1.4 Risk Reducing Strategies Used in the Purchase of Wine in the UK 
 
I denna studie undersökte Mitchell & Greatorex (1991) hur pass användbar teorin om upplevd 
risk (perceived risk) är i relation till engelska vinkonsumenters köpbeteende. I sitt genomförande 
använde de sig bland annat av strukturerade enkäter samt ett tiotal gruppdiskussioner. De gjorde 
ett urval på 147 deltagare som delades in i två olika grupper. Den ena gruppen ansågs vara mindre 
involverad i vin, än den andra gruppen. Ett flertal hypoteser, som innefattade graden av upplevd 
risk och risk reducerande strategier, testades på en signifikansnivå om 5 procent.  
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Resultaten visade bland annat på att få vinkonsumenter kan skilja på vinkvalitet över en viss 
prisnivå. Detta kan bero på att göra att majoriteten av vinkonsumenter inte hade så väl utvecklad 
smak för att uppskatta subtila skillnader bland finare viner. Det framkom även att designen på 
flaskan och flaskans etikett spelade en stor roll när konsumenten skulle köpa en flaska hon inte  
prövat tidigare. Konsumenten använde sig således av förpackningen och informationen från 
flaskans etikett för att minska sin upplevda risk. Resultatet visade även på att priset inte var lika 
viktigt när konsumenten ville reducera sin upplevda risk vid köp av vin. Forskarna drog en 
slutsats om att det fanns det ett behov att etablera varumärkta namn och varumärkesprofiler. 
Detta eftersom konsumenterna föredrog välkända varumärken endast som deras tredje mest 
betydelsefulla strategi för att reducera risk. Detta främst i relation till funktionella och sociala 
risker.  
 
3.1.5 The Influence of Consumption Situation and Product Involvement over Customer’s Use of Product 
Attribute 
 
Denna studie är av kvantitativ art och fokuserar på produktinvolvering och 
konsumtionssituationen i relation till vinkonsumentbeteende. Studien använde sig av ett urval på 
303 konsumenter där deras svar kodades och analyserades i ett statistiskt program. Resultatet från 
undersökningen visade på att konsumentens beteende till stor del är påverkat av både graden av 
involvering (hög- eller låginvolverad) och den förväntade konsumtionssituationen. Till exempel 
fann Quester & Smart (1998) att vikten av priset, druvan och vinsorten (rött/vitt) påverkades av 
både hög- och låginvolverade konsumenters förväntade konsumtionssituation. Vinregionen 
visade sig inte påverka konsumtionssituationen. Däremot visade resultaten på att priset och valet 
av druva spelade stor roll vid en förväntad konsumtionssituation.  
 
Resultaten indikerade på att det fanns ett behov att segmentera vinmarknader utifrån 
konsumenternas involvering i kombination med användningssituationen. Konsumentens 
utvärdering av olika attribut ändrades således i och med att den upplevda risken av 
konsumtionssituationen förändrades. Här skulle marknadsförare kunna skräddarsy 
produktattributen med tanke på köpsituationen och således den förväntade 
konsumtionssituation.  
 
 
3.2 Teoridiskussion kring valda teorier 
 
Överraskande få studier har tittat på hur konsumenten upplever beslutsprocessen vid köp av vin. 
De studier som har gjorts är till största del av kvantitativ art (Lockshin, Quester & Spawton, 
2001; Belk, 1974, Mitchell & Greatorex 1991; Orth, 2005; Quester & Smart, 1998), vilka inte 
studerat konsumentens upplevelser av och resonemang kring valet av vin. Det är således av 
intresse att bland annat försöka kartlägga konsumentens bakomliggande behov, motiv, känslor, 
risker, vanor och attityder då dessa ligger till grund för konsumentens köpbeteende. 
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Det finns tre typer av situationer som är relevanta för marknadsföringsstrategi. Dessa är 
kommunikationssituationen, köpsituationen och konsumtionssituationen. Vikten av 
kommunikation och köpsituationer har dokumenterats i många studier (Lai, 1991) och fokus 
kommer därför i större utsträckning att ligga på användningssituationen. Sverige är unikt på det sättet 
att vi har ett statligt alkoholmonopol som begränsar antalet möjligheter att påverka 
konsumentens val vid köp av alkohol. I och med detta är det av större intresse att fokusera på 
konsumentens uppfattning och resonemang kring vinets användningsområden. Detta för att 
underlätta en kartläggning av konsumentens beteende vid köp av vin. Eftersom människor 
föredrar olika produkter eller varumärken vid olika tillfällen är det relevant att ta reda på vad för 
produktegenskaper som är av intresse vid olika situationer (Quester & Smart, 1998). Det är även 
centralt att undersöka hur konsumenten uppfattar de kanaler genom vilka hon mottager den 
information som kan påverka beslutsprocessen och köpbeteendet.   
 
Produktinvolvering har även studerats i stor utsträckning och anses utöva ett stort inflytande på 
konsumentens beslutsprocess (ibid.). Då flertalet studier visat ett samband mellan 
produktrelationen och aspekter av konsument beteende, argumenterar forskare att effektiva 
marknadssegmenteringar också behöver ta hänsyn till användningssituationen. Få studier har 
dock genomförts med hänsyn till de samverkande effekter av situationsanpassade och individuella 
faktorer vid konsument beteende. Detta argumenterats även ge större variation i en konsuments 
beteende än vad individuella eller situationsanpassade faktorer skulle göra i isolation (ibid.). Det 
är därför av intresse att i undersökning titta närmare på interaktionen mellan konsumentens 
involvering och produktens användningssituation.  
 
Unwin (1999) har med hjälp av en hedonistisk2 prisinställning genomfört en kvantitativ studie där 
han undersökt svenska vinkonsumenters köpbeteende i förhållande till pris. Resultatet visade 
bland annat på att yttranden från kända vinskribenter, konsumentorienterade tidskrifter och 
populära vinböcker spelade alla en stor roll i påverkan av konsumenters uppfattning om kvalitet 
och således av priset. Jag anser att en bättre bild av svenska konsumenters vinpreferenser hade 
kunnat ges med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod. Detta grundar sig bland annat på att 
forskaren själv, inte konsumenten, valde ut och begränsade  urvalet till ett fåtal vinattribut som 
sedan relaterades till vinkonsumenternas val av vin. Här saknades vinkonsumenternas 
resonemang och tankar bakom sitt val av vin och sålunda även deras inställning till pris. Detta är 
viktiga aspekter som närmare borde undersökas, då de kan spela en avgörande roll i bland annat 
kartläggning av konsumenters framtida behov.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Hedonistisk = njutnings-. Hedonism = njutningslystnad (Norstedts engelska-svenska/svensk-engelska ordbok, 
2003) 
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3.3 Valda teorier 
 
Med hänsyn till forskningsfrågan, syftet och tidigare forskning har ett antal teorier valts ut. Dessa 
presenteras nedan.  
 
3.3.1 Köpbeteende 
 
Hur beter sig egentligen konsumenten vid köp av en produkt och vilka är de bakomliggande 
faktorer som påverkar hennes uppförande? 
 
3.3.1.1 Behov 
 
En konsument tar dagligen ett flertal köpbeslut. Varför en konsument väljer att köpa en viss 
produkt kan vara att den fyller ett behov som har uppstått. En konsument upplever ett behov när det 
finns en avvikelse mellan rådande tillstånd och ett önskat tillstånd. Denna avvikelse åstadkommer 
en spänning och motiverar ett agerande (Assael, 1998). 
 
Enligt Armstrong och Kotler (2005) försöker en människa att tillfredställa det viktigaste behovet 
först och när detta är uppnått kommer hon att försöka tillfredställa sitt näst vikigaste behov och 
så vidare. Konsumenter kan dock emellertid uppleva ett liknande behov men som de 
tillfredställer på olika sätt (Solomon et al., 1999). Maslow utvecklade en motivationsteori som 
bygger på konsumentens motivation som drivkraft till hur hon stillar sina behov. I följande 
behovshierarki tar Maslow upp människans grundläggande behov (Assael, 1998): 
 
1. Psykologiska (mat, vatten, skydd, sex) 
2. Säkerhet (stabilitet, skydd, säkerhetskydd) 
3. Sociala (kärlek, vänskap, accepterande) 
4. Ego (prestige, lycka, självkänsla) 
5. Självförverkligande  
 
3.3.1.2 Motivation 
 
Motivation hänvisar till den process som leder till att människor uppträder som de gör (Solomon 
et al., 1999). Ur ett psykologiskt perspektiv äger detta rum när ett behov är väckt vilket 
konsumenten önskar att tillfredställa (ibid.). Ett behov blir således en drivande motivationsfaktor 
när det når en tillräckligt hög grad av intensitet. Motiv är de drivande faktorer som leder till att en 
konsument tillfredställer sina behov (Assael, 1998). Koewn och Case (1995) fann till exempel vinets 
smak vara den drivande faktorn till konsumenters köp av vin (Lockshin et al., 2005). En 
konsuments motivation till köp av en vara kan påverkas av ett antal ovannämnda behovsfaktorer. 
Köpets personliga relevans, konsumentens engagemang och upplevda risk kan även de påverka 
motivationen (Higie & Feick, 1989).  
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3.3.1.3 Attityder 
 
Konsumenter har attityder till saker och ting som påverkar deras köpbeteende. En attityd är en 
bestående och generell utvärdering av människor, föremål eller i olika frågor (Solomon et al., 1999). 
Detta kan leda till att en konsument tycker mer eller mindre om en sak eller en idé och på så sätt 
närmar sig det eller distanserar sig från det. Attityder är något som konsumenter utvecklar över 
tiden. Detta sker genom en inlärningsprocess som är påverkad av familjen, grupptryck, information, 
erfarenhet och personlighet (Assael, 1998). Katz och Lazarsfelt (1955) fann bland annat att 
grupptryck påverkade konsumentens köpbeteende och attitydformation mer, än vad reklam gjorde. 
 
Attityder kan hjälpa till att förstå en persons sannolika beteende. Dock har flertalet studier visat 
på en svag korrelation mellan en konsuments attityd till något och hennes faktiska beteende 
(ibid.). En attityd är svår att förändra och passar ofta in i ett speciellt mönster (Armstrong & 
Kotler, 2005). För att kunna påverka eller förändra en attityd skulle det först behövas en justering 
av flera andra attityder, vilket kan vara mycket knepigt att göra (ibid.). Attityder socialiseras 
genom erfarenheter och fungerar som en länk mellan tankar och beteende. De består av följande 
tre komponenter (ibid): 
 
Cognitive/learn (kognitiv) - Komponenten refererar till konsumentens kunskapsnivå som hon har 
av en produkt. Detta innefattar den lärande aspekten av när en attityd formas. 
 
Affective/feel (affektiv) - Genom att referera till de känslor som konsumenten har om en produkt 
utvärderar hon produkten.  
 
Conative/do (konation) - Denna komponent refererar till konsumentens vilja till att handla på ett 
visst sätt.  
 
3.3.1.4 Vanor och variation 
 
En vana kan definieras som ett upprepat beteende som resulterar i en begränsning eller avsaknad av 
1) informationssökning och 2) utvärdering av alternativa val (Assael, 1998). Vaneköp ger konsumenten 
två fördelar: 1) Reducerar upplevda risker och 2) Underlättar beslutsprocessen. (ibid.). Valet har nämligen 
tagits per automatik och har utförts med minimal ansträngning och utan medveten kontroll 
(Solomon et al., 1999). Detta kan leda till att inlärningen blir en vana om konsumenten upplever 
tillfredsställelse med produkten. Ett upprepat köpbeteende möjliggör för konsumenten att 
minska den tid, som hon spenderar på att ta triviala beslut (ibid.).  
 
Motsatsen till vaneköp är när konsumenten söker efter omväxling (variety-seeking) och provar nya 
produkter. Detta motiveras av ett nyfiket beteende (curiosity-motivated behaviour), där 
konsumenten ständigt söker information och provar nya produkter (Orth, 2005). Konsumentens 
beteendet grundar sig i ett behov av att försöka förändra den tristess som associeras till ett 
varumärke (ibid.). Att konsumenten söker efter variation händer med större sannolikhet när hon 
är på ett gott humör eller när det finns relativt lite stimuli från omgivningen (Solomon et al., 
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1999). Vinkonsumenter har sagts uppvisa egenskaper i sitt beteende som gör dem till trendsättare 
(Wineinstitute). Konsumenterna är ofta mer öppna till nya erfarenheter och undviker att köpa 
samma varumärken eftersom de ständigt vill prova något nytt (ibid.).  
 
3.3.1.5 Upplevda risker 
 
En viktig faktor som kan associeras till köpprocessen är konsumentens upplevda risker och 
belöningar. Riskbegreppet identifierades först av Bauer på tidigt 60-tal där en risk uppstår när det 
finns en grad av osäkerhet i samband vid köp av en produkt (Mitchell & Greatorex, 1991). En 
konsuments upplevda risknivå varierar över tiden, mellan produkter och reflekterar ofta en 
individs benägenhet att hantera risk (Fill, 2005). En konsument kan således uppleva olika typer av 
risker vid köp av en tjänst eller en produkt. Detta bygger främst på om hon har lite eller ingen 
erfarenhet av produktens prestanda eller av den beslutsprocess, som kan associeras till köpet. 
Fem risker har identifierats. Dessa är följande (ibid.): 
 
Performance (prestandarisk) - Kommer produkten att fungera som jag förväntat mig? Till exempel 
kompletterar ett inköpt vin min måltid? 
 
Financial (finansiella risker) - Kommer jag ha råd med att köpa produkten eller måste jag köpa en 
billigare? 
 
Physical (psykiska risker) - Kan produkten utsätta mig för skada på något sätt? Till exempel 
kroppsliga effekter av alkohol.  
 
Social (sociala risker) - Hur kommer andra att uppfatta mig om jag köper denna produkt? Blir de i 
min omgivning imponerade? 
 
Ego (egoistiska risker) - Kommer produkten få mig att känna mig så bra som jag tror? 
 
Det kan uppstå en risk om produkten uppfattas som dyr eller komplex. Detta påverkar vilka 
konsekvenser som köpets slutresultatet medför (ibid.). Zeithaml (1988) upptäckte att 
konsumenter ofta upplevde att priset signalerade produktkvalitet när det finns en viss risk 
involverad och när risken, att ta ett felaktigt beslut, ansågs vara hög (Lockshin et al., 2005). 
Spawton (1991) hittade att konsumenter använde sig av priset för att minska sina upplevda risker 
vid köp av vin (ibid.). Lockshin, Rasmussen och Cleary (2000) upptäckte även att 
vinkonsumenter använde sig av varumärkesnamn som en genväg för att minska antalet 
vinattribut att ta hänsyn till och för minska sina upplevda risker (Lockshin et al., 2005). Mitchell 
& Greatorex (1991) upptäckte likaså att informationen utifrån förpackningen och etiketten 
användes för att reducera av konsumenten upplevda risker.  
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3.3.1.6 Hög- och lågengagemang  
 
En konsuments grad av involvering vid köp av en produkt anses utöva en avsevärd inverkan på 
deras beslutsprocess (Quester & Smart, 1998). Involveringskonceptet definieras som den av 
konsumenten uppfattade graden av personlig relevans och upplevd risk i en köpsituation (Fill, 2005). 
Andra egenskaper associerade till konceptet kan vara konsumentens tidigare erfarenheter, 
förväntningar och stimulans (vänner/ media) (ibid.). 
 
Lockshin, Quester och Spawton (2001) upptäckte två olika involveringstyper. Dessa var 
köpbeslutsengagemang (purchase decision involvement); vilket är ett kortare och intensivare intresse 
och varaktigt engagemang (enduring involvement); vilket bygger på ett långsiktigt och bestående 
intresse för en produktklass. Det finns till exempel en rad produkter som kan väcka ett mycket 
högt engagemang baserat på det emotionella genomslag, som konsumtionen av varan ger köparen. 
Detta kallas njutningskonsumtion (hedonic consumption) (ibid.). Vin skulle kunna klassas som ett 
långsiktigt och personligt intresse det vill säga ett för konsumenten varaktigt engagemang (Lockshin, 
Quester & Spawton, 2001). 
 
Hög-engagemangvaror är varor som för konsumenten har en stor personlig relevans samtidigt 
som hon upplever en hög risk vid köp av dessa varor. Hög-engagemang varor kan vara allt från 
bilar till kläder, där både finansiella som sociala risker kan spela in i köpbeslutet. Höginvolverade 
konsumenter tenderar att i större utsträckning söka efter information och vara mindre 
priskänsliga (Assael, 1998). Quester & Smart (1991) visade att höginvolverade konsumenter 
generellt rankade vinattribut att vara viktigare, än vad låginvolverade konsumenter gjorde. 
Lockshin et al. (2005) fann att höginvolverad vinkonsumenter utvärderade fler vinattribut i deras 
köpprocess. Fill (2005) visar med hjälp av följande modell hur beslutsprocessen för hög-
engagemangvaror ser ut: 
 

 
(Figur 1 ”Beslutsprocessen för hög-engagemangvaror” källa: Fill, egen) 
 
Låg-engagemangvaror är varor som konsumenten inte upplever har en stor personlig relevans 
eller är riskabla att köpa. Detta kan vara varor som konsumenten har tidigare stor erfarenhet av 
och som hon inte behöver mycket information om, för att fatta ett köpbeslut (Fill, 2005). 
Konsumenter som generellt besitter lite information om en produkt sägs vara låginvolverade. 
Dessa sägs också var mer priskänsliga och baserar ofta sina köp efter pris. Detta eftersom det inte 
finns ett intresse av att utvärdera olika varumärken och att varumärkena i sig inte skiljer sig åt 
(Assael, 1998). Konsumentens val är ofta underbyggt av hennes erfarenhet av produkten efter 
köpet (Solomon et al., 1999). En attityd till en vara skapas då genom ett inlärt beteende (ibid). Fill 
(2005) visar med följande modell hur beslutsprocessen för låg-engagemangvaror ser ut: 
 

   Awareness     Extensive 
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    Long-run 
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(Figur 2 ”Beslutsprocessen för låg-engagemangvaror” källa: Fill, egen) 
 
3.3.1.7 Situationen och användningstillfället 
 
Konsumenter kan påverkas av faktorer som är unika vid varje köpsituation, vilka inte specifikt 
behöver vara relaterade till produkten eller till individen. Kontexten av situationen kan således ha 
en inverkan på en konsuments möjlighet att bearbeta information (Fill, 2005). Quester & Smart 
(1998) fann bland annat ett starkt samband mellan den förväntade konsumtionssituationen och 
konsumentens involvering, när det kom till val av druva och stil på vinet (wine style). Lai (1991) 
pekade på att antalet varumärken, sökningens djup, typen av information och prisbegränsningen 
sannolikt varierar med den förväntade konsumtionssiutationen. Till exempel fann Hall och 
Lockshin (2000) att ett högt pris var viktigt när konsumenten skulle köpa vinet för att imponera 
på en kollega eller för att fira ett speciellt tillfälle (Lockshin et al., 2005). Ett lägre pris var viktigt i 
de situationer där konsumenten själv skulle dricka vinet och slappna av i sitt hem eller då hdet 
skulle bjudas på vid en informell fest (grillfest) (ibid.). Olika konsumtionssituationer förstärkte 
således vikten av olika vin attribut.    
 
För att förstå situationens inflytande över produktval är det av vikt att redogöra de 
bakomliggande faktorer som situationen ger upphov till. Det finns tre olika situationer att ta 
hänsyn till (Fill, 2005): 
 
Usage situation (användningssituationen) - Var och när ska produkten konsumeras och med vem? 
Konsumeras produkten av individen själv eller i ett socialt sammanhang? 
 
Purchase situation (köpsituationen) - Köper konsumenten produkten dagligen, veckovis eller 
månadsvis? Handlar konsumenten själv eller i sällskap av någon annan? Hur processar 
konsumenten den information som finns tillgänglig och hur påverkas konsumenten av 
informationen? Hur påverkas konsumenten av affärens utformning? 
 
Communication situation (kommunikationssituationen) - När, var och hur mottager konsumenten  
marknadsföringsmeddelanden, som kan påverka hur hon uppfattar och agerar efter budskapets 
innehåll? Det finns olika typer av situationer i vilka köpprocessen äger rum och således måste 
hänsyn tas till fem huvudsakliga situtionsvariabler. Dessa är:  
 
Physical aspects (psykiska aspekter) hänvisar till affärens geografiska läge, utformning, design, lukter, 
ljussättning etc.   
 
Social surroundings (sociala omgivning) hänvisar till alla de som är involverade i köpbeslutet eller vid 
konsumtionstillfället.  
 

Awareness  Short internal     
   info search 

    Long-run 
    behaviour 

        Trial/ 
experimentation 

Attitude/future     
      intentions 
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Time (tiden) hänvisar till tiden; dag på dygnet, årstid eller hur lång tid som gått sedan det sista 
inköpet. 
 
Task (uppgift) hänvisar till om produkten har köpts som en present eller om den är till för eget 
bruk. 
 
Antecedent states (tidigare tillstånd) hänvisar till en konsuments tillstånd eller humör (förtvivlan, 
välbehag etc.) som kan påverka vad hon väljer att köpa men även hur hon utvärderar olika 
alternativ. Till exempel kan stress minska konsumentens informationsprocess- och 
problemlösningsförmåga.  
 
3.3.1.8 Referensgrupper 
 
Tidigare forskning har bekräftat att referensgrupper påverkar både konsumentens val av 
individuella varumärken samt av produkter (Orth, 2005). En konsuments beteende kan således 
påverkas av olika grupper, som verkar för att uppfylla individuella eller gemensamma mål 
(Armstrong & Kotler, 1999). Grupper är en av de primära faktorer som påverkar lärande och 
socialisering. En konsument kan vara medlem i flera grupper samtidigt, vilka alla kan ha olika 
grad av påverkan (ibid.). Referensgrupper kan både direkt eller indirekt utöva ett stort inflytande 
över en konsuments attityder, föreställningar om sig själv eller beteende. Gotlieb och Sarel (1991) 
fann att när konsumenter hade förtroende för informationsskällan (en läkare som informerar om 
ett läkemedel) ansågs priset att med större sannolikhet återspegla produktkvalitet. Att 
konsumenten har förtroende för informationskällan spelar en viktig roll när hon ska bearbeta 
information, utvärdera produkter och slutligen ta ett köpbeslut (ibid.). Grupperna kan 
kategoriseras enligt följande (Fill, 2005): 
 
Ascribed groups (tillskriva) – Dessa grupper tillhör konsumenten automatiskt, som sin familj. 
 
Primary/secondary groups (primära/sekundära) – Detta är grupper där interaktionen är ansikte-
mot-ansikte, till exempel med familj och vänner. 
 
Formal/informal groups (formella/informella) – Här definierar närvaron eller avsaknaden av 
struktur och hierarki gruppaktiviteten. Detta kan vara en organisation eller en liten grupp vänner.  
 
Aspirational groups (eftersträva) – Detta är grupper dit konsumenten önskar att tillhöra och som 
hon ser upp till. Detta kan vara kända idrottsmän eller skådespelare.  
 
 
3.3.2 Köpprocessen 
 
Processen genom vilken en konsument tar ett köpbeslut måste förstås för att ett företag ska 
kunna utforma effektiva marknadsföringsstrategier. Fill (2005) ger följande modell som 
beskrivning för köpprocessen: 
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(Figur 3 ”Köpprocessen” källa: Fill, egen) 
 
Need recognition (identifiering av behov) - Behovet upptäcks när det finns en avvikelse mellan 
konsumentens nuvarande tillstånd och det önskade tillståndet.  
 
Information search (informationssökning) - När konsumenten har identifierat sitt behov kommer 
denne söka efter information i försök att tillfredställa behovet. (För en närmare diskussion se 
3.3.2.1) 
 
 Alternative evaluation (utvärdering av alternativ) - Konsumenten har identifierat olika lösningar på 
sitt problem vilka sedan rangordnas och utvärderas. Som ett resultat av informationssökningen 
kommer konsumenten använda både gammal och ny information för att ha möjlighet att 
utvärdera sina alternativ efter uppfattade fördelar. (För en närmare diksussion se 3.3.2.2 ) 
 
Purchase decision (köpbeslut) - Efter att ha utvärderat de olika alternativen fattar konsumenten 
slutligen ett beslut om hon ska köpa produkten eller inte, alternativt att skjuta upp köpet till ett 
senare tillfälle. Här beaktar konsumenten även var hon köper produkten, när den ska inhandlas 
och hur hon finansierar köpet. (För en närmare diskussion se 3.3.2.3) 
 
Post-purchase evaluation (efterköpsbeteende/resultat) - Detta innefattar det tillstånd i vilket 
konsumenten befinner sig efter köpet. Beroende på om konsumenten köper produkten till sig 
själv eller till någon kan hon utvärdera köpet olika. Om produkten uppfyller konsumentens 
förväntningar och tillfredsställer hennes behov så kommer hon med största sannolikhet att köpa 
produkten igen och utveckla en positiv attityd till varan. Om produkten inte uppfyller hennes 
förväntningar ökar sannolikheten till att hon inte köper produkten igen och en negativ attityd till 
varan formas. Efterköpsbeteende hjälper således till i lärandeprocessen och i attitydformationen. 
(För en närmare diskussion se 3.3.2.3) 
 
3.3.2.1 Informationssökning 
 
Det är av vikt att förstå hur konsumenten söker efter och tar till sig information om en produkt 
för att ha möjlighet att kunna påverka hennes sökmönster. Konsumentens bearbetning av 
information kommer att variera beroende på om hon upplever produkten som funktionell 
(utilitarian) eller som emotionell (hedonic) (Assael, 1998). En konsuments informationssökning 
kan brytas ner i en intern sökning där hon avsöker minnet efter tidigare erfarenheter av olika 
produkt alternativ. Den kan även brytas ner i en extern sökning där hon avsöker omgivningen, 
vänner (word of mouth) familj, media, förpackning och etikett (Solomon et al., 1999). Beroende 
på om konsumenten upplever källan som tillförlitlig, tilltalande och/eller fördelaktig kommer hon 
söka efter och utvärdera informtionen därefter ( ibid.). 
 

        Need  
   Recognition 

 Information 
      Search 

 Postpurchase 
    behaviour 

    Purchase 
     decision 

 Evaluation of 
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Det finns en rad faktorer som kan spela roll för hur konsumenten avsöker sitt minne. Dessa kan 
bero på konsumentens; personlighet, uppfattningsförmåga, inlärningsförmåga och attityd.  
Omgivningsrelaterade faktorer såsom kultur, social klass, referensgrupper, kommunikations- och 
situationssammanhang kan även de påverka hur konsumenten bearbetar information (Fill, 2005). 
 
Beroende på konsumentens grad av involvering kan hennes beslutsprocess- och 
informationssökning skilja sig åt (Laurent & Kapferer, 1985). Upplever konsumenten dessutom 
en hög risk med köpet och har lite erfarenhet och kunskap om produkten, tenderar hennes 
informationssökning att öka (Solomon el al., 1999). Överraskande många situationer visar dock 
på att konsumenten engagerar sig i mycket lite informationssökning. Istället tar konsumenten 
otaliga mentala genvägar där hennes ledstjärna blir varumärket, priset eller olika referensgrupper (ibid.).  
 
Vid vaneköp tenderar konsumenten att i mindre utsträckning söka efter information. Studier visar 
på att konsumenter har en benägenhet av att söka efter bekanta varumärken när lite information 
finns tillgänglig (Solomon et al., 1999). En konsumentens upplevda risk vid köp av en produkt 
kan då minskas genom varumärkeslojalitet (ibid.). En studie av Lehmann, Moore och Elrod 
(1982) visade på att konsumenters behov av information minskade med tiden (Assael, 1998). 
Vanor underlättar således beslutsprocessen genom att minska behovet av informationssökning. 
En studie av Kass (1982) visade på att när konsumentens köp hade blivit en rutin, så minskade 
inte bara hennes behov av information utan även typen av information förändrades (ibid.). 
Chaney (2000) upptäckte att konsumenter ofta sökte mycket lite extern information om vin innan 
de kom till butiken för att handla (Lockshin et al., 2005).  
 
Konsumenter tenderar att söka mer information vid komplexa beslut (såsom vid köp av en dyr 
produkt) och är med större sannolikhet vara emotionellt involverade med produkten (Assael, 
1998).  Olika studier har visat på att höginvolerade vinkonsumenter uttnytjar mer information och är 
mer intreserade av att lära sig om vin medan låginvolverade vinkonsumenter tenderar att simplifiera 
sina val och använda sig av riskreducerande strategier (Lockshin et al., 2005). Monroe (1976) fann att 
konsumenter som har lite information om produktens kvalitet ofta använder priset som en 
indikator för kvalitet (Assael, 1998).  
 
3.3.2.2 Utvärdering av alternativ 
 
När konsumenten har sökt information om produkten kommer hon att identifiera och utvärdera 
sina alternativ utifrån, som jag tidigare nämnt; sina behov, tidigare erfarenheter, uppfattade 
fördelar och risker, grad av involvering, humör, typ av erhållen information och 
konsumtionssituationen. Dessutom kommer meddelandet och källan utvärderas utifrån källans 
tillförlitlighet och attraktion (Solomon et al, 1999). Konsumenter kan ta olika genvägar för att 
underlätta utvärderingen av produktalternativen. Till exempel kan de välja en produkt som de 
konsumerat tidigare eller så kan de köpa en dyrare vara i tron om att det är bättre kvalitet (ibid.). 
Vinkonsumenten kan även utvärdera produkten genom att titta på produktens egenskaper som 
pris, kvalitet, förpackning, ursprungs land, varumärkesnamn och etikett (ibid.). Gluckman (1990) 
menade på att ett köpbeslut tas på två nivåer där det fanns explicita och implicita faktorer som 
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vinkonsumenten medvetet utvärderar vid varje köptillfälle. De viktigaste faktorerna är angivna i 
figur 4 nedan.  
 

Explicita faktorer Implicita faktorer 
 

Kännedom 
Pris 
Kvalitet/tillförlitlighet 
Smak (sött/torrt) 
Ändamålsenlighet för alla smaker 

 

Färg 
Förpackningsutseende 
Ursprungsland 
Förpackningsstorlek  

 
(Figur 4 ” Explicita & Implicita faktorer vid utvärdering av produktalternativ”, källa: Gluckman, egen) 
 
Kännedom och kvalitet förmodades väga tyngre vid speciella tillfällen medan priset var betydelsefullt 
vid vardagliga tillfällen. Varumärken var inte ett klart koncept i konsumenters medvetande men 
antogs vara mer betydelsefulla vid köp av ett bra vin eller när den upplevda risken ansågs vara 
hög. Majoriteten av konsumenterna förnekade vikten av förpackningsutseendet i deras val av vin men 
att erfarenheter har visat på att detta inte ska tas på allvar. Utifrån etiketten sökte konsumenter 
efter viktiga ledtrådar (färg, utsmyckning, språkbruk och grafik) för pris och kvalitet. Etiketten 
ansågs vara en av de viktigaste informationskällorna för vin, både i specifika val och för generella 
förkunskaper om vin (Gluckman, 1990).  
 
3.3.2.3 Köpbeslut och efterköpsbeteende 
 
Enligt Kotler (2001) betalar kunden för en produkt utifrån dess uppfattning om kvalitet, värde 
och service. Grönroos (2000) teori beskriver balansen mellan förväntningar och upplevelser. 
Konsumentens upplevelser speglas därmed utifrån hennes förväntningar och har således 
betydelse för hur värde skapas. Konsumeten kommer att välja en produkt med egenskaper som 
tilltalar henne och som matchar hennes motiv (Fill, 2005). Solomon et al. (1999) tar upp faktorer 
som påverkar köpsituationen och eftersköpsbeteendet. Dessa kan bland annat vara; köpsituationen, 
tidpressen, humöret, upplevelsen i affären och tillfredställelsen med köpet. Köpbeslutet kan dessutom 
skjutas upp till ett senare tillfälle eller så kan konsumenten uppleva ett starkt behov av att handla 
på impuls (ibid.). Gluckman (1990) fann till exempel att vid köp av vin berodde valet av butik 
främst på bekvämlighet och känslan av trygghet i butikatmosfären. 
 
När en konsument köpt en produkt kommer hennes tillfredsställelse att bero på hur väl 
produkten infriar de förväntningar, som infanns. Uppfyller produkten konsumentens förväntning 
blir hon nöjd och chansen ökar att hon ska köpa varan igen Med hänsyn till att skilda 
informationskällor ger ut olika sorters av information så kommer den valda informationskällan inte 
bara påverka konsumentens urval, utan också deras tillfredsställelse (Pingol & Miyazaki, 2005). 
Köpet och produkttillfredsställelsen förväntas att öka när informationsskällan tillhandahåller 
objektiv, opartisk och nyttig information (ibid.). Användningen av vissa källor påverkar således 
graden av köp och produkttillfredställelse såväl som beslutets effektivitet.  
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5 Resultatredovisning & analys 
 

 
I detta kapitel kommer det empiriska resultatet redovisas. Utgångspunkten kommer att ligga i 
köpprocessen där fokus är på konsumenternas beteende, tankar, känslor och värderingar i de 
olika stegen. Efter varje redovisad resultatdel följer en analys. 
  
 
 
5.1 Inledning 
 
Denna studie syftar till att ge en djupare förståelse för vinkonsumenters upplevelser av och 
erfarenheter kring köp av vin. Jag kommer följaktligen att utgå från köpprocessmodellen (se figur 
3) för att strukturea resonemanget. 
 
Samtliga respondenter kommer från Stockholm och har antigen påbörjat eller avslutat en 
akademisk utbildning. Deltagarna tillhör en högre socioekonomisk grupp där samtliga har en 
liknande bakgrund. Detta kan ha spelat roll för studiens resultat med hänvisning till bland annat 
deras köpkraft, livsinställning och hur de söker efter information. Tidigare forskning visar på att 
yngre, högutbildade människor som har ett intresse för att shoppa och/eller som har en 
benägenhet att söka efter fakta när de handlar, tenderar att i större utsträckning söka efter mer 
information än vad andra människor gör (Solomon, Bamossy & Askegaard, 1999).  
 

 
 
5.2 Behov 
 
5.2.1 Generella associationer 
 
Många associerade vin till känslor av välbehag. De flesta ansåg att vin var en social förteelse något 
som de gärna drack i sällskap med andra. Det fanns inga direkt uttalade negativa associationer till 
vin utan det beskrevs istället som något ”lyxigt”, ”mysigt”, ”avslappnat”, ”sofistikerat” och ”njutningsfullt”. En 
deltagare nämnde dock att vin kunde kännas som ”lite av en djungel (...)” och flera antydde på att det 
fanns en viss snobbism kring vin, vilket de ansåg varken vara bra eller dåligt. De flesta påpekade 
att det kändes ”(...) mer accepterat att prata om olika vinsorter än om olika spritsorter”. Många deltagarna betonade 
likväl att de associerade vin till ett positivt och lyckligt tillstånd, där även ett ord som romantik 
kom på tal. I samband med en måltid ansåg de flesta att ett gott vin förhöjde stämningen. En 
person menade på att vinet fungerade som en ”(...) förlängning av måltiden” då vinet medförde att 
middagsprocessen blev ”(...) lite längre och lite trevligare”. 
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Majoriteten ansåg att deras intresse för vin hade ökat markant under de senaste åren. Detta kunde 
vara en kombination av att de blivit äldre, börjat jobba och hade mer pengar att röra sig med. 
Flera påpekade även att de upplevde ett större personligt engagemang när de köpte av vin. Detta 
kunde bland annat bero på deras intresse av att resa och att fått möjligheten att prova på nya 
spännande viner utomlands. Samtliga drack idag en större mängd rött vin än vitt vin. 
Respondenterna påpekade att deras preferens för rött vin hade vuxit fram under åren eftersom de 
i yngre ålder oftast hade föredragit vitt vin. Flera ansåg att de idag skapat sig en bättre uppfattning 
om vad de tyckte om och att det blivit mer kräsna i valet av vin. Dessutom betonades att intresset 
för vin i kombination med mat var den drivande faktorn bakom antalet ökade 
konsumtionstillfällen. En respondent påpekade att eftersom hon inte tyckte om öl och drack 
väldigt få drinkar så hade kanske hon i och med detta fler vintillfällen än andra. ”Mitt intresse för vin har 
bara förstärkts (...)”. Det framgick även att intresset för ”New World Wines” hade ökat. 
Respondenterna diskuterade även känslan av okunnighet när det kom till vin, vilket fick en 
negativ bemärkelse i relation till deltagarnas uppfattning om sig själva.  Att de framstod som 
okunniga var något som de var villiga att erkänna. Dock framhävde de bestämt olika orsaker till 
sin upplevelse av okunnighet där situationen kom att spela en avgörande roll. Vin ansågs vara en 
mycket intressant och känsloladdat produkt samtidigt som flertalet betonade att det var en 
komplex produkt. Vin är ”(...) lite av en vetenskap”. De påpekade att de sällan kom ihåg något som de 
lärt sig om vin. ”(...) känner mig tillräckligt bra att jag inte kommer ihåg ändå”.  
 
5.2.2 Användningstillfällen 
 
Samliga respondenter ansåg det vara motiverat att köpa och/eller konsumera vin i följande 
situationer:   
 

Middagsbjudning vänner/familj 
till vardag eller helg 

Högtider 
Semester 

Restaurangbesök After work 
Fest Picnic 

 
 
Vid dessa tillfällen skulle deltagarna antingen själva konsumera vinet, bjuda på vinet eller get bort 
det i present. Majoriteten var överens om att vinets smak var den största anledningen till varför 
de köpte vin. En respondent påpekade att hon oftast köpte vin när förrådet tagit slut och då det 
behövdes vin till ett speciellt tillfälle. Många ansåg att vin vara en dryck som de gärna drack i 
sällskap och att valet av vin i vissa situationer spelade en viktig roll för ens självförtroende. Det 
visade sig framförallt att det förhöll sig så i de situationer där deltagarna ville imponera på sina 
vänner eller när vinet gavs bort i present. Här uppgav några att de gärna ville framhäva att de 
själva valt ut och köpt ett vin. En respondent uttryckte att han kändes sig tillfreds med sig själv 
när han lyckades kombinera ihop ett gott vin med något han själv hade lagat.  
 
”Jag skulle inte säga att det är perfekt att sitta på en restaurang när någon annan valt ut ett vin åt en (...) jag känner mer då att när 
man själv valt ut ett vin, köpt mat och kombinerat ihop (...)” 
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Det fanns ett behov av att både själva få njuta av vinet och/eller att vinet skulle förhöja den 
sociala stämningen. ”Ett gott vin till en trevlig middag förhöjer själva stämmningen.” Att få unna sig var ett ord som 
kom på tal många gånger, främst bland de kvinnliga deltagarna. De uttryckte specifikt att vinet 
ingav en känsla av lyx (vardagslyx som helglyx), vilket även resulterade i att de kunde slappna av 
och drömma sig bort. ”Vin för mig är att unna sig (...) lite lyx”. En person uttryckte att han inte gärna 
drack vin ute på krogen eftersom han ansåg att det inte gav samma njutning, som när han drack 
det hemma eller vid en middagsbjudning. Samtliga antydde att behovet även påverkades av 
sällskapet. En annan respondent menade på att hon rättade sig efter att dricka det som större 
andelen av sällskapet föredrog. Vid middagsbjudningar infanns oftast förhoppningen om att 
middagen med vinet skulle tillsammans förhöja stämningen. Men även smakupplevelsen, som vin 
i kombination med mat kunde tillgodose, ansågs vara viktig. 
 
5.2.3 Analys - behov 
 
Användningstillfället 
 

Situationen och sällskapet är drivande faktorer som motiverar till köp eller konsumtion av vin. 
Motivation uppstår således när ett behov har väckts som önskas tillfredställas. (Solomon et al., 
1999) Vin väcker ett starkt emotionellt engagemang eftersom det främst dricks i sociala 
sammanhang. Här är det av vikt att bli socialt accepterad för ett vin som konsumeras tillsammans 
med vänner och bekanta eller som ges bort i present. Behovet av självförverkling och själkänsla 
uppfylls i och med att ett vin som valts ut på egen hand får uppskattning. Behovet att få unna sig 
något extra och få njuta är relaterat till konsumtion av vin. I de situationer där vin konsumeras i 
mer avlappnade situationer, som vid eget bruk eller tillsammans med familjen, är behovet av 
njutning en drivande faktor. Vin i kombination med mat är i sig en smakupplevelse som ger upphov 
till köp av vin. Smaken fann även Kowen och Case (1995) vara en drivande faktor till varför 
konsumenter köper vin. Vid tillfällen som semester, högtider eller fest finns det även ett behov av 
att få unna sig något och få slappna av. Här är istället upplevelsen i fokus. Med hänsyn till tidigare 
erfarenheter och sociala influenser tillfredställer vin både psykologiska- och sociala behov (Assael, 
1998). Följaktligen finns det både sociala-, egoistiska- och självförverkligande behov av att köpa vin i 
situationer just nämnda.  
 
Generella associationer 
 
Det finns en mer positiv attityd till vin än till sprit. Detta kan bero på att vin är mer socialt 
accepterat i det svenska samhället. Att sprit anses mindre accepterat kan vara ett resultat av den 
strikta alkoholpolitik som Sverige fört under många år, vilket i flera avseenden kan ha gett ordet 
alkohol en negativ innebörd.   
 
Samtliga respondenter hade affektiva attityder till vin, då de associerade vin till känslor av 
välbefinnande. (Armstrong & Kotler, 2005) Ett tilltagande intresse för vin från andra länder 
skulle kunna relateras till ett ökat utbud av nya viner på Systembolaget. (Systembolaget) Detta kan 
i sin tur vara ett resultat av globaliseringen. Idag tenderar svenskar att resa i allt större 
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utsträckning där de får intryck och influenser från andra kulturer, vilket kan påverka deras 
attityder och beteende. Att resa stod även högt på respondenternas lista av fritidsintressen. 
Flertalet nämnde bland annat att resor till Sydafrika och Australien medverkat till ett ökat intresse 
för vin från dessa länder. Utomlands har de fått prova på nya viner som har sporrat deras intresse 
och ökat deras engagemang vid köp av vin. Även en ökad mediaexponering av vin i TV och 
tidningar kan ha lett till ett stigande intresset för vin i kombinationen med mat. 
 
Många anser sig ha svårigheter att införliva kunskap de erhållit om vin. Detta kan bero på en 
kognitiv attityd till vin som en komplex produkt. (ibid.) En annan anledning kan vara graden av 
involvering vid den specifika situationen där informationen togs emot.  
 
Idag konsumerar många mer rött vin, än tidigare. Detta kan relateras till respondenternas 
inlärningskurva. Med tiden har smakpreferenserna utvecklats och deras kunskap om vin har växt. 
Att respondenternas engagemang i valet av vin och konsumtion har ökat kan bero på flera 
faktorer. Deras livssituation har förändrats i och med att deltagarna har avslutat sina studier, 
börjat arbeta och flyttat hemifrån. Detta har även medfört en ökad inkomst där de har större 
finansiella tillgångar att spendera på vin. Att antalet konsumtionstillfällen ökat kan bero på att 
deltagarna i större utsträckning träffas i sociala sammanhäng där vin konsumeras.   
 
 

 
 
5.3 Informationssökning 
 
5.3.1 Humör, tidsaspekt och vana 
 
Humöret, tidsaspekten och vanor framkom vara betydande faktorer som påverkade 
respondenternas grad av informationssökning. Vid tidsbrist ansåg sig respondenterna söka mindre 
information om viner inne på Systembolaget. De letade då av vana efter ett ”säkert kort”, en 
flaska de kände igen eller som de provat tidigare. Flaskans etikett användes för ett igenkännande. 
”(...) den var vit, då var det ett signum att gå efter”. Det framgick dock att respondenterna i större omfattning 
använde sig av Systembolagets ”egna etikett” för att söka information om viner. När tiden var 
knapp sökte även majoriteten till största del information från vänner, bekanta, Systembolagets 
personal eller utifrån Systembolagets ”etikett”. Humöret spelade också in för graden av sökning. 
Vid ett gott humör och utan tidspress tog flera sig gärna mer tid att finna information inne på 
Systembolaget genom att exempelvis prata med personalen eller läsa i Systembolagets katalog. I 
dessa situationer letade de även i större utsträckning efter information om nya viner.  
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5.3.2 Användningstillfälle, risker, involvering och referensgrupper 
 
Användningstillfället, upplevda risker och involveringen var också viktiga faktorer som påverkade 
graden och typen av informationssökning. Samtliga respondenter la ner betydligt mer tid och 
engagemang på att söka information om ett vin, när det skulle ges bort i present eller när det 
skulle serveras på en betydelsefull middagsbjudning. Vid dessa tillfällen kände de sig mer involverade 
i sökprocessen eftersom köpet innefattade en hög risk. Majoriteten sökte oftast råd hos en vän, 
familj eller bekant. Dessa grupper ingav ett starkt förtroende. Systembolagets personal var även 
en viktig informationskälla men några hade dåliga erfarenheter av Systembolagets 
rekommendationer och hade valt att inte rådfrågade dem igen. ”Om någon rekommenderat ett vin och det inte 
var bra, då lyssnar jag inte på det igen”. Fick respondenterna en dålig rekommendation använde de sig inte 
av informationskällan igen. Vid restaurangbesök var det viktigt att erhålla rätt information om ett 
vin eftersom vinpriserna på restaurang låg betydligt högre, än på Systembolaget. Således blev det 
ytterst viktigt att vinet fungerade ihop med maten så att vinet blev värt pengarna. 
Respondenterna sökte oftast information hos servitören eller servitrisen som de förlitade sig på. 
 
Några respondenter uppgav att de aktivt söka information i större utsträckning, än vad andra gjorde. 
Detta på grund av ett starkt intresse för vin som produktkategori. De betonade att det var en 
upplevelse att få vrida och vända på olika flaskor inne på Systembolaget. En deltagare menade på 
att han alltid vara lika involverad i sin informationssökning, oavsett tillfälle, eftersom han gillade 
att experimentera med nya viner i kombination med mat. ”(...) vin är skitroligt (...) provar gärna nya viner (...) 
jag är nog lite av en mat- och vinfaschist”. Generellt ansåg merparten att de sökte mindre information när de 
skulle köpa ett vin till en vardagsmiddag, picnic, fest och/eller till sig själva. Respondenterna 
uppgav att de då antingen sökte efter ett vin de kände igen eller gick på en rekommendation. Att 
söka ytterligare information fann respondenterna inte nödvändigt i dessa sammanhang eftersom 
de bedömde att det inte var värt besväret.  
 
5.3.3 Pris, etikett och media  
 

Priset visade sig vara en viktig aspekt vid informationssökningen. När respondenterna kände att 
de inte kunde bilda sig en uppfattning om vinet utifrån informationen som fanns tillgänglig i 
butiken och/eller då de upplevde en tidspress, blev priset en indikation på kvalitet. ”Absolut, tror pris 
visar kvalitet”. Etiketten ansågs inte vara en betydelsefull informationskälla. Samtliga fann det svårt att 
hitta tillräcklig information om vinet utifrån flaskans etikett. Detta berodde främst på att 
majoriteten bedömde informationen vara krånglig och komplicerad att tyda. ”(...) (druvan är) svår att 
hitta även på flaskan (...) vet inte om det är region, land eller gård (...) ofta får man inte ut så mycket av etiketten.”.  En del 
använde sig hellre av etikettens färger och bilder för att skapa sig uppfattning om vad flaskan 
kommunicerade. ”(...) man signalerar att vi är lite sämre, typ en älg (på etiketten), det blir lite ”B” känsla (....) får en annan bild 
av vinet (...) ”. Många uppfattade sig dock ha dåliga kunskaper om vilken information som var 
relevant att titta efter i bedömningen av ett bra vin. Alla var överens om, som tidigare nämnts, att 
de främst letade information om viner utifrån Systembolagets egna ”etikett”. Här fick de 
information om vinets smak och dess användningsområde. Detta ansågs vara minst omständigt 
och det underlättade deras informationssökning. 
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Tryckta vinreklamer i tidningar ansågs vara informationsfattiga och intetsägande. ”(...) det är mer 
vänner och bekanta som fungerar som tips, reklamen säger inte så mycket om hur det smakar, som en bekant kan säga hur det 
smakar”. Ett fåtal sade sig aktivt söka information om vin från tidskrifter, dagstidningar eller annan 
media. Detta eftersom det framhölls vara svårt att komma ihåg något som de läst eller hört talas 
om. Dock ansåg flertalet att hade ett förtroende för vinskribenters kunskaper och tyckte att det 
var intressant att läsa deras kolumner. En respondent nämnde dock att hon tidigare hade köpt ett 
vinvarumärke som hon vid ett senare tillfälle lagt märke till i en tidningsannons. ”(...) Turning Leaf 
kommer jag ihåg men det är en jättetråkig reklam”. 
  
5.3.4 Analys - informationssökning 
 
Humör, tidsaspekt och vana 
 
När respondenterna upptäcker att det finns ett behov av att köpa vin (till exempel vid en 
middagsbjudning) söker de efter relevant information från sin omgivning som kan hjälpa dem att 
tillfredställa sina behov (Solomon et al., 1999). Respondenterna söker i viss omfattning efter intern 
information. Detta i situationer när de upplever tidspress eller är på dåligt humör. Resultatet blir att 
de avsöker minnet efter tidigare erfarenheter och går efter vana. De framkommer dock att 
respondenterna upplever en svårighet med att lägga vintips och råd på minnet. Detta kan vara ett 
resultat av bland annat svårstavade och svåruttalade varumärkesnamn i kombination med deras 
attityd till vin som en komplex produkt. För några är det omotiverat att lära sig nya aspekter om 
vin, då kunskapen ändå inte läggs på minnet. Tidsaspekten kan vara en annan orsak. Beroende på 
tiden som hinner förflyta mellan det att respondenterna mottager informationen till dess de 
behöver uppgifterna kan avgöra om de kommer ihåg budskapet eller inte. Vid ett gott humör och 
utan tidspress tenderar respondentera att söka mer extern information om vin. Detta kan bero på att 
de finner ett intresse av att söka efter mer kunskap. Detta kan relateras till ett ihållande 
engagemang i produktkategorin, (Lockshin, Quester & Spawton, 2001) där informationssökning 
av generell karaktär ger dem kognitiv stiumulans. De upplever en känsla av tillfredställelse och 
självförverkligande när de lär sig något nytt, även om det bara är för stunden.  
 
Många respondenter påstår sig nästan alltid söka information om ett nytt vin när de är inne på 
Systembolaget. Detta kan motiveras till ett nyfiket beteende där det fanns ett starkt intresse för att 
prova nya viner. (Orth, 2005) Nyfikenhet, önskan om att ofta prova något nytt, kan även visa på 
att deltagarna är en sorts trendsättare. (Wineinstitute) Det kan också visa på att de fortfarande är i 
början av deras inlärningskurva. De minskar dessutom deras upplevda risker när de både söker 
efter ett ”säkert kort” samtidigt som de letade information om ett nytt vin. Som tidigare nämnts 
söker de specifikt efter en flaska de känner igen endast vid tidsbrist eller när det finns en viss risk 
involverad i informationssökningen. Detta handlingssätt bygger på ett vanebeteende där 
konsumenten söker lite eller ingen information i samband med ett köpbeslut (Assael, 1998).  
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Pris och etikett  
 
När respondenterna söker information om ett vin som de ska ge bort i present, konsumera på en 
viktig middagsbjudning eller restaurang, upplevs den finansiella risken vara minimal. Att risken 
inte är lika påtaglig vid dessa tillfällen kan bero på att deltagarna vill uppfattas som generösa i sitt 
umgänge. Dessutom upplever de ofta att ett högre pris indikerar högre kvalitet. Genom att söka 
information utifrån priset minskar de följaktligen både sin sociala- och prestanda risk. Att priset 
ofta används som en indikator på kvalitet var även något som Monroe (1976) fann. Det kan även 
visa på, som Solomon et al. (1999) påstod, att respondenterna använder sig av priset som en 
mental genväg när det finns en osäkerhet vid informationssökningen. Det visar på att de upplever 
vin som en komplicerad produkt när informationen är svårhanterlig.  
 
Det framgår att många försöker läsa på flaskans etikett för att få information om vinet i de 
situationer då de inte känner någon tidspress eller när informationen upplevs vara betydelsefull 
(till exempel i val av en present). Detta även fast de påpekar att informationen utifrån flaskans 
etikett många gånger var krånglig och svårtydig. Detta beteende kan visa på ett stort engagemang 
och en stark vilja till att skapa en djupare förståelse för produktegenskaperna. Att majoriteten i 
större utsträckning istället använder sig av Systembolagets egna ”etikett” kan bero på att de vill 
underlätta sin informationssökning. Jag finner därmed inget stöd för det Charter et al. (1999) fann 
i deras studie, att vinkonsumenter oftast använde sig av etiketten bak på vinflaskan för att söka 
information om vin.  
 
Användningstillfället, risker och involvering 
 
Det finns ett antal viktiga aspekter att uppmärksamma i respondenternas 
informationssökningsprocess. Graden av involvering, risken vid köpet och användningstillfället spelar 
alla en stor roll i huruvida de går tillväga när de söker information. Tidigare forskning visar på att 
graden av engagemang kan variera bland konsumenter, vilket även påverkar hur konsumenterna 
processar informationen. (Assael, 1998). Dessutom kan graden variera beroende på 
konsumtionssituation (Quester & Smart, 1998). Respondenterna visar sig vara mer engagerade i 
sin informationssökning vid köp av en present eller vid viktiga middagsbjudningar. Vid dessa 
tillfällen får informationssökingen ta lite längre. Detta kan bero på att en upplevd social risk med 
köpet som reduceras genom en utökad sökning.  
 
Att respondenterna söker mindre information och saknar engagemang i informationssökningen 
när vinet ska konsumeras vid en vardagsmiddag eller av dem själva, kan bero på två saker. Främst 
anses inte vinet att vara i samma fokus vid dessa situationer och således betraktas den prestanda- 
och sociala risken inte vara lika hög. Istället upplevs den finansiella risken vara högre. 
Respondenterna motiveras inte heller till att söka mer information eftersom kraftansträngningen 
inte upplevs vara värt besväret. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som visar på 
att konsumenter oftast inte söker efter omfattande information. Detta förutsatt att de inte beaktar 
att värdet på ytterligare information är värt kostnaden eller tiden det tar att skaffa sig detta 
(Assael, 1998).  
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Det blir dock uppenbart att en övervägande del känner en osäkerhet i sin informationssökning. 
Detta eftersom de många gånger inte anser sig veta vad de ska titta efter och/eller vad 
informationen betyder. Överlag upplevs, som tidigare nämnts, att respondenterna har ett 
ihållande intresse för vin men att engagemanget kan variera beroende på konsumtionssituationen. 
Detta stämmer bra överens med det Assael (1998) påpekade att produkter kunde vara 
involverade på olika sätt och beroende på vem man är. Jag upplever att många av respondenter 
finner ett intresse av att testa nya viner, vilket gör att de aktivt söker efter ny information. 
Informationssökningen gäller dock oftast bara inne på Systembolaget där de kan ta hjälp av 
Systembolagets personal, priset eller av flaskans etikett.  
 
Referensgrupper 
 
Eftersom konsumenters exponering till stimuli är oftast selektiv tenderar de att välja vänner och 
bekanta som delar deras åsikter och livsinställning. (Assael, 1998) Detta stämmer bra överens med 
det som kom fram under gruppdiskussionerna. Respondenterna söker ofta information hos 
vänner, bekanta och Systembolagets personal för att minska deras upplevda risker i valet av vin. 
Dessa referensgrupper har de således ett starkt förtroende för. Vid restaurangbesök uppfattar 
respondenterna att det både finns en prestanda- ( passar smaken ihop med maten), en social- (vad 
tycker mitt sällskap) och en finansiell risk (är priset värt pengarna). För att minska deras upplevda 
risker rådfrågar samtliga ofta servitören/servitrisen då denna uppfattas vara en trovärdig 
informationskälla.  
 
Varför endast ett fåtal söker information från media kan bero på, som tidigare nämnts, att 
informationen inte upplevs bli ihågkommen eller vara lika tillgänglig. Tidsaspekten och 
enkelheten av att snabbt rådfråga en kollega/vän blir således avgörande för valet av 
informationskälla. Att vinreklamer är helt ointressanta kan vara ett resultat av vår begränsade 
alkoholmarknadsföring, som bland annat varken får vara uppsökande eller påträngande. (Sveriges 
bryggerier)  
 
Att respondenterna ofta underlättar sin informationssökning till att i stor utsträckning rådfråga 
referensgrupper visar på att de är angelägna om att valet blir bra. Således finner de en eller flera 
upplevda risker för vinets användningssituation. Eftersom majoriteten av respondenterna anser 
informationen vara komplex och svårhanterlig kan detta medföra att de i vissa situationer istället 
väljer att ta hjälp av en professionellt utbildad person eller en kunnig vän/bekant som de har ett 
starkt förtroende för.  
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5.4 Utvärdering av alternativ  
 
I gruppdiskussionerna framkom det att följande faktorer hade mer eller mindre betydelse för 
respondenterna i deras utvärdering av vin. 
 

Druva Land/region 
Pris Produktförklaring 
Etikett/flaskdesign Sinnesstämmning 
Varumärke/kännedom Ursprung 
Tidsaspekt Förpackning 
Tips/rekommendation Sällskap 
Present Användningstillfället 

 
Då respondenterna fick i uppgift att välja ut och rangordna de faktorer som de ansåg ha störst 
påverkan i valet av vin blev resultatet följande: 
 
Användingstillfälle 
Pris 
Druva 
Etikett 
Land 
Varumärke 
 
5.4.1 Tidsaspekt och humör 
  
Ett flertal nämnde att både tidsaspekten och humöret kunde påverka deras utvärdering av 
valmöjligheter. När tiden (som fanns tillgänglig för att analysera den information vilket de 
införskaffat) var otillräcklig sökte respondenterna oftast efter ”säkra kort”. Detta var viner som 
de av erfarenhet visste att de tyckte om och köpte av en vana. Då tog de sig inte tiden att 
utvärdera flera alternativ. Oftast använde de etiketten för ett igenkännande. Vid tidspress medgav 
respondenterna även att ett högre pris kunde styra deras omfång av val. Detta eftersom de, som 
tidigare nämnts, ansåg att ett högre pris indikerade en högre kvalitet. ”(...) det är kanske så att man köpt 
billigare vin som inte varit så goda, så går man upp 10-15 kronor och det blir så mycket godare, då känns det mer värt att köpa”. En 
övervägande del uppgav att de vid de flesta tillfällen söker efter både ett väl beprövat vin 
samtidigt som de letar efter ett nytt vin. En respondent menade att även i de situationer då hon 
var stressad kunde hon utvärdera ett nytt vin. Hennes urval bestod då oftast av viner inom 
samma prisintervall och inom räckhåll (på samma hyllplats) av det ”säkra kortet”. ” Jag tittar nog efter 
olika viner varje gång jag går till Systemet, oftast något beprövat och nått nytt”. Flera respondenter sade sig lägga ner 
mer tid på att kolla på olika viner då de var på ett gott humör och inte upplevde någon tidsbrist. 
”Är jag på ett gott humör tar jag längre tid på mig att kolla runt inne på Systembolaget”. Här lade de större vikt vid att 
jämföra olika flaskor och försöka förstå jämföra vinattributen som fanns tillgängliga.. 
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5.4.2 Referensgrupper, användningstillfälle och involvering 
 
Många deltagare frågade gärna en vän/kollega eller personalen på Systemet om råd  i valet av vin. 
Detta kunde dels bero på en tidspress men även bero på att de upplevde en osäkerhet eller en risk 
med att slutresultatet blev ofördelaktigt. Vid en erhållen rekommendation utvärderades inga 
andra alternativ. Detta eftersom deltagarna litade på referensens kunnande. Under diskussionen 
framgick det tydligt att majoriteten respondenterna först och främst utgick från konsumtionstillfället 
i deras utvärdering av produktalternativ. Detta påverkade även graden av involvering vid deras 
utvärdering av alternativ. Det visade sig att de var mer engagerade i sin utvärdering när vinet 
skulle skänkas bort som gåva eller när det skulle konsumeras vid en viktig middagsbjudning. De 
tog då längre tid på sig att jämföra viners egenskaper eftersom det det var av stor vikt att valet av 
vin blev rätt. Beroende på vilken maträtt som skulle lagas och för vilket sällskap, evaluerade 
deltagarna vinet därefter. De lade ner mer tid på att finna ett vin som passade bra både till maten 
de lagade och till sällskapet. Således framgick det, som tidigare nämnts, att samtliga deltagare 
oftast associerade vin med mat och att vinets främsta konsumtionssituation följaktligen var i 
kombination med mat.  
 
5.4.3 Pris 
 
En övervägande del ansåg att priset alltid spelade en undermedveten och en indirekt roll under 
utvärderingen. Detta eftersom deltagarna praktiskt taget alltid utgick från ett prisintervall mellan 
65- till 199 kronors. Dock ansåg samtliga att priset hade en mindre betydelse när vinet skulle ges 
bort i present eller när de hade en viktig middagsbjudning eller då de var ute och åt på restaurang. 
En övervägande del menade på att priset blev betydelsefullt inne på Systembolaget. Detta främst 
eftersom sortimentet var uppdelat efter pris inom olika intervall.  
 
”Priset spelar nog en ganska stor roll för på Systemet har de uppdelat efter pris då blir det helt naturligt även fast det finns vin för ett 
tillfälle som skulle vara helt perfekt så går jag inte bort till 99-199 kronors hyllan (...) alltså är priset det som styr mer än landet (...) då 
är det indirekt priset som styr” 
 
Flertalet respondenter ansåg att vid utvärdering av viner över 80 kronor kunde det oftast inte bli 
ett dåligt vin. Ett gott och prisvärt vin från ett lägre prisintervall var dock svårare att hitta. Flera 
tyckte att det vara värt att lägga till 10-15 kr för att öka sannolikheten att vinet blev bra. I de lägre 
prisklasserna uppfattades det som att utvärderingen blev en chansning. ”(...) man tar en chans vid köp av 
vin”. Majoriteten ansåg följaktligen att det vara säkrare att utvärdera viner inom en högre prisklass. 
Flertalet påpekade dock att i de situationer där vinet var till dem själva (till en vardagsmiddag) 
och/eller i picnic/värmningssammanhang kunde de utvärdera viner inom lägre prissegment. 
Detta menade de berodde på att vinet inte var i samma fokus och att det således inte var värt 
pengarna att titta på ett dyrare vin. ”(...) om man är på fest och alla dricker vin och går runt och snackar så kommer 
kanske inte vinet just i fokus utan det är mer festen att ha trevligt”.  
 
Merparten ansåg sig dock sällan kunna avgöra vinets kvalitet i de högre prisklasserna (110+ 
kronor). Flera respondenter poängterade att det ibland kunde finnas en svårighet i att avgöra 
vinets kvalitet även inom lägre prisklasser. Många ansåg detta bygga på en okunskap samtidigt 
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som de poängterade att det även kunde bero på varje individs specifika smakpreferens. 
Anmärkningsvärt många associerade ett högre pris till hög kvalitet, även fast en del påpekade att 
de var medvetna om att denna tankegång inte alltid behövde stämma. 
 
”Om man ska ha ett fint vin, då kanske man bara tar ett 150 kr från hyllan, det måste vara fint för det kostar så mycket” 

 
”(...) nästan så att man ställer om sig, att man borde tycka det är gott (...) om det är dyrare” 

 
5.4.4 Druva 
 
Druvan framkom vara av stor vikt för de flesta respondenterna, där de främst letade efter druvor 
de kände igen och smakat på tidigare. Dessutom tittade de ofta efter om druvan passade till 
maten de skulle tillaga. Druvan ansågs underlätta för respondenterna att begränsa sina alternativ 
och att minska risken med att vinet inte skulle smaka gott. ”Shiraz köper jag för det är mycket smak om man 
har mat som passar till det” ”(...) man kan välja bort ett vin för att det står beskrivet en viss smak som man inte tycker om”. 
Deltagarna uttryckte dock samtidigt att det ofta var svårt att hitta druvan på flaskans etikett och 
att det ibland kunde vara svårt att associera ett vin, som hade blandade druvor, till en viss smak. 
”Jag har liksom druckit vin där det innehålt olika druvor” 
 
Respondenternas uppfattning om smak varierade. Flera ansåg sig vara dåliga på att bedöma 
smaken. ”tror jag är för dålig på att bedöma vad som är en god smak”. Generellt sade sig samtliga leta efter röda 
viner där smaken höll i sig och inte var för blaskig. Deltagarna nämnde smaker som ”mustiga”, ”lena”, 
”blåbär” och ”vanilj” vara goda. Flera påpekade även att smaken kunde skifta beroende på tillfället 
och sinnesstämmningen. ”(...) det var gott men inte lika stämmningsfullt och gott som jag tyckte att det var vid just det 
tillfället”. Majoriteten var överens om att de till största del drack rött vin och att de således utgick 
från det röda vinsortimentet. Många ansåg sig ha sämre kunskap om vita viner och den generella 
uppfattningen var att vita viner hade en sötare smak. ”(...) ett glas vitt vin (...) det måste vara så mycket godare än 
ett glas rött, rött vin kan väldigt mcket vara gott men vitt vin måste vara extra gott tror jag”. Detta var mindre populärt 
eftersom majoriteten sade sig uppskatta torrare viner. Dessutom kommenterade flera deltagare på 
att de ofta ansåg sig vara tvugna att gå upp en prisklass för att erhålla ett gott vitt vin. 
 
”(...) om jag går till Systemet och ska köpa ett vitt vin då tänker jag att jag är beredd att spendera mer pengare på ett vitt vin (...) tänker 
automatiskt att man måste gå upp lite i pris för att ett vitt vin ska vara gott” 
 
5.4.5 Etikett 
 
Informationen utifrån etiketten fann respondenterna inte ha någon större betydelse i deras utvärdering 
eftersom de flesta ansåg den innehålla både svårförståelig och otillräcklig upplysning. Dessutom 
menade merparten att de många gånger inte gått att jämföra etiketterna eftersom de gav ut 
varierande information. ”Det vore bra om alla kunde ha samma saker på flaskans etikett (...) ofta får man inte ut så mycket 
av etiketten”. Trots detta uppgav ändå några att de i mån av tid försökte läsa på flaskans etikett. En 
större del ansåg sig dock vara mindre erfarna när det kom till att förstå innebörden av de olika 
produktattributen och för att korrekt kunna utvärdera dem. Några framhöll att de ibland inte 
heller förstod vad det var de skulle komma ihåg. Merparten respondenter påpekade även att 
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etiketterna på flaskorna såg dylika ut där det inte direkt fanns någon etikett som stack ut bland de 
andra.  
 
”På etikett och flaska finns det alldeles för många som ser likadana ut och det är ingen som sticker ut. Så om det skulle finnas någon 
som stack ut skulle det påverka mitt val mer. Idag påverkar det inte mitt val så mycket” 
 
Flera respondenter nämnde att de ville ha ”(...) en relation till vinet och komma ihåg om man får nått att relatera till”. 
De gånger respondenterna hittat en annorlunda etikett, som skilde sig något från de andra, 
uppfattades detta som något positivt och vinet blev således föremål för utvärdering. Det 
framkom även att etiketten oftast var något som deltagarna tittade på för att snabbt skapa sig en 
uppfattning om vinet. En övervägande del fann att färgstarka etiketter eller etiketter som såg 
”nya” ut inte var av intresse. ”Får en annan bild av vinet om det är en mdern poppig etikett eller om det är en konservativ 
gammal. Det är inte bra med för poppig etikett, vin är ändå lite sofistikerat så det ska nog va en liten äldre etikett”. Istället 
menade några respondenter att gamla och gedigna etiketter ingav ett större förtroende, vilket de 
också associerades till en högre kvalitet. ”Gärna en gammal etikett med snirkliga guldbokstäver (...) som (vinflaskan) 
man nästan måste damma av innan man öppnar (...)”. Anmärkningsvärt många sade sig dock, som tidigare 
nämnts, att i större utsträckning använda sig av Systembolagets egna ”etikett” istället för att läsa 
på flaskans etikett. Systembolagets ”etikett” ansågs vara något mycket positivt och som 
underlättade för samtliga deltagares utvärdering. 
 
”Tittar nog mest på lappen, vad det passar till om det är mer ett dryckesvin som man kan ha separat eller om det är ett vin som behöver 
den rekommenderade maträtten till för att få sin karaktär” 

 
”Undermedvetet är det (...) som vad som helst, om man ska hitta en partner, ser man inte etiketten så tittar man inte dit första gången. 
Det är inget jag sätter som nummer 1, men det betyder inte att jag inte kollar på det. Det är väl undermedvetet” 
 
5.4.6 Land/region 
 
Flera respondenter nämnde att de tittade efter vilket land vinet kom ifrån. Många associerade 
ursprungslandets egenskaper (till exempel Australien som varmt och skönt) till vinets kvalitet. Likväl 
associerades ett vin från exempelvis Frankrike att vara av högre kvalitet, än vad ett vin från 
Östeuropa var. En respondent sade sig yttryckligen aldrig utvärdera ett vin vars ursprungsland var 
okänt för henne. Få respondenter ansåg sig ha en bra uppfattning om olika vinregioner och att detta 
inte var av större vikt i deras val av vin. En respondent hade dock spenderat flera semestrar nere i 
Italien där han druckit vin från Chianti regionen. På grund av detta sökte han gärna efter viner 
från Chianti regionen inne på Systembolaget.  
 
5.4.7 Förpackning och förslutningssätt 
 
Utifrån användningstillfället ansågs förpackningsstorlek och förslutningssätt vara av intresse att ta 
hänsyn till. Generellt föredrog samtliga respondenter en standard 750 ml vinflaska. Detta eftersom 
flaskan uppfattades att vara både en trevlig och en fin förpackning. ”Nått extra fint då är det mer flaska”. 
Vid andra tillfällen såsom vid fester, picnic eller värmning menade många på att det var trevligt 
med en bag-in-box. Detta var främst av praktiska skäl för att den var lätt att bära. ”Det är mysigare att ha 
flaskor men har man mycket att bära är det smart att ta en bag-in-box”. Men även av ekonomiska skäl då boxen 
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bedömdes ge valuta för pengarna. ”Jo men det är mer av en ekonomisk fråga.”. Några respondenter sade sig 
dock att associera bag-in-box till sämre kvalitet. ”Associerar box till att inte vara gott och gott men mindre goda än 
vad du får från en flaska”. 
 
Tetra pack var den förpackning som respondenterna tyckte minst om. Några påpekade att den 
kunde användas i bål men majoriteten var eniga om att den ändå kändes billigare och olyxigare än 
en bag-in-box. Under gruppdiskussionen framkom det att respondenterna i de flesta fall föredrog 
kork som förslutningssätt. Detta eftersom de associerade korken till ljudet av att en vinflaska 
öppnades. Detta uppfattades som mycket positivt. Skruvkork förknippades med billigare viner 
och med sämre kvalitet. Det kändes dessutom olyxigt. En del ansåg det vara olämpligt att ge bort 
en flaska med skruvkort i present. Endast i de fall där de själva kände till att vinet var av hög klass 
och väl beprövat ansågs det vara passande att skänka bort som present. En övervägande del 
menade dock på att skruvkorken både var praktisk och välbetänkt i picnic sammanhang.   
 
”(...) tror det är tillfället som styr. Ska jag på picnic så skulle jag lätt ta skruvkort före den andra om det var samma vin” 
 
5.4.8 Varumärke och reklam 
 
Majoriteten av respondenterna fann att varumärket spelade en minst roll i deras utvärdering av 
alternativ. ”Märke spelar mycket mindre roll än både druva och land, förutom tillfället och pris (...) märket är verkligen 
underordnat”. Varumärkets namn var även något som de flesta fann svårt att minnas. ” Ofta kommer man 
inte ihåg namnet, vinet var gott men vad hette det? Kommer inte ihåg, hur såg det ut? Aldrig klockrent att man kommer ihåg hur 
etiketten ser ut eller vad den hette. Alltid är det ett underligt nman”.  
 
Medias exponering av vinreklamer ansåg de inte ha påverkat deras bedömning av viner i någon 
större utsträckning. Detta eftersom de, som diskuterats tidigare, uppfattade reklamerna som 
informationsfattiga och känslolösa. ” (...) en liten fånig bild med en ful bakgrund, inga känslor”. Deltagarna ansåg 
att reklamer för vin inte lyckats kommunicera någon image. ”Tycker inte att det känns som att vinproducenterna 
är vid känslostadiet utan det är mer att ropa sitt namn 17 ggr i en reklamfilm för att man överhuvudtaget ska kunna skapa en känsla 
om dem.”. Även vinreklamer som de sett utomlands på TV upplevdes som oengagerande.  
 
Respondenterna menade att exponeringen av ett vinvarumärke snarare kunde hade lett till något 
negativt. Resonemanget grundade sig i att ett flertal sade sig istället mer eller mindre undvika att 
köpa dessa viner. Flera valde att inte utvärdera de större vinvarumärkena. ”Jag känner mig tråkig om jag 
köper de vinerna.” Detta eftersom deltagarna inte betraktade sig själva vara lika påhittiga och att 
processen med att välja vin inte blev lika spännande.”(...) känns lite standard också, man vill ju vara lite påhittig”. 
Några uppgav sig aldrig ens ha tänkt tanken på varumärken i vinsammanhang. ”Har aldrig tänkt så. 
Varumärken. Köper olika flaskor varje gång (...)”. Detta eftersom de bland annat oftast utvärderade nya 
flaskor varje gång de handlade.  
 
Samtliga var förvånade över hur pass lite varumärkesbyggande som hade skett inom 
vinbranschen. Detta jämförde de bland annat med öl och sprit, som de menade ofta sponsrade 
stora evangemang. ”De bygger ju varumärken inom sprit och öl på ett helt annat sätt. De sponsrar ju fotboll och stora 
evangemang, det har man aldrig sett med vin”. En respondent uppfattadade sig generellt vara mycket 
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varumärkesmedveten (till exempel vid köp av tvättmedel eller kläder) men att detta skiljde sig åt 
när det kom till vin.  
 
”Jag är nog ganska märkesmedveten i mitt liv överlag (...) men jag känner inte att jag tar te.x. Lindemans för att det är en stor 
vinprocuent så tänker jag inte (...) kanske gör det när jag köper tvättmedel. Ariel, ja det har man sett p å TV tusen gånger de måste 
vara bra, men när jag köper vin blir det helt annat, då blir det inte Jacob´s Creek utan då blir det kanske på land och druva. Detta 
tycker jag är intressant med vinbranschen jag dras inte till nått speciellt märke.” 
 
5.4.9 Butik och produktplacering 
 
Systembolagets produktplacering kunde även påverka utvärderingen av alternativ. En respondent 
påpekade att han ofta utvärderade viner på ”nyhetshyllan” inne på Systembolaget.  

 
”Jag brukar gå till nyheter på Systemet, även om jag provat en halv promille av det som finns (...) kanske för man ska kunna säga att 
man provat nån nyhet (...) vet inte” 
 
De flesta menade att när tiden var knapp och/eller när de var på ett dålig humör tittade de oftast 
bara på viner som stod i ögonhöjd. ”Tycker (produktplacering) spelar roll speciellt när man har bråttom, då blir det att 
man kollar överhyllorna ganska mycket.”. Deltagarna kände generellt att det var krångligt att behöva böja sig 
ner och titta på flaskor som stod nederst på hyllan. ”(...) kollar man efter nya viner tror jag inte jag kollar lika 
mycket på de nedersta hyllorna för då måste man nästan sätta sig ner på huk och läsa om man vill vet nått om vinet”. Detta även 
när den knappa resursen var tiden. Då viner var placerade efter pris framhöll respondenterna att 
det var lättare att utvärdera dem inom samma prissegment. Detta begränsade även omfånget av 
vin. I de fall då de ville prova ett nytt vin brukade de främst titta på flaskor inom ett och samma 
prisintervall. De flesta ansåg att det var av vikt att få känna och vrida på flaskan under 
utvärderingen.”(...) det är jättestor skillnad om man får gå runt och titta själv”. Detta var dock inte möjligt att göra 
i butiker utan självbetjäning, vilket respondenterna uppfattade vara ofördelaktigt.  
 
5.4.10 Analys - Utvärdering av alternativ 
 
Tidsaspekt, humör och produktplacering 
 
Vid tillfällen då respondenterna upplever stress och/eller är på ett sämre humör utvärderar de få 
eller inga alterantiv. Här avsöker de istället i minnet efter tidigare erfarenheter. 
Produktplaceringen inne på Systemet spelar roll i deras utvärdering vid stressade situationer. 
Deltagarna känner till hur Systembolaget är uppbyggt och går på vana fram till en viss hylla. 
Utifrån konsumtionstillfället har de oftast redan bestämt sig för ett rött eller vitt vin och ett visst 
prissegment. De söker då av erfarenhet efter ett ”säkert kort” som de känner till. Utvärderas ett 
nytt vin är det uppskattat om det ligger i ögonhöjd och inom räckhåll från det ”säkra kortet”. 
Detta beror på att de inte har tid eller lust att kolla runt på andra hyllor. Vid vaneköp minskar de 
följaktligen risken med att vinet inte skulle var tillfredställande (Assael, 1998). Det framgår dock 
tydligt att samtliga ofta motiveras till att utvärdera nya viner, även i stressade situationer. Detta 
kan betyda, som tidigare nämnts, att de är nyfikna konsumenter som söker variation och är 
öppna till nya erfarenheter (Orth, 2005). När tiden är knapp försöker de oftast snabbt skapa sig 
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en uppfattning om vinets kvalitet eller smak utifrån etiketten. Att respondenterna tittar på 
nyhetshyllan kan vara ett försök till att avgränsa sina alternativ och underlätta beslutsprocessen. 
Det kan även finnas ett behov att i sociala sammanhang bli en trendsättare genom att konsumera 
ett ”nytt” vin som få möjligen känner till. Behovet av att fysiskt få känna på vinet kan vara både 
ett symboliskt-, njutnings-, och funktionellt behov. Den funktionella aspekten är att se hur varan 
fungerar. Genom att hålla flaskan och titta på etiketten skapar de sig en uppfattning om vinets 
prestanda. Det kan även finnas ett symboliskt och njutningsbehov där respondenterna vill se om 
till exempel dyrare viner förmedlar en känsla av status och lyx i jämförelse med billigare viner. 
 
Referensgrupper, användningstillfället och involvering  
 
Konsumtionstillfället är det som främst styr utvärderingen av alternativ. Detta stämmer bra 
överens med det Lai (1991) fann i sin undersökning där bland annat sökningens djup sannolikt 
varierade med den förväntade konsumtionssituationen. Följaktligen kan det bakomliggande 
motivet avspeglas i graden av informationssökning som ligger till grund för hur respondenterna 
utvärderar sina alternativ. Att de känner sig mer engagerade i valet av vin då det skulle ges bort i 
present eller då de skulle ha en viktig middagsbjudning stämmer väl överens med vad Quester & 
Smart (1998) fann i sin undersökning. När det finns en viss risk involverad i valet av produkt 
tenderar respondenterna att söka efter mer information och utvärdera fler produktattribut. 
Således fick utvärderingen ta längre tid när de kände en viss osäkerhet i sin utvärdering. 
 
I situationer då vinet ges bort i present, vid restaurangbesök eller vid beydelsefulla 
middagsbjudningar uppfattas vinets sociala fördelar och kvalitet (prestanda) vara av stor vikt. När 
de själva konsumerar vinet i andra sammanhang uppfattas ”valuta för pengarna” och emotionella 
fördelar spela en större roll. Den finansiella risken var således högre eftersom de inte känner att 
det är värt att lägga ut pengarna på ett dyrt vin när det ska konsumeras under en vanlig 
vardagsmiddag. Dessa resultat stämmer väl överens med det som Orth (2005) fann i sin studie 
där konsumentens val av vin skiljde sig beroende på om vinet skulle konsumeras av individen 
själv med vänner eller ges bort i present.  
 
Att respondenterna använder sig av Systembolagets personal som referens kan bero på att de 
uppfattar dem professionellt kunniga och lätttillgängliga i butikerna. Att Systembolaget är statligt 
ägt kan även leda till att personalen uppfattas som objektiva i sina rekommendationer, vilket kan 
påverka deras uppfattning om produktkvalitet. Något som framkommit tidigare är att 
vinskribenter och vintidskrifter anses, till skillnad mot vad Unwin (1999) fann i sin studie, spela 
en mindre roll i påverkan av deltagarnas uppfattning om vin. Detta beror främst på att vänner 
och bekanta uppfattas vara enklare och mer tillgängliga referensgrupper. När respondenterna får 
en rekommendation formas en attityd till vinet redan innan utvärderingen, vilket även höjer deras 
förväntningar. 
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Pris 
 
Priset är en explicit faktor som är påtaglig vid utvärdering av alternativen. Priset spelar alltid en 
undermedveten roll i utvärderingen av vin. Detta beror på att respondenternas ekonomiska 
resurser ändå sätter en viss prisram inom vilket ett köp av ett vin kan bli tänkbart. Detta oavsett 
om det är till dem själva eller som en present. Det kan även bero på uppfattningen om 
Systembolagets produktsortiment då deltagarna påpekar att alla viner är uppdelade efter pris. 
Således blir de kanske mer påverkade av priset än vad de vill bli. Att respondenterna inte anser sig 
erfarna nog att bedöma vinets kvalitet över en viss prisklass stämmer bra överens med vad 
Mitchel & Greatorex (1991) fann i sin undersökning. Emellertid menar en del på att de har svårt 
att bedöma god kvalitet även inom lägre prisklasser. Detta kan bero på graden av kunskap om 
vinkvalitet, vilket ofta kommer med erfarenhet. Respondenterna är fortfarande relativt unga 
vinkonsumenter där deras smakpreferenser kan komma att utveckla och förändra sig ytterligare. 
Uppfattningen, som diskuterats tidigare, om vin som en komplex produkt blir märkbar vid 
utvärdering av produktkvalitet. Här blir ofta priset ett riktmärke för kvalitet något som både 
Monroe (1976), Zeitmal (1988) och Lockshin et al. (2005) fann i deras undersökningar.  
 
Något som diskuterats är att respondenterna minskar sin upplevda prestanda- och sociala risk när 
de utvärderar viner från en högre prisklass. Ett högre pris är betydelsefullt i situationer då vinet 
ska ges bort i present eller bjudas på vid en viktig tillställning. Detta var även något som Lockshin 
et al. (2005) fann i deras studie. Att billigare viner anses vara mindre intressanta beror på att 
deltagarnas uppfattade sin prestanda risk som högre. Denna risk minskar dock i betydelse när de 
själva konsumerar vinet, när vinet konsumeras på en fest eller på en picnic. Resultatet stämmer 
även det väl överens med vad Lockshin et al. (2005) fann i deras undersökning.  
 
Druva 
 
Druvan är en faktor som majoriteten av deltagarna tittar efter när de utvärderar viner. Det är 
dock endast ett fåtal druvor som respondenterna känner igen och de blir dessutom förvirrade när 
vinet består av olika druvor. Detta kan vara ett tecken på en önskan hos respondenterna att 
utvärdera viner efter druva, något som de kanske inte alltid gör i verkligheten Resonemanget 
behöver visserligen inte omfatta de personer som kanske bara utvärderar vin efter druvor de 
känner igen. Även fast smaken är något som framkommer vara centralt i deras utvärdering och en 
drivande faktor till köp av vin, finner många det svårt att hitta en karakteristiska för ett gott vin. 
Detta kan bero på att smaken kan variera beroende på konsumtionstillfället. Erfarenhet och 
kunskap kan också vara en anledning till varför de har svårt att bedöma smaker. Att urskilja ett 
vins smaknyanser kan även vara svårt för erfarna vindrickare. Jag får uppfattningen att även 
informationen på flaskan kan försvåra inlärningen. Detta eftersom det inte alltid framgår vilken 
bouquet vinet består av. Jag finner därmed inte något stöd för Quester & Smarts (1998) 
undersökning att respondenterna specifikt väljer en viss druva efter en förväntad 
konsumtionssituation. Givetvis uppger respondenterna sig välja vinsorten (rött eller vitt) efter 
konsumtionstillfället, vilket även Quester & Smart (1998) upptäckte, men det var inte uppenbart 
att respondenterna utvärderade vissa druvor beroende på användningssituationen. 
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Etikett 
 
Flaskans design och etikett blir ofta föremål för utvärdering i de situationer där respondenterna inte 
planerat för vilket vin de ska ha och/eller då de vill prova något nytt. Att de uppfattar etiketten ge 
ut otillräckligt information kan bero på deras kunnande men även vilken typ av information som 
är av intresse. Flera anser att det bland annat inte alltid framgår vilken druva vinet består av 
samtidigt som de emellanåt inte vet vad de ska titta efter. Det är svårt att jämföra viner utifrån 
etiketten eftersom informationen kan variera. Det blir uppenbart varför respondenterna istället 
använder sig av Systembolagets ”etikett”. Detta är främst för att kunna skapa sig en uppfattning 
om vinets smak och användningsområde. Jag finner därmed inget stöd i min undersökning för 
Gluckmans (1990) påstående om att etiketten är en av de viktigaste informationskällorna för vin. 
Däremot stämmer mina resultat ganska bra överens med det Charter et al. (1999) upptäckte, att 
vinkonsumenter upplevde svårigheter med att skapa sig en uppfattning om vinet utifrån den 
information som etiketten gav ut.  
 
Land/region 
 
Att ursprungslandet ofta associeras till en produkts kvalitet framgår även i min undersökning 
(Salomon et al., 1999). Detta kan ha sin grund i att respondenterna upplever svårigheter med att 
bedöma vinet övriga egenskaper eller då det saknas en fullständig information. En ledstjärna blir 
då att relatera kvaliteten med deras uppfattning om landet. Majoriteten utvärderar ett vin från ett 
visst land/region utifrån deras personliga relation och/eller affektiva attityd till landet. Således blir 
det uppenbart att de respondenter som tar med regionen i deras utvärdering har själva varit där på 
semester och skapat sig en personlig relation till vin från området. När deltagarna inte känner till 
att ett land/region producerar vin uppstår en osäkerhet i deras utvärdering, vilket leder till att det 
sållas bort i utvärderingen. När de har en känslomässig och/eller personlig relation till ett 
land/region tenderar de i större utsträckning att utvärdera viner därifrån.   
 
Förpackning och förslutningssätt 
 
Beroende på konsumtionssituationen utvärderar respondenterna faktorer som 
förpackning,kork/skurvkort och förpackningsutseende olika. Flera har fortfarande inte vant sig vid 
tanken av skruvkork i vissa sammanhang. Detta kan bero på att det under en lång tid endast varit 
billiga viner av sämre kvalitet som använt kruvkork som förslutningssätt. De börjar dock 
acceptera skruvkorken eftersom det har setts användas som förslutningssätt även på dyrare 
flaskor. Att respondenterna i de flesta situationer hellre väljer kork framför skruvkort kan bero på 
den sinnesstämmning som ”pop” ljudet, av att en vinflaska öppnas, ger. Ljudet förknippas oftas 
med festligare sammanhang.  
 
Att förpackningar som bag-in-box och tetra pack uppfattas indikera sämre kvalitet kan bero på att 
förpackningen inte är transparent. Här kan ingen uppfatting skapas om hur vinet ser ut. Det kan 
även vara en ovana att se vin i plast/kartong material eftersom de flesta associerar vin med en 



    42 

glasflaska. Beroende av situationen kan dock dessa behållare vara av intresse då de uppfattas ge 
värde för pengarna och vara funktionella. 
 
Varumärke och reklam 
 
Jag finner stöd i Katz och Lazarsfelt (1955) undersökning att referensgrupper till större grad 
påverkar en konsuments köpbeteende och attitydformation än vad reklam gör. Detta eftersom 
det framkommer att vinreklamer inte upplevs som brukbara källor i respondenternas bedömning 
av vin. De har redan tidigare skapat sig affektiva attityder gentemot några få mediaexponerade 
varumärken. Detta beror främst på att reklamerna inte lyckas frambringa några känslor hos 
deltagarna eller associationer till vinets image. Resultatet blir att varumärket inte kan relateras till 
något och blir således inte av intresse att evaluera. Reklamer och varumärkesnamn påverkar i 
dagsläget inte deltagarnas utvärdering av alternativ, vilket kanske inte är så förvånansvärt med 
tanke på alkoholmarknadsföringens begränsning i Sverige. Det finns dessutom hundratals olika 
varumärken att välja mellan bara på Systembolaget. En reglerad alkoholmarknad kan även ha 
påverkat svenska vinkonsumenters kunskapsgrad och behov av en viss typ av information vid 
köp av vin. Det framkommer dock att även vinreklamer respondenterna sett utomlands inte gett 
dem några starka intryck. Detta skulle kunna vara ett resultat av att vinindustrin länge upplevt 
svårigheter med att nå konsensus i deras marknadsföringsåtgärder (Pellechia, 1997).  
 

 
 
5.5 Köpbeslut och efterköpsbeteende 
 
5.5.1 Köpbeslut 
 
Majoriteten av respondenterna uppgav sig att oftast inhandla vin på fredagar och lördagar. Några 
valde ibland att handla vin mitt i veckan, efter jobbet, för att slippa långa köer och stora 
folkmängder. Dessutom gav det dem mer tid att titta runt och utvärdera olika flaskor. En 
deltagare kunde köpa ett vitt vin kvällen innan det skulle konsumeras för att hinna kyla det. 
Många upplevde att det fanns ett intresse av att få smaka på ett vin tillsammans med en maträtt i 
affären. Då skulle de med större sannolikhet köpa vinet som annonserades, än om det bara setts 
som en ensam annons i tidningen.  
 
Beslut om att köpa vin togs oftast inom ett kort tidsintervall. Vin var inget planerat inköp sedan 
en längre tid. Enda tillfället då respondenterna planerat att köpa vin i förväg var till en stor fest. 
Då kunde de dessutom ha organiserat att inhandla vinet utomlands. Köpbeslutet försenades 
oftast till dess att de var inne på Systembolaget. De flesta menade att tillfället styrde om de köpte 
ett beprövat vin som de kände till eller om de provade något nytt. ”(...) beror också på tillfället om man 
verkligen vill vara säker på att det är nått gott och inte prövar nått nytt som inte alls var bra”. Men även tiden och humöret 
spelade in när de skulle köpa ett vin. I de fall då respondenterna fått ett vin rekommenderat tog 
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de ett beslut om att köpa vinet innan de kom in på Systembolaget. Många ansåg dock att de ofta 
köpte ett nytt vin på impuls i butiken. ”Vin är skitroligt att köpa när man inte vet. Jag köper till 70 procent av alla 
tillfällen ett vin jag inte druckit innan”. Då tittade de främst efter en viss druva, land eller på en tilltalande 
etikett. En deltagare menade att hon passade på att köpa många flaskor när hon ändå var i 
butiken.  
 
”Jag köper nog olika viner varje gång jag går till Systemet, oftast nått beprövat och nått nytt” 
 
Majoriteten köpte ett vin som skulle passa till den maträtt de skulle laga. Frågade de en 
referensgrupp om råd köpte de oftast vinet de blivit rekommenderade. Några respondenter 
uttalde sig specifik om att de aldrig köpte ett vin utan rekommendation. ”Skulle aldrig köpa ett vin på 
måfå efter pris och etikett. Går 95 procent på rekommendationer (...) tillfället styr sedan rekommendationen eller så försöker jag läsa”. 
Tipset kunde de antingen fått av butikspersonalen på plats eller av en bekant innan de kom dit. 
Ingen kunde påstå sig ha köpt ett vin från att ha sett det på en vinreklam. Dessa viner ansågs 
generellt vara lite ”B” och respondenterna attraherades inte till att köpa dem.  
 
Något som konstaterats tidigare var att deltagarna gärna ville kunna titta och känna på vinflaskan 
innan de beslutade sig för ett köp. Endast vid de tillfällen då de kände sig stressade och befann 
sig nära ett Systembolag utan självbetjäning tog de ett köpbeslut utan att först ha tittat på flaskan. 
En del upplevde en stress när de bestämt sig för att köpa en flaska som visade sig vara slut. I en 
sådan situation fick de istället rådfråga personalen på Systembolaget att rekommendera dem ett 
liknande vin. ”Där är det ett bra tillfälle att fråga personalen – jag var ute efter det här vinet kan du rekommendera nått annat i 
ungefär den här prisklassen och med den här smaken?”. De gånger respondenterna tog ett köpbeslut utan att 
ordentligt utvärdera vinet var vid tillfällen då de upplevde stress, var på dåligt humör eller fick det 
rekommenderat. Flera påpekade att de ville kunna associera sig till flaskan som de köpte. När 
respondenterna upplevde att vinets egenskaper passade ihop med deras upplevda värden och 
förväntningar i det tänkta konsumtionstillfället genomfördes köpet.  
 
5.5.1.1 Butiken – Systembolaget 
 
En övervägande del köpte vin ungefär två gånger i månaden där mängden per tillfälle kunde 
variera. Majoriteten köpte dock fler än en flaska vin per tillfälle. De flesta tänkte tanken att 
inhandla vin cirka tre dagar innan det skulle konsumeras. Någon gång hade det hänt att de sett en 
vinreklam i tidningen och blivit påminda om att samma dag inhandla vin till helgen.  
 
”Vinreklamer fungerar som ah just det får inte glömma att köpa vin” 
 
Samtliga ansåg sig ha en dålig uppfattning om Internet som inköpsställe för vin. Detta eftersom 
få hade erfarenhet av att handla vin där. Dessutom var uppfattningen att de var tvugna att 
beställa en större kvantitet. Flera menade även att den fysiska känslan av att få ta på varan innan 
köpbeslutet försvann, vilket uppfattades som negativt. Hemleverans och billigare priser skulle 
dock kunna spela en avgörande roll för valet av Internet som butik. Tax-free ansågs inte heller att 
vara ett intressant alternativ. Detta berodde främst på att prisskillnaden uppfattades som 
marginell men också för att deltagarna inte ville behöva släpa på flaskorna. Systembolaget var 
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således den butik där samtliga respondenter inhandlade sitt vin. Här var de var måna om att välja 
en geografiskt närbelägen butik. Om de kände till att en annan butik hade ett större sortiment 
och/eller självbetjäning kunde de välja ett Systembolag som låg längre bort. Att inhandla sitt vin 
här uppfattades generellt som en positiv upplevelse där en övervägande uppfattade miljön vara 
ren, snygg och professionell. Köpupplevelsen uppfattades inte vara annorlunda beroende på om 
de handlade själva eller med en vän. Dock menade ett flertal på att de kunde ringa en vän för att 
få ett vin rekommenderat eller att be en anställd på Systembolaget om hjälp att hitta ett bra vin 
som passade till ett visst tillfälle. 
 
”Jag brukar fråga karsloken som jobbar där om han kan rekommendera nått vin om man ska käka middag, prisklass eller från ett 
visst land. Då brukar de göra det så tar man den och går.” 

 
Ett flertal poängterade att beroende på vilket Systembolag de gick till blev de mer eller mindre 
involverade i sitt köpbeslut. En respondent resonerade att hon inte blev lika involverad i sitt köp 
av vin då hon gick till ett Systembolag utan självbetjäning. Hon valde då oftast ett vin hon druckit 
tidigare eftersom möjligheten inte fanns till att rent fysiskt få känna på och utvärdera nya flaskor. 
Detta upplevde många deltagare som något negativt. 
 
”Tycker det är helt värdelöst när man inte får gå runt och klämma på produkterna och titta och vrida (...) det är en jätte 
jättestor skillnad” 
 
Deltagarna kunde även värdera tiden olika beroende på butiksformen. En del ansåg att det var 
lättare att välja en flaska vid självbetjäning. Detta berodde på att de kunde se flaskorna och på så 
sätt känna igen ett vin de druckit förut, även om de inte kom ihåg namnet. Andra ansåg att 
butiker utan självbetjäning både sparade dem tid och ansträngning i köpbeslutet.  
 
Den allmäna åsikten var att Systembolagets butiker generellt var logiskt utformade och 
överskådliga. Det ansågs positivt att deltagarna enkelt kunde ta sig fram i butiken och att vinerna 
var sorterade efter olika prisintervall samt efter typ av vin (rött/vitt). Flera ansåg sig till viss del 
vara målmedvetna när de kom i på ett Systembolag. Detta berodde på att de oftast redan innan 
hade beslutat sig för att köpa antigen ett rött eller ett vitt vin samt inom ett visst prisintervall. 
Många upplevde att de på ett relativt snabbt och smidigt sätt kunde hitta vad de letade efter. 
  
”När du tänker att du ska ha en flaska vin så tänker du ju på hur de är kategoriserade, 
äh ska ha en flaska i 70 kronors klassen” 
 
5.5.2 Efterköppsbeteende 
 
Beroende på om respondenterna valde att ge bort vinet i present eller om de själva konsumerade 
vinet bedömde de köpet olika. Vid rekommendationer hade de redan innan skapat sig en 
uppfattning om att vinet skulle vara tillfredställande. Flera menade att de ofta hade högre 
förväntningarna på ett vin som var dyrt och att även kvaliteten skulle vara högre. När detta sedan 
inte stämde överens med deras förväntningar blev resultatet att respondenterna inte valde att 
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köpa flaskan igen. “om man ska ha ett fint vin, då kankse man bara tar ett 150 kr från hyllan, då måste det ju vara fint för det 
kostar så mycket”. 
 
Under diskussionen framkom det att flera respondenter ansåg det vara värt pengarna att köpa 
”New World Wines”. Detta eftersom den generella uppfattningen var att dessa viner pressat sina 
priser för att komma in på vinmarknaden. Således bedömde de att vinerna hade en högre kvalitet 
än vad priset indikerade. Det framkom likaså, som tidigare nämnts, att om de hade goda 
associationer till ett land uppfattades även deras viner vara av god kvalitet. ” När jag väljer ett nytt vin 
utgår jag från landet (...) köper även från Sydafrika (...) har bra associationer till landet, bra kvalitet”. 
 
En deltagare sade sig inte upplevt att viner, som han fått rekommenderat av Systembolagets 
personal, någon gång smakat gott. Av erfarenhet frågade han dem inte längre om råd. När 
respondenterna upplevde att en rekommendation från en vän inte varit fördelaktigt frågade de 
inte personen om råd igen. Flera hade provat att köpa ett vin som någon vinskribent hyllat i sin 
kolumn och som hade visat sig varit riktigt dåligt. Detta berodde främst på att den upplevda 
smaken inte stämt överens med priset på flaskan. En respondent menade att han ännu inte funnit 
ett vin vars smak varit så slående gott att han varit tvungen att köpa det igen. Således uppgav han 
sig prova nya viner vid nästan varje köptillfälle. ”Jag tänker nog att jag tycker de flesta viner är goda och det har inte 
varit ett vin som man liksom pang måste köpa igen”. 
 
Flera menade att beroende på tillfället kunde vinet utvärderas olika. En person påpekade att hon 
nästan kunde ”(...) ställa om sig (...)” och tyckta att vinet var gott då hon visste att det var dyrt eller när 
vinet blivit rekommenderat. Vid festtillfällen eller vid middagsbjudningar kunde även andra 
faktorer spela in i hur respondenterna analyserade vinet. Här menade de på att stämmningen kunde 
bli utslagsgivande för om vinet upplevdes som tillfredställande. Majoriteten påpekade även att ett 
rekommenderat vin tillsammans med den rätta maträtten kunde spela en avgörande roll för 
belåtenheten. ”Smakupplevelsen med vinet och maten blir en annan upplevelse om man får det rekommenderat av ett proffs, själva 
känslan av att vinet och maten passar ihop”. 
 
En övervägande del ansåg dock att vin kunde vara svårt att utvärdera. Detta eftersom, som 
tidigare nämnts, de bland annat inte ansåg sig kunniga nog att bestämma kvaliteten på smaken. 
Några försökte i efterhand läsa vad vinet smakade för att försöka förstå vilka aromer de upplevt 
vara goda. De gånger då deltagarna köpt ett billigare vin som överträffat deras förväntningar 
upplevde de ett mervärde eftersom de fått en god smak till ett bra pris. Detta vin lade de på 
minnet och det blev ett ”säkert kort” från det billigare prisintervallet. Även andra viner som de 
fått rekommenderade och som levt upp till deras förväntningar lagrade de i minnet som ”säkra 
kort”. En respondent hade blivit mycket besviken på ett vin som varit relativt dyr men som inte 
levt upp till hans förväntningar. ”Har varit med om att ha köpt ett vin för 100 kronor och det inte alls varit särskilt gott 
mot någon annan jag drack för 60 kronor”. 
 
Vid de tillfällen då respondentera gav bort ett vin i present blev vinet svårare att utvärdera. En del 
brukade fråga personen som de gett vinet till i efterhand hur det smakat. Detta för att kunna 
skapa sig en uppfattning om vinet varit bra. Majoriteten underströk dock på att de oftast gav bort 
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ett vin de själva tyckte om. Således visste det redan innan att vinet levde upp till deras egna 
förväntningar.  
 
5.5.3 Analys – köpbeslut och efterköpsbeteende 
 
Att respondenternas grad av involvering med produkten påverkas av köpsituationen vilket guidar 
dem till ett produktval stämmer bra överens med vad Quester & Smart (1998) fann i deras 
undersökning. Det är av vikt att Systembolagsbutiken har självbetjäning för att respondenterna 
ska känna sig mer involverade i sitt köp av vin. Att fysiskt få känna på flaskan har också betydelse 
för köpvalet men även för valet av butiksformat. Av denna orsak uppfattas således inte Internet 
att vara ett intressant butiksval. Tax-free föredras inte heller som inköpsställe främst på grund av 
finansiella skäl. Respondenterna känner sig bekväma och trygga med att handla på Systembolaget. 
Att konsumenters känsla av trygghet påverkar valet av butik var även något som Gluckman 
(1990) fann i sin studie. 
 
Att samtliga respondenter tar ett köpbeslut inom korta tidsintervall och oftas i butik stämmer väl 
överens med vad Chaney (2000) upptäckte (Lockshin et al. 2005). Han menade på att 
konsumenter ofta söker mycket liten extern information om vin innan de kom till butiken för att 
handla. Detta tror jag främst beror på tidsaspekten, där många känner sig stressade av att hinna 
med både jobb, familj, vänner och fritid. Således hinner många inte planera inför helgen förens i 
slutet av veckan. Att flertalet deltagare passar på att köpa flera flaskor vin när det väl är på 
Systembolaget tror jag är ett resultat av att de vill spara tid av att få slippa åka dit igen. Impulsköp 
i butik visar på, som Lockshin et al. (2005) fann, att respondenterna ofta söker mindre extern 
information innan de kommer till butiken för att handla. Intrycket är att det upplevs vara en 
trevlig händelse att köpa vin och om tiden finns tillgänglig utvärderas gärna nya flaskor i butik. 
Eftersom butiken inte är ansluten till några andra affärer tror jag respondenterna är måna om att 
genomföra vininköpet när de väl är där.    
 
För att ett vin ska stå en chans att bli vald i situationer då respondenterna känner sig stressade 
eller är på dåligt humör är produktplaceringen på Systembolaget av stor vikt.  Därmed blir flaskor 
som står på placerade långt ner på hyllan inte utvärderade och således inte köpta i samma 
utsträckning som andra. Anledningen är att många upplever det vara jobbigt att behöva böja sig 
ner. Tillgänglighet och enkelhet spelar således en stor roll för ett köpbeslut i butik. Att priset 
spelar en undermedveten roll i valet av vin, kan bero på att Systembolagets vinsortiment är 
uppdelat efter pris. Jag får intrycket av att det många gånger underlättar för deltagarna i valet av 
vin. Priset blir, som både Gluckman (1990), Zeitmal (1988) och Monroe (1976 ) fann, i många 
situationer en ledstjärna för kvalitet.  
 
Att respondenterna upplever Systembolagets personal som opartiska tror jag ökar deras 
köptillfredställelse. Köpet kan dessutom genomföras effektivare när deltagarna med enkelhet kan 
rådfråga personalen på plats i butik. Att tillfredställelsen med köpet förväntas öka och bli mer 
effektiv när en informationskälla ger ut objektiv information var även något som Pingol & 
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Miyazaki (2005) fann i sin undersökning. Köpbeslutet tas följaktligen inte bara av respondenterna 
själva utan även med hjälp av en referensgrupp.  
 
Att de flesta inte köper ett vin de sett utifrån en reklam kan bero på att de saknar känslor att 
associera till vinet. Reklamen anses därmed varken uppsökande, informerande eller krängande. 
Många av deltagarna har utifrån reklamer mer eller mindre skapat negativa attityder till vissa 
varumärken. Detta eftersom de uppfattar dem som tråkiga och sig själva som fantasilösa när de 
köper dessa viner. Jag finner därmed inget stöd för det Assael (1999) påpekade om att 
konsumenter tenderar att köpa det mest kända varumärket vid brist på annan information. 
Varumärket visade sig inte ha någon större påverkan vid köp av vin.  
 
Respondenternas förväntningar på vinets prestanda är större när vinet är dyrt. Detta eftersom de 
finner att ett högre pris avspeglar en högre kvalitet. Då dessa förväntningar inte infrias blir 
resultatet att de inte köper vinet igen. Detta gäller även vid dåliga rekommendationer. Stämmer 
vinets egenskaper väl överens med vad deltagarna hoppas på blir köpet ett ”säkert kort”. Detta 
förutsatt att vinet håller sig på en acceptabel prisnivå. Det är positivt när deltagarna finner att ett 
billigare vin är gott. Då minskar de både sina finansiella risker och prestanda risker genom att 
köpa vinet. Ett nyfiket beteende kan vara det som leder till att de provar nya viner men det kan 
också peka på att vinerna som finns idag inte fullt ut tillfredställer deras behov och önskemål. 
Dessutom upptäckte jag att respondenterna ansåg det finnas en fördel med att prova nya viner 
eftersom det fanns så många olika viner att välja mellan.  
 
Att många aldrig skulle ge bort ett billigare vin i present kan bero på den sociala risken som 
respondenterna upplever. När de ger bort ett vin i present som blir uppskattat blir de själva mer 
positivt inställda till vinet (även om de själva inte smakat på det). Vinet är då socialt accepterat av 
en bekantskapskrets vilket gör att respondenterna kan köpa det igen. Situationen då vinet 
konsumerades bidrar till om vinet uppfattades som tillfredsställande. Det blir uppenbart att vinet 
utvärderas sämre när det konsumeras vid ett tillfälle där stämningen inte är lika trevligt. Prestanda 
risken av att vinet i kombination med mat passar ihop kan även det bli avgörande för 
respondenternas tillfredställelse.  
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6 Slutsatser 
 
 
 
6.1 Slutresultat  
 
Undersökningen bygger på en kvalitatv metod där 12 stycken personer i åldrarna 25-30 år har 
intervjuats. Samtliga bor i Stockholm och har en akademisk bakgrund. Undersökningens resultat 
kan användas som utgångspunkt till ytterligare studier. Eftersom studien bygger på en kvalitativ 
metod torde dock inte några större generaliseringar göras utifrån resultaten.  
 
Syftet med studien är att öka förståelsen för vinkonsumenters upplevelser och erfarenheter vid 
köp av vin. Jag har utgått från Fills köpprocess i kombination med annan litteratur för att 
undersöka vilka faktorer som kan tänkas påverka konsumenternas beteende under köpprocessen. 
Respondenternas upplevelser i de olika stegen av processen bygger på deras bakomliggande 
behov, motiv, erfarenheter och förväntningar. Här har flera gemensamma faktorer hittats som 
pekar på ett mönster vid köp av vin. Med problemformuleringen nedan som utgångspunkt 
presenteras resultaten utifrån köpprocessmodellen. 
 

Hur upplever vinkonsumenter köpprocessen och vilka faktorer är centrala i valet av vin? 
 
6.1.1 Behov 
 
Deltagarnas intresse för vin som produktkategori är den starkaste faktorn för hur de upplever 
köpprocessen. Deras känslomässiga inställning till vin är vad som ger dem en sensuell inre 
upplevelse, som är av självförverkligande karaktär. Hedonistisk konsumtion bygger på ett 
njutningsbehov som de upplever till exempel då vin konsumeras i kombination med mat (Lockshin, 
Quester & Spawton, 2001). Generellt har samtliga en positiv attityd till konsumtion av vin där 
känslor av lyx och att få unna sig är utmärkande. Vin förknippas även med nått festligt men upplevs 
i relation till annan alkohol, som sprit, generellt mer sofistikerat. Det framgår även att vin till en 
stor grad är en social förteelse. Här finns det ett samhörighetsbehov att bli accepterad i sociala 
sammanhang och ett behov av självförverkling. Det är av stor vikt att i dessa situationer få känna 
uppskattning för ett vin som valts ut på egen hand. Vin som produktkategori kan dock även 
uppfattas som komplex, vilket i många avseenden leder till att respondenterna upplever en 
osäkerhet kring valet av vin. Denna osäkerhet behöver inte vara av negativ karaktär. Några 
respondenter upplever att produkten blir mer intressant, när de själva inte besitter fullständig 
kunskap om den.  
 
6.1.2 Informationssökning    
 
Undersökningen visar att informationssökning till största del sker på plats i butik. Detta varierar 
dock med hänsyn till tidsaspeken och sinnesstämmningen. Vid brist på tid eller motivation 
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avsöker respondenterna i många fall sitt minne efter tidigare erfarenheter. I dessa situationer blir 
etiketten och priset ett signum för igenkännande och informationssökning. Resultatet visar även 
att vid brist på tid eller information använder sig många av priset, som ett riktmärke för kvalitet. 
Det upplevs finnas mycket information om vin men eftersom informationen är svåröverskådlig 
blir respondenterna ofta förvirrade för vad som är relevant att titta på. Detta försvårar för dem 
att ta till sig informationen och lagra den som kunskap. Det kan dock också i vissa hänseenden 
visa på brist på motivation av att lära sig. Även fast respondenterna har ett varaktigt engagemang 
i vin som produktkategori så finns det inte ett lika stort behov, som med andra produkter, att 
erhålla faktabaserad upplysning.  
 
Vid tillfällen då deltagarna upplever en större risk med köpet söker de ofta mer information från 
flera olika informationskällor. Detta kan vara personalen i butiken, vinskribenter, Systembolagets 
katalog, etiketten, priset, vänner och bekanta. Källans trovärdighet visar sig dock inte alltid 
stämma överens med valet av informatör. Resultatet visar på att många har ett förtroende för 
vinskribenter. Det framkommer dock att denna källa inte fullständigt uttnyttjas. Det har sin grund 
i att de flesta upplever svårigheter av att minnas deras tips och råd. Således motiveras inte 
deltagarna till att nyttja dessa källor. Reklamer visar sig inte heller vägleda dem i deras 
informationssökning. Detta kan vara ett resultat av en reglerad alkoholmarknad för 
marknadsföringsåtgärder. Den generellt mest föredragna informationskällan är således vänner 
och bekanta. Detta beror på deltagarnas personliga relation och tillgängligheten till källorna.  
 
6.1.3 Utvärdering av alternativ 
 
Ett återkommande mönster i undersökningen är att deltagarna försöker ge rationella svar till ett 
emotionellt beteende. Detta visar sig när de rangordnar faktorer, som är av vikt i deras 
utvärdering. Det framgår att den största anledningen till detta beteende är att de inte vill framstå 
som okunniga. Det framkommer dock att deltagarna i många avseenden är förvirrade i sitt val av 
vin. Detta beror på att vin är mer av en emotionell produkt, än en funktionell produkt. Den 
faktabaserad information som idag finns tillgänglig är således ofta inte av relevans för 
respondenterna.  
 
 Resultatet visar följande rangordning av de faktorer som är av vikt i respondenteras utvärdering: 
 
Användningstillfället 
Pris 
Druva 
Etikett 
Land/region 
Varumärke 
 
Användningstillfälllet är den mest centrala faktorn när respondenterna utvärderar olika alternativ. 
Dock framgår det att priset alltid sätter en ram inom vilken köp av vin är acceptabelt. Valet av vin 
bestämms först och främst utifrån konsumtionstillfället. Tidsaspekten och humöret spelar även in 
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i hur pass involverad respondenterna blir i sin utvärdering. Många utvärderar fler alternativ och 
tittar på olika produktattribut när de har gott om tid eller är på ett bra humör. Även beroende på 
deltagarnas krav och upplevda risker utvärderar de produktegenskaperna på olika sätt. Ett högt 
pris är av vikt när vinet ges bort i present. Detta för att det finns en social risk med att valet inte 
blir tillfredställande, vilket kan minskas genom en utvärdering av dyrare viner.  
 
Vid egen förtäring upplever deltagarna att det finns en större finansiell risk. Således väljer de 
oftast vin i lägre prissegment. Den generella uppfattningen är att sannolikheten att få ett sämre 
vin ökar, när priset minskar. Därmed tas en större prestanda risk, vid utvärdering av viner i de 
lägre prisklasserna. Av undersökningens resultat framgår att Systembolagets ”etikett” är en viktig 
faktor, som underlättar utvärderingen. Detta eftersom de upplever det vara svårt att utifrån 
flaskans etikett finna den skrifliga information som behövs för att ta ett köpbeslut. Många 
bedömer istället vinet efter hur attraktiv designen på etiketten upplevs. Vinvarumärket spelar en 
mindre avgörande roll. Detta beror främst på att vinvarumärken inte ger dem några associationer 
eller några känslomässigt starka intryck. Dessutom är namnen ofta krångliga och svåra att komma 
ihåg. Vid rekommendation utvärderas inga alternativ eftersom deltagarna finner referensgruppen 
vara förtrolig. Generellt framkommer att respondenterna använder sig av rekommendationer i 
situationer då de upplever en osäkerhet eller en risk med att köpet inte blir tillfredställande. 
 
6.1.4 Köpbeslut och efterköpsbeteende 
 
I resultaten framgår det genomgående att tidsaspekten och humöret spelar roll för hur  
köpprocessen upplevs. Ett köpbeslut tas oftast på plats i butik. Vid rekommendation eller 
tidspress kan ett köpbeslut ha tagits redan innan. Det framkommer att många ofta provar nya 
viner i anslutning till att de köper ett beprövat. Detta kan visa på ett nyfiket beteende där 
respondenterna söker nya erfarenheter och variation i vardagen (Wineinstitute). Det kan dock 
också visa på att dagens viner inte lyckas tillfredställa deltagarna och att av den anledningen söker 
de sig vidare. Referensgruppers inflytande på deltagarnas köpprocess är mycket framträdande, när 
det finns en risk eller en osäkerhet med köpets utfall. Många fattar således inte alltid ett beslut om 
köp av ett vin på egen hand.  
 
Behovet av att fysiskt få känna och titta på vinet kan härledas till respondenternas val av 
butiksformat. Här spelar även produkplaceringen roll vid köp av vin, eftersom många upplever 
det jobbigt att fysiskt behöva anstränga sig för att finna ett vin de vill köpa. I regel handlar de 
flesta i butiker som har självbetjäning. Här är förväntningarna på vinet de köper ofta är relativt 
höga, eftersom många har förtroende för Systembolaget som inköpsställe. Oberoende 
information från personalen på Systemet gör även att flera blir mer självsäkra på sitt inköp vilket 
även ökar köpets effektivitet. Respondenterna är inte lojala till större varumärken. Detta beror på 
att flera inte känner sig lika påhittiga när de väljer ett vin som många känner till. Samtliga har 
större förväntningar på viner inom högre prissegment. Infriar inte vinet förväntningarna köps det 
inte igen. Deltagarna blir dock positivt överraskade när de finner ett bra vin i en lägre prissklass. 
Beroende på stämmningen och/vid konsumtionstillfället kan vinet bedömas olika i efterhand. En 
god stämmning förhöjer oftast smaken på vinet. Likaså förhöjs smakupplevelsen när vinet 
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kompletterar en speciell maträtt. Några uppgav sig blivit besvikna när de köpt ett vin (som de 
tidigare druckit i kombination med mat) som inte visar sig smaka lika gott när det konsumerats 
ensamt.    
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7 Rekommendationer och förslag till framtida forskning 
 

 
I detta kapitel ges rekommendationer till vinproducenter och förslag till fortsatt forskning på 
området.  
  
 
 
7.1 Rekommendationer  
 
Statistik visar på att dagens vinkonsumenter inte är varumärkeslojala. Vinproducenter har 
misslyckats med att skapa en känslomässig relation till konsumenten, där vinvarumärken saknar 
en image. För att skapa kundlojalitet måste vinproducenter förstå kundens behov, och utifrån 
detta skapa ett förtroende. Vin upplevs som en emotionell produkt, där konsumenten söker efter 
egenskaper som ger henne en personlig relation till vinet. En rekommendation är därför att 
information bör utformas på ett sätt som berör konsumentens känslor. I dagsläget finns inget 
behov hos konsumenten att känna till all den fakta om ett vin, för att kunna fatta ett köpbelsut. 
Detta blir tvärtom ett irritationsmoment och en förvirring som kan leda till att ett vin väljs bort. 
Ett varumärkt vin behöver således inte alls vara transparent för att den ska uppfattas som 
intressant. Denna utveckling kan till exempel ses även inom andra produktkategorier, där 
marknadsförare lyckats skapa associationer till en viss upplevd kvalitet utifrån en komplex 
produkt.  
 
Vad som gör vin till en intressant produkt är att den är komplex. Detta betyder dock inte att 
konsumenten vill läsa om vinets PH- värde eller hur väl det är balanserat. Det bör därför satsas 
på att förenkla den information, som finns tillgänglig för konsumenten, speciellt på flaskans 
etikett. Att rekommendera är att det finns information som får konsumenten att associera vinet 
till sina känslor om vin och en viss konsumtionssituation. Relevant material kan vara till vilken 
mat vinet passar, vilka druvor som ingår och hur vinet smakar. Det finns dessutom ett behov av 
en mer konsumentvänlig smakbeskrivning på flaskans etikett. Detta är speciellt viktigt under den 
tid då vinet konsumeras. Många konsumenter vill kunna läsa på flaskan för att jämföra sin 
smakupplevelse med vinets smakbeskrivning.  
 
För att skapa en mer intim relation till konsumenten kan budskapet på flaskans etikett till 
exempel innehålla ett personligt meddelande från vinmakaren och/eller vilka som arbetar på 
vingården. Det kan också vara av intresse hur vinet blivit bedömt (skala 1-5) av en vinkritiker 
eller om det har fått någon utmärkelse på en vinutställning. Eftersom konsumenterna upplever att 
användningstillfället är den avgörande faktorn i valet av vin, rekommenderas att positionera ett 
vin utifrån en konsumtionssituation. Till exempel kan även nya förpackningar, som passar till ett 
visst konsumtionstillfälle, tas fram. Konsumenter drar sig nämligen från att öppna en hel flaska, 
när de vet att de inte kommer dricka upp den. Här kan olika storlekar på vinflaskan tillfredställa 
konsumentens behov i olika konsumtionssituationer.   



    53 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vad som gör vin som produkt intressant att studera är att den är så komplex. Vin har en 
mångfald av egenskaper där, till skillnad mot många andra matprodukter, smaken aldrig är den 
exakt samma. Vin är ett relativt outforskat område inom marknadsföring, där det finns många 
tomrum för forskningen att fylla. I första hand skulle en mer omfattande studie, utifrån min 
frågeställning, vara av intresse att genomföra. Här skulle ett större urval vinkonsumenter i 
varierande åldrar och med olika bakgrund ge nya intressanta aspekter i valet av vin. I min studie 
visade det sig att tryckta vinreklamer upplevdes som ointressanta och intetsägande. Detta kan, 
som tidigare nämnts, bero på att marknadsföringen av alkohol är begränsad i Sverige. Det skulle 
således vara av intresse att undersöka alternativa marknadsföringsåtgärder, som sponsring eller 
direktmarknadsföring, för finna ett mer effektivt sätt att nå konsumenten.  
 
Det framkom även i min studie att priset var en undermedveten faktor som spelade en avgörande 
roll i valet av vin. Det skulle således vara intressant att undersöka vilken prisstrategi som till 
exempel skulle ge en långsiktig vinstmaximering. Utifrån den mest effektiva prissättningen skulle 
marknadsförare sedan kunna segmentera marknaden.  
 
Vin är idag, internationellt sett, ett högaktuellt ämne. Således skulle det vara av intresse att 
undersöka om globala vinvarumärken är under utveckling samt om det över huvud taget är 
möjligt att skapa ett enhetligt vinvarumärke. En jämförande studie av vinkonsumenters 
upplevelser i köpprocessen från olika länder skulle vara en berikande en utmaning för 
forskningen. Detta för att bland annat undersöka huruvida globala vinvarumärken är av intresse 
att ta fram.   
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Bilaga 1 -  Stimulansmaterial 
     
 
Hej Namn! 
 
Jag är mycket tacksam över Ditt visande intresse för min studie. Jag kommer att fokusera på 
konsumenters resonemang kring köp av vin och således köpprocessen. Studien kommer att 
genomföras i form av fokusgruppsdiskussioner vilket innebär att vi i grupp om sex personer 
(mixat tjejer och killar) diskuterar ett antal aspekter och resonemang kring köp av vin. Jag, som 
moderator, kommer att leda gruppdiskussionen där jag intar en relativt passiv roll eftersom det är 
Du och de andra deltagarna som är min fokus. Således är jag intresserad av Dina upplevelser, 
åsikter och resonemang vid köp av vin. Gruppdiskussionen kommer att vara i cirka 120 minuter 
där det kommer att bjudas på kaffe, smörgåsar och tilltugg. Ljud- och videoupptagning kommer 
även att ske i samband med gruppdiskussionen, detta för att underlätta mitt arbetsförfarande, 
vilket jag hoppas att Du inte har något problem med. 
 
För att gruppdiskussionen ska bli så givande som möjligt för oss båda skulle jag vilja be Dig ägna 
några tankar åt hur Du resonerar när du köper vin. Hur ser Din köpprocess ut? (ta gärna hjälp av 
köpprocessmodellen nedan) Vilka behov har Du? Hur söker Du information? Vilka faktorer är 
viktiga i Ditt val av vin? Hur utvärderar Du Dina alternativ? Var/när tar Du ett köpbeslut? Vad 
leder till att Du köper produkten igen? Har Du sett någon vinreklam på senaste tiden? Om ja, vad 
väckte den för känslor?   
 

 
(”Köpprocessen”, källa: Fill, 2005, egen) 
 
Gruppdiskussionen kommer att äga rum den XX-XX-XX i Amarillo Research & Consultancys 
lokaler i Stockholm klockan XX till XX (se adress nedan). Jag ber Dig komma tio minuter innan 
så att vi kan sätta igång i tid. Skulle Du få förhinder ber jag Dig vänligen kontakta mig så snart 
som möjligt så att jag har möjlighet att hitta en ersättare.   
 
Jag vill åter igen tacka för Ditt deltagande och ser fram emot en trevlig och givande kväll. Har Du 
några frågor så tveka inte att kontakta mig. 
 
Med vänlig hälsning, 
Charlotte Grenz  lottengrenz@hotmail.com 
Mob: 073- 376 05 98   
 
Amarillo Research & Consultancy AB, Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm 

   Vilka är Dina 
         behov 

     Hur  söker  
   Du information? 

  Hur utvärderar  
 Du köpet efteråt?  

Hur/Var tar Du 
    ett  köpbeslut? 

 Hur utvärderar      
  Du alternativen? 
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Bilaga 2 - Diskussionsguide 
 
 
 
1. Introduktion  (10 min) 
 
Syftet här är att uppmuntra respondenterna att slappna av och känna sig komfortabla med 
diskussionsprocessen 
 
Moderatorn presenterar sig själv, förutsättningarna för gruppdiskussionen och kvällens ämne. 
Respondenterna ombeds presentera sig med förnamn, ålder, sysselsättning, och fritidsintressen. 
 
 
2. Allmänt om vin  (35 min) 
 
Denna del syftar till att skapa en referensram för den fortsatta diskussionen. Referensramen 
består av allmänna resonemang kring köp av vin.  
 
- Vad tänker ni på när jag säger vin? Vad är det som är bra och mindre bra med vin? 
- Vad gör ett vin attraktivt/intressant? 
- Hur ser det perfekta vintillfället ut? Var är man någonstans, med vem, hur känner man sig?  
- Vid vilka tillfällen dricker man vin? Fest/vardag/helg/årstider/högtid/picnic. Med vem?   
  Familj/vänner/bekanta. Varför passar det så bra just vid just dessa tillfällen? 
 
- Vad för vin dricker man helst vid dessa tillfällen? Rött/vitt/rosé? Vilken typ av vin köper man 
  generellt mest utav och varför? 
- Vilken förpackning föredrar man generellt och varför? Flaska/bag-in-box/tetra 
 
- Hur ofta köper man vin?  
- Vilken dag/tid på dygnet brukar man handla vin? Hur kommer det sig?  
- När och var fattas beslutet om vilket vin man ska köpa? Är vin ett planerat inköp eller impuls? 
 
- Var någonstans köper man helst sitt vin? Systemet, Internet, tax-free etc. Varför? 
- När väljer man att prova ett nytt vin? Hur kommer det sig? Vad tittar man då efter? Vad har 
  man för förväntningar på produkten?  
- Om vinet man tänker köpa var slut, vad gör man då? Vad tar man då? 
 
- Hur pass involverad är man vid köp/val av vin? 
- Har ens beteende (smakpreferenser) förändrats de senaste åren i hur man köper vin? På vilket 
  sätt har det förändrats/inte förändrats? Har antalet konsumtionstillfällen ökat eller minskat 
  under åren? 
- Vilka vin trender ser man idag? 
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2. 1 Övning   (10 min) 
 
Slappna av och slut ögonen. Tänk tillbaka på sista gången man var och handlade vin. Var var 
man, hur kände man sig?  
 
Berätta: 
- Av vilken anledning skulle man köpa vin? Tankar, känslor som infann sig? 
- Hur gick man tillväga från början till slut? Gick rakt på, strosa omkring, frågade om hjälp, 
  kikade på andra kunder etc. 
- Vad letade man efter? Visste man redan innan vad man ville ha etc. Varför/varför inte? 
- Hur lång tid tog det innan man tog ett beslut i butiken och av vilken anledning?  
- Vilka faktorer spelade roll vid valet av vin?!  
- Vad valde man för vin?! Varför blev det just det? 
 
 
3.  Besluts/köpprocessen  (10 min) 
 
Syftet är att utforska och få en djupare förståelse för hur konsumentens beslutsprocess ser ut vid 
köp av vin.  
 
- När man ska köpa vin generellt hur går man tillväga? 
- Vad tittar man först och främst efter? 
  

 Skriv ner alla de faktorer som spelar en avgörande roll vid köp av vin.  
 

 Sätt en etta, en tvåa respektive en trea framför de faktorer som Du känner är mest 
     relevanta i ditt val av vin. Ettan ska således spegla de viktigaste faktorn, tvåan den näst 
     viktigaste faktorn och så vidare.  
  
 
3.1 Vin attribut  (50 min) 
 
Här förs en närmare diskussion kring de olika vinattribut som tagits upp och vilken betydande 
roll de har vid köp av vin. 
 
Pris 

- Vilken roll spelar priset? När är det viktigt? 
- I vilket prisintervall handlar man mest, varför? 
- Handlar man från olika prisklasser? När och varför? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Land/ursprung 

- Vilken roll spelar landet som vinet är ifrån? 
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- Vilka länder är intressanta först och främst? På vilket sätt? 
- Vilket/vilka land/länder köper man mest vin ifrån? Hur kommer det sig? 
- Vad känner man till om dessa länder och deras viner? Egenskaper? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Region 

- Vilken roll spelar regionen som vinet är ifrån? Varför? 
- Vilken/vilka region/regioner köper man från och varför? 
- Egenskaper? Kännedom? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Smak 

- Hur bedömer man att ett vin smakar bra eller inte? Vad väljer man oftast för sorts smaker? 
- Hur smakar ett gott vin? Egenskaper? 
- Har ens smak förändrats med tiden? Om ja på vilket sätt? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Druva 

- Vilken roll spelar druvan? Är det något man tittar efter? 
- Vilka druvor tycker man om? Vad är det som gör att de upplevs som bra? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Förpackning 

- Vilken roll spelar förpackningen vid val av vin? När är det viktigt mindre viktigt? 
- När väljer man att köpa flaska/bag-in-box/tetra? Varför ? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Etikett 

- Vilken roll spelar etiketten (fram/bak) vid val av vin? Vad tittar man efter? 
- Vad gör en etikett (fram/bak) attraktiv? 
- Hur upplever man informationen på etiketten fram- respektive baksida? Vet man vad som står? 
- Vad är intressant att få reda på? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Varumärke 

- Vilken roll spelar varumärket? Hur viktigt är det för ens val av vin? 
- Vilka varumärken känner man till? 
- Vilka varumärkes associationer har man? Styrka/svagheter med dessa varumärken? 
- Vad gör att ett varumärke står ut bland andra?  
- Är man varumärkeslojal? Om ja, varför (fördelar/nackdelar) om nej (fördelar/nackdelar), varför 
  inte? Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Kvalitet 

- Vad gör att ett vin upplevs som kvalitetsvin och varför? (vilka faktorer) 
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- Vad upplever man som hög kvalitet? När är det viktigt med hög kvalitet? Varför? 
- Hur stor roll spelar kvaliteten in vid val av vin? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Inköpsställe 

- Vilken roll spelar inköpsstället? (Systembolaget, Internet, annat) För/nackdelar? Var handlar du 
  vanligen vin? 
- Hur ser man på Systembolagets sortiment? Hur det är kategoriserat? Hur upplever man 
  produktplaceringen av vin? Fördelar/nackdelar? Spelar ingen roll? 
- Hur stor roll spelar produktplaceringen vid val av vin? 
- Vilken roll spelar butiken, personalen andra kunder, utbud vid köp av vin? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Skruvkork/kork 
- Vilken roll spelar skruvkork vs. kork 
- Påverkar detta ens val av vin? Om ja, varför? Om nej, varför inte? På vilket sätt? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Reklam/kampanj 

- Vilken roll spelar reklam i ditt val av vin?  
- Vilken roll spelar erbjudanden/kampanjer vi val av vin? 
- Skiljer sig detta utifrån tillfälle? 
 
Kommunikationskanaler/Informationskanaler 

 
Information 
- Hur får man kunskap/information om vin? Genom vilka kanaler? Vänner, familj, tidningar,     
  media etc. 
- Söker man aktivt information? Om ja om vad/nej varför inte?  
- Vem litar man på vid information av vin? (vänner, familj, systembolagsförsäljare, vinskribenter 
  media etc.) Vilken påverkan har de vid köp av vin? (liten, medel, stor) 
 
- Är det av intresse att få info om viner? Hur stort är intresset? 
- Vilken information är man intresserad av att erhålla? 
- Hur vill man att informationen ska nå en? Genom vilken/vilka kanal/kanaler? 
 
Reklam 
- Har man sett någon vinreklam idag? Var (TV, tidningar, Internet etc.)? Om ja, var såg man den,    
  vad handlade den om? Hur upplevde man den? 
- Påverkas man av den vinreklam som finns idag? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? Ses             
  reklamen som påverkande eller uppsökande? Krängande eller som informativ?  
- Har du köpt ett vin efter att ha sett en reklam? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
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- Hur skulle du vilja att budskapet utformas för att bli intressant och attraktivt för dig? 
- Om du fick göra en reklam vad skulle du trycka på? (Viktiga faktorer, informativt/emotionellt)  
- Vad önskar man ett varumärke ska kommunicera för att man skulle vilja köpa den? 
- Vilken roll spelar varningstexten i samband med annons? Är det något man läser och tar till sig? 
- Varför/varför inte? Hur känner man inför det?  
 
Internet 
- Vad anser man om att köpa vin från Internet? Vad finns det för fördelar/nackdelar? Har man          
  köpt via Internet? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
 
5. Avrundning  (5 min) 
 
 Finns det något man vill tillägga? Tips/råd till vinproducenterna? 


