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Sammanfattning 
Följande studie syftar till att undersöka hur en rödvinsflaskas etikett kan designas för att 
attrahera målgruppen millennials och samtidigt förmedla vinets smak. För att göra detta 
gjordes en undersökning av målgruppens preferenser genom en kvantitativ inledande studie, 
följt av en förstudie som undersökte tidigare studier och även designteori. 
 
I designprocessen användes den insamlade informationen från den inledande studien och 
förstudien för att ta designbeslut. Tre etikettalternativ togs fram som sedan validerades med 
målgruppen i form av en fokusgrupp. Fokusgruppen innefattade delar med kvantitativa 
enkäter samt smaktest. 
 
Resultatet av studien visar att ett av de tre alternativen tenderar att attrahera målgruppen 
mer och samtidigt förmedla vinets smak mer än de andra. Detta alternativ heter Text över 
hela  och har vit text på en svart bakgrund över hela etiketten. Texten är vinets smaknoter, 
varumärkesnamn, sort, ursprung samt årtal. All text är lika stor med lika marginaler, dock är 
vissa ord satt i en högre vikt för att öka läsbarheten. Varumärket är även rött för att det ska 
bli tydligt vad som är namnet på vinet. 
 

  

 
Nyckelord 
vin, etikett, etiketter, vinetikett, etikettdesign, millennials, design, grafisk design, smak, 
smaktest, vinprovning 
 
 
   



Abstract 
The aim of the following study is to examine how a red wine label can be designed to attract 
the target audience millennials at the same time as it communicate the taste of the wine. To 
do this a initial study of the target audience preferences was performed through a 
quantitative study. This was then followed by a pilot study where previous studies were 
examined as well as design theory. 
 
In the design process the collected data was used to make design decisions. The label 
options was created and was validated with the target audience in a focus group. The focus 
group contained parts with surveys and parts with taste tests. 
 
The result of the study shows that one option tends to attract the target audience at the 
same time as it conveys the taste of the wine more than the other options. This option is 
called text all over and has white text all over the label with a black background.The text is 
the taste of the wine, brand name, variety, heritage and year. All the text is the same size 
with the same margins. Some of the words are bold to enhance the readability. The brand 
name is also red to make it clear which word is the name of the wine. 
 

  

 
Keywords 
wine, label, labels, wine label, label design, millennials, design, graphic design, taste, taste 
test, wine tasting 
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1 Inledning 
I denna del presenteras studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. 
 
1.1 Bakgrund 
I Sverige har vi en alkohollag som reglerar konsumtion, försäljning och marknadsföring av 
alkohol. Tre relevanta paragrafer om marknadsföring av alkohol från Riksdagens (2016) 
hemsida presenteras nedan: 
 
1 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. 
Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller 
uppmana till bruk av alkohol. 
Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 
25 år. 
 
3 §  Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter får inte kommersiella annonser i 
ljudradioprogram, tv-program eller beställ-tv användas. Det gäller även sådana 
tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696) 
 
4 §  Vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol till 
konsumenter får inte kommersiella annonser användas i periodiska skrifter eller andra 
skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, och som med avseende på ordningen 
för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter. Detta gäller dock inte i fråga om 
skrifter som tillhandahålls endast på försäljningsstället för sådana drycker 
 
Den svenska alkoholkonsumtionen domineras enligt Systembolaget (2017) av vin som är 
den mest konsumerade varianten av alkohol i Sverige och står för 42% av all 
alkoholförsäljning på Systembolaget. På Systembolagets hyllor ser vinflaskorna mer eller 
mindre identiska ut och då de har 6005 stycken olika rödviner i sitt sortiment är 
konkurrensen väldigt hög.  
 
En studie av Gustafsson & Miedl-Ohlsson (2002) förklarar att om kärnprodukten är svår att 
differentiera har förpackningen en ännu viktigare roll när det gäller att få konsumenten att 
köpa. En vinflaskas förpackning består främst av en glasflaska med etikett, men kan även ha 
andra attribut som exempelvis en förpackning av papper alternativt kartong runt om flaskan 
eller andra dekorationer.  
 
Gustafsson & Miedl-Ohlsson (2002) förklarar att ju mer begränsad kommunikationen är på 
grund av restriktioner desto viktigare blir förpackningen. Restriktionerna i det här fallet är 
alkohollagen. Vidare förklarar Gustafsson & Miedl-Ohlsson (2002) att de i sin studie kom 
fram till att förpackningen kan ses som en typ av marknadsföring som konsumenten 
exponeras för mer än någon annan typ av marknadsföring. Därför är förpackningen väldigt 
viktig ur kommunikationssynpunkt. Enligt Brandma (2016) så får ofta en förpackning som 
sticker ut på hyllan och syns kundens uppmärksamhet.  
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Larson (2012) kom fram till att millennials utgår från designen på etiketten samt priset för att 
avgöra kvalitén på vinet de tänker köpa. Till skillnad från äldre åldersgrupper som enligt 
Abegão (2016) är mer självsäkra när det gäller att välja vin.  
 
I denna studie kommer därför målgruppen vara så kallade millennials i åldrarna 20 till 35 år. 
Enligt Urban Dictionary (2017) är en millennial en person som har fötts mellan åren 1981 
och 2001. Personer födda 1998-2001 är inte inkluderade i målgruppen för denna studie då 
de inte är gamla nog för att handla på systembolaget och därför inte kan bidra till studien.  
 
1.2 Problembeskrivning  
I dagens samhälle är marknadsföring av alkohol strängt reglerat. Därför finns det inga 
självklara sätt för konsumenten, utöver rekommendationer, att avgöra om ett vin är bra eller 
inte. Detta har lett till att millennials ofta utgår från vinets etikett vid köp, då de saknar den 
erfarenhet som många äldre och mer erfarna vinköpare har. Så för att nå millennials och 
samtidigt följa de lagar och regler som finns är det just designen av en vinflaskas etikett som 
kommer utforskas. Hur designen av en vinflaskas etikett riktas till just denna målgruppen är 
även relativt outforskat vilket gör studien intressant.  
 
1.3 Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur en rödvinsflaskas etikett kan designas för att 
attrahera målgruppen millennials och samtidigt förmedla vinets smak. Studien har gjorts med 
det fiktiva varumärket Rödvin. Tre redan existerande viners information användes som 
utgångspunkt för designen för att sedan kunna använda dem i smaktesten. 
 
För att ytterligare fokusera arbetet skapades följande frågeställningar: 

● Vilken typ av etiketter på rödvinsflaskor attraherar målgruppen? 
● Hur bör en rödvinsflaskas etikett utformas för att attrahera målgruppen? 
● Hur påverkar rödvinsflaskans etikett målgruppens uppfattning av vinets smak? 

 
Dessa frågeställningar kommer enbart användas för att skapa en grund till studien och 
därigenom göra det möjligt att besvara syftet. Dessa frågor kommer därför inte besvaras i 
kapitel 7 Slutsats. 
 
1.4 Avgränsningar 
1.4.1 Alkohollagstiftningen 
En central del som har avgränsat denna studie är alkohollagstiftningen. Detta är anledningen 
till att enbart design av vinets förpackning genomförs. Därför kommer denna studie inte 
innefatta någon typ av marknadsföringskampanj eller liknande. 
 
1.4.2 Millennials 
Millennials är den delen av befolkningen som antingen har börjat handla på Systembolaget 
eller inom de kommande åren kommer börja handla där. Millennials utgår enligt Abegão 
(2016) från etiketten till skillnad från äldre åldersgrupper som har mer kunskap och därför är 
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mer självsäkra när de väljer vin. Enligt Larson (2012) kommer generationen millennials bli 
stora på vinmarknaden. Därför gjordes avgränsningen att enbart undersöka millennials.  
 
2 Teoretisk ram   
I kapitlet nedan presenteras det akademiska sammanhanget som kommer användas som 
grund för studien. 
 
2.1 Varumärkesidentitet 
Varumärken har sedan länge funnits för att skilja en producents gods från en annans 
förklarar Keller, Aperia och Georgson (2012). Vidare beskriver de att ett varumärke är ett 
namn, term, symbol, design eller en kombination utav dem som är tänkta att identifiera en 
vara eller tjänst. Keller et al (2012) förklarar vidare att det viktigaste med ett varumärke är att 
det identifierar en produkt och särskiljer den från andra genom tex symbol, namn, logotyp 
eller förpackningsdesign.  

  
2.2 Designteori 
I denna del presenteras teori om färgsymbolik och dess påverkan på människor och hur 
man bör ta hänsyn till färg vid förpackningsdesign. Det finns även ett stycke om typografi där 
grundläggande typografi gås igenom samt hur den anpassas till förpackningsdesign. Kapitlet 
designprinciper går igenom relevanta principer vid visuell kommunikation och typografi. 
Slutligen presenteras teori om etikettdesign för rödvin samt etikettens påverkan på 
millennials. 
 
 
2.2.1 Färgsymbolik  
Psykologiska associationer påverkar enligt Klimchuck och Krasovec (2012) hur vi uppfattar 
färger. Människor associerar färg med olika känslor. Hur personer uppfattar färg kan bero på 
kulturell bakgrund, geografisk bakgrund samt sociala tolkningar. Många produkter känns 
igen på grund av färg. Enligt Lupton (2015) kan färg används av designers för att få vissa 
delar att sticka ut och andra att smälta in.  
 
Enligt Klimchuck och Krasovec (2012) ändras färgpreferenser med tiden och de kulturella 
trenderna. Detta influerar säljbarheten på en produkt. Valet av färg till en förpackning kan 
påverkas av popularitet inom en viss kategori av produkt, och medvetenhet om trender kan 
vara bra riktlinjer vid färgvalet. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008).  
 
Nedan följer olika färgers symbolik: 

Röd 

Den röda färgen kommunicerar bland annat värme, kärlek, eld, passion, varning och energi. 
Rött kan också symbolisera smakers intensitet och då i form av starka och kryddiga smaker, 
samtidigt som det kan vara en symbol för fräscheten hos bär som jordgubbar och hallon. 
(Klimchuck & Krasovec, 2012) 
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Orange 

Precis som den röda färgen symboliserar orange värme. Den kan även symbolisera energi, 
entusiasm och munterhet. Kan tolkas som starkt och livfullt samtidigt som det kan vara 
kryddigt eller fruktigt. (Klimchuck & Krasovec, 2012) 

Gul 

Färgen gul kan representera liv, solen, värme, energi och lekfullhet. Gul är en positiv färg 
och används för att antyda hopp men kan samtidigt representera fara. Den kan 
kommunicera smak av citron och smör, solsken och fräschhet. (Klimchuck & Krasovec, 
2012) 

Grön 

Grön symboliserar liv, ungdom, fräschhet och att något är ekologiskt eller hållbart. Färgen 
kommunicerar återvinning, förnyelse, natur och miljö. Samtidigt är grönt en symbol för lycka, 
rikedom och pengar. Färgen är lugnande och kommunicerar avslappning och fridfullhet men 
kan även symbolisera avundsjuka. (Klimchuck & Krasovec, 2012) 

Blå 

Färgen blå representerar sanning, visdom, värdighet och lojalitet, samtidigt som den också 
kan symbolisera depression och sorgsenhet. Färgen kan även kommunicera styrka, tillit, 
stabilitet och säkerhet och kan skapa en lugn och avslappnande känsla, beroende på 
nyansen av blå. (Klimchuck & Krasovec, 2012) 

Lila 

Lila symboliserar kunglighet, lyx, framgångslycka, visdom, passion och mod. I mörkare toner 
kan känslan färgen ger vara frid, men också depression och mörker. Vid associationer till 
hälsa kan lila vara en symbol för sinne, kropp och själ. (Klimchuck & Krasovec, 2012) 

Svart 

Tillit, visdom och makt är indikationer på den svarta färgen. I modesammanhang är svart en 
modern, häftig, seriös, elegant och klassisk färg. Färgen kan användas för att få andra färger 
att träda fram och synas och kan skapa en känsla av djup, uttrycka styrka och klarhet. Svart 
kan symboliseras med sorg samt associeras med ondska. (Klimchuck & Krasovec, 2012) 

Vit 

Den vita färgen symboliserar fräschhet, oskyldighet, renhet, sanning och nutid. Kan också 
innebära snö och kyla. Den vita färgen reflekterar ljus och kan få andra färger att stå ut mer. 
På lyxiga förpackningar kan vitt användas för att skapa en känsla av rikedom och klass. 
(Klimchuck & Krasovec, 2012) 
 
2.2.2 Typografi 
Enligt Bergström (2012) är typografi läran om bokstavsformerna, deras användning samt de 
arrangemang de uppträder i. Det finns olika karaktärsdrag för typografi som alla påverkar 
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kommunikationen, dessa är enligt Klimchuck och Krasovec (2012) läslighet, läsbarhet, lästid, 
storlek, form, stil. Bergström (2012) förklarar vidare att det även finns olika typer av 
teckensnitt och dessa kan delas in i Antikvor (diagonalantikvor, transantikvor och 
vertikalantikvor), Sansserifer (primform, neoform, geometrisk form och humanform) samt 
Övriga  (mekaner, skripter och fria stilar) 
 
Typografi vid förpackningsdesign har enligt Klimchuck och Krasovec (2012) lyckats när den 
är uttrycksfull och skapar ett omedelbart och positivt intryck hos konsumenten vilket i sin tur 
leder till ett köp.  
 
Ett par viktiga hållpunkter för typografi på förpackningar är enligt Klimchuck och Krasovec 
(2012): 

● Att de ska vara läsbara på någon meters avstånd. 
● Att typografin är designad efter den tredimensionella strukturen på förpackningen 
● Förståelig för en allmän publik 
● Förser läsaren med trovärdig information om produkten 

 
Typografin ska förmedla varumärkets personlighet. På en förpacknings PDP (Primary 
display panel) rekommenderar Bergström (2012) att max tre teckensnitt används. Enligt 
Larson (2012) föredrar millennials sans-serifer samt dekorativa teckensnitt föredras framför 
kursiva. 
 
Hellmark (2006) förklarar att de typografiska regler som gäller för andra typer av tryckta 
medier inte är lika viktiga när det gäller förpackningsdesign. Enligt Klimchuck och Krasovec 
(2012) är det dock viktigt att ta hänsyn till textens hierarki, linjering, skala samt kontrast. 

 

2.2.3 Designprinciper 
Hierarki 

Enligt Lupton (2015) är hierarki ordningsföljden i en social grupp. Visuellt förmedlas hierarki 
genom variation i exempelvis skala, färg och placering. Visuell hierarki kontrollerar hur ett 
meddelande levereras och påverkar. Hierarki är enligt Klimchuck och Krasovec (2012) viktigt 
för förpackningsdesign. Inom typografi innebär hierarki att den viktigaste texten är den som 
är i fokus genom bland annat vikt, storlek och gruppering.  

Linjering 

Enligt Begström (2015) är linjering exempelvis när marginaler är lika stora rakt igenom. 
Enligt Klimchuck och Krasovec (2012) är hur text linjerar (högerställt, vänsterställt, centrerat 
eller justerat) viktigt vid förpackningsdesign. Linjering är speciellt viktigt vid typografi. 

Symmetri och asymmetri 

Enligt Lupton (2015) är både symmetri och asymmetri sätt att uppnå balans. Bergström 
(2012) förklarar att det vanligaste och enklaste sättet att uppnå balans är genom symmetri. 
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Symmetri är enligt Lupton (2015) när balans uppnås genom att elementen är orienterade 
runt en gemensam axel.  
 
Lupton (2015) förklarar att asymmetri är när balans uppnås genom att elementens placering 
beror på det negativa utrymmet, form, kanterna av fältet samt andra element. Utöver balans 
kan asymmetri även skapa spänning. Asymmetri i typografi är enligt Bergström (2012) när 
den gemensamma axeln är satt ur spel och ses genom exempelvis höger eller 
vänsterställda rubriker samt diagonala former. Enligt Bergström (2012) utstrålar symmetri 
lugn, harmoni och kraft till skillnad från asymmetri som utstrålar spänning. 

Skala och kontrast 

Skala och kontrast mellan olika teckensnitt på en förpackning kan enligt Klimchuck och 
Krasovec (2012) även detta hjälpa kommunikationen. Objektivt är skala enligt Lupton (2015) 
dimensionerna av ett fysiskt objekt. Subjektivt är skala däremot en persons intryck av ett 
föremåls storlek. Vidare förklarar Lupton (2015) att skala är relativt och beror på elementen 
runt omkring.  
 
Bergström (2012) förklarar att kontrast i storlek, styrka, form och färg skapar en dynamisk 
och spännande form vid visuell kommunikation. Kontrast i typografi kan skapas genom att 
exempelvis välja en stor teckengrad mot en liten, en fet rubrik mot en mager, raka versaler 
mot kursiva, färgglad rubrik mot svart text. Enligt Klimchuck och Krasovec (2012) ska 
kontrast göras tydligt och medvetet. 

Textur 

Enligt Lupton (2015) är textur den taktila känslan av en yta. Ett designelements textur kan 
korrelera till dess visuella funktion och förstärka ett speciellt intryck man vill förmedla med 
sin design.  

Positivt och negativt utrymme 

Lupton (2015) förklarar att en figur alltid ses i relation till det som omger den. Grafiska 
designers söker balans mellan det positiva och negativa utrymmet. Abstraktion av 
bokstavsformen innebär att bara precis den del av bokstaven som behöver ses för att 
identifiera den är synlig. 
 
2.2.4 Etikettdesign 
Enligt Barber, Almanza & Donovan (2006) kräver vinmarknaden användbara och relevanta 
vinetiketter. Innan dessa skapas är det enligt Barber et. al. (2006) viktigt att ta reda på hur 
ålder, kön och inkomst påverkar konsumentens köpval.  
 
Collin & Nilsson (2013) förklarar att en vinflaskas etikett är ett viktigare attribut än till 
exempel vinflaskans färg, form och vikt. Där, enligt Art & Gary (2003), etiketterna på 
framsidan ansågs lite viktigare än etiketterna på baksidan. Båda ansågs dock viktiga för att 
välja vilket vin som ska köpas. Larson (2012) kom fram till att just millennials utgår från 
designen på etiketten samt priset för att avgöra kvalitén på vinet de tänker köpa. Vidare 
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förklarar Larson (2012) att då denna generationen kommer bli stor på vinmarknaden borde 
vinproducenter anpassa deras etiketter efter designtrenderna som finns för att kunna 
fortsätta vara konkurrenskraftiga och locka till sig målgruppen millennials 
 
Enligt Vinjournalen (2015) så finns det viss information som brukar finnas med på en 
vinflaskas etikett. Denna informationen är: 
 

● Vingårdens namn 
● Var druvorna odlas 
● Årgång 
● Sort 

 
Art & Gary (2003) kom i sin studie fram till att informationen på vinetiketten är viktig för 
millennials vid köpbeslut. I Fowler, Goh, Henley, Jingxue & Stouts (2011) studie bekräftades 
det att beskrivningen på vinetiketten är den viktigaste faktorn när en millennial väljer vin. 
Enligt Fowler et. at. (2011) är inte bilder, avancerade bakgrundsbilder och mat-matchningar 
nödvändigt på etiketten.  Saker som millennials själva ansåg påverka deras köpbeslut var, 
stängning, teckensnitt, iögonfallande etikett, flaskans färg, mat-matchning samt 
vinproducentsinformation.  
 
Statia & Barth (2012) förklarar att vinförpackningar med otraditionella namn, färger och bilder 
är nyckeln till att nå ut till millennials. Traditionella etiketter är inte längre lika intressanta, 
utan de väljer hellre oanständiga, sexuella eller romantiska teman. Vinerna ska helst ha 
livfulla personligheter, vilket stämmer överens med resultatet av Larsons (2012) studie som 
visade att millennials föredrar färgglada, mindre traditionella och grafiska etiketter. 
Varumärket har stor betydelse vid köp och humoristiska och kreativa namn föredras. 
Färgpalett, grafik och typografi har betydelse för millennials. 
 
 
2.3 Kommunikation om rödvin 
Nedan presenteras teori om marknadsföring av rödvin, den generella uppfattningen av 
rövinets pris, uppfattningen om vinets smak och kvalitet och dess olika noter, samt hur 
millennials förhåller sig till hållbarhet när det gäller rödvin.  
 
2.3.1 Marknadsföring 
Enligt Fahy & Jobber (2012) kan marknadsföring beskrivas som att uppnå företagets mål 
genom att tillfredsställa konsumentens behov bättre än konkurrenterna.  
 
Kundanpassade erbjudanden samt målinriktad marknadsföring är enligt Barber et. al. (2006) 
viktigt för ett lyckat marknadsföringsprogram. Långsiktig framgång på marknaden kan 
uppnås genom förståelse av målgruppens preferenser och karaktärsdrag men framförallt 
genom att hålla informationen enkel genom att förse konsumenten med tex, information om 
druvsort, vinmakare, mat-matchning samt årgång. 
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Enligt Thach & Olsen (2006) anser millennials att vin är en bra dryck till mat, för att slappna 
av eller vid sociala sammanhang med vänner eller familj. Vissa anser dock att vin är 
pretentiöst, elitiskt samt inte riktat till millennials och deras behov.  
 
Thach & Olsen (2006) förklarar att millennials anser att dagens annonser med vinflaskor, 
vingårdar, vinskapare eller ägare är oattraktivt. Millennials vill att vin ska blir roligare och mer 
avslappnat. Största anledningen till att millennials dricker vin är för att de gillar smaken.  
 
Enligt Abegão (2016) har vänners åsikter stor betydelse vid val av vin. 
 
2.3.2 Prisuppfattning 
I Lawergren & Thunholm (2015) studie undersöktes vad som avgjorde om ett vin ansågs 
billigt eller dyrt. Dominerande designfaktorer på rödvinsetiketter var seriffer, balanserad 
layout, illustrationer, foliering, naturmotiv, primärfärgerna vit och svart samt 
sekundärfärgerna svart, röd och guld.  

Billigt vin 

Lawergren & Thunholm (2015) förklarar att designfaktorer som var vanliga i just den lägsta 
prisklassen var: fotografier, ovanliga motiv och färgval. Barsotti (2010) kom även fram till att 
desto fler teckenstorlekar och teckensnitt som används desto billigare var vinet. 

Vin i mellanprisklassen 

Designfaktorer som var vanliga i just medelprisklassen var målningar, sigill, luftig layout och 
teckningar. 

Dyrt vin 

Designfaktorer som var vanliga i högprisklassen var enligt Lawergren & Thunholm (2015) 
teckningar och beige som primärfärg. Mindre vanligt var efterbehandlingar. Desto högre 
prisklass desto större detaljnivå var det även på etiketten. Barsotti (2010) förklarar att mer än 
hälften av alla viner som kostade över 20 dollar hade vindruvor eller en vingård på etiketten 
vilket kan antyda att dessa motiv kommunicerar kvalitet. 
 
2.3.3 Smak och kvalitet 
I ett smaktest och blindtest som genomfördes av Larson (2012) provades viner med 
traditionella etiketter samt viner med moderna. Vid smaktestet föredrogs vinerna med de 
traditionella etiketterna men vid valet mellan etiketterna föredrogs de moderna. I en liknande 
undersökning av Fowler et. al. (2011) ändrades uppfattningen av smaken på ett vin 
beroende på om respondenten såg informationen på etiketten eller inte. När respondenten 
även försågs med information om en viss fruktsmak ansåg de att den smaken uppfattades 
mycket tydligare än den hade gjort i det tidigare blindtestet. Dessa två studier visar att 
informationen på vinetiketten är viktig och kan ändra personens uppfattning om vinets smak 
och kvalitet. 
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För att kunna veta hur en vinetikett ska designas för att förmedla smaken krävs kunskap om 
vilka olika smaker som finns. För rödvin är dessa enligt Systembolaget (2017): 
 

● Mjukt och bärigt 
Lätta friska och mjuka i smaken.  
Inslag av: hallon, jordgubbar, röda vinbär, blåbär och lingon. 
Till exempel Bardolino och Beaujolais 
 

● Stramt och nyanserat 
Sträva fylliga och friska. Inslag av: mörka bär, ceder, mörk choklad och kaffe. 
Till exempel Bordeaux, Chianti classico, Barolo, Spansk Priorat 
 

● Kryddigt och mustigt 
Kan vara både lätta, fylliga, mjuka eller sträva. Inslag av: svartpeppar, lagerblad, muskot, 
torkad frukt och kanel. 
Till exempel Rhône, Bourgogne, Rioja, Amarone 
 

● Fruktigt och smakrikt 
Fruktiga viner. Mjuka eller sträva. Inslag av: mörka bär, plommon, körsbär, vanilj och mynta 
Till exempel Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot 
 

● Söta röda 
Tydlig sötma. Inslag av: torkad frukt, körsbär, choklad eller plommon.  
Tex italienska viner 
 
2.3.4 Hållbarhet  
Enligt Kemppainen & Wiréhn (2016) har konsumenter ett intresse av innehållet i vin och 
därför borde vinetiketter förses med innehålls- och näringsdeklarationer. Om innehålls- och 
näringsdeklarationer införs kan detta resultera i ökad efterfrågan efter ekologiska viner.  
Vidare förklarar Menozzi, Mora, & Sogari (2016) att en ekologisk märkning på vin kan vara 
användbart för att få konsumentens uppmärksamhet. Det är dock inte nödvändigtvis en 
tillräckligt stor anledning för att  få konsumenten att köpa vinet om tex priset eller kvaliteten 
är fel.  Dock förklarar Thach & Olsen (2006) att millennials är väldigt måna om miljö, 
hållbarhet och pris vilket gör att detta med fördel kan belysas i marknadsföringen av vinet för 
att nå ut till målgruppen. 
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3 Metod 
I detta kapitel förklaras studiens valda metod för bättre förståelse. Relevanta delar av 
designprocessen i boken Packaging Design: Successful Product Branding from Concept to 
Shelf kommer användas som utgångspunkt för studien. Boken användes för att en 
rödvinsflaskas etikett är en del av rödvinets förpackning. Därför bör hänsyn visas till de 
skillnader som finns mellan design av en förpackning jämfört med annan design. 
 
Då studien undersöker alternativa lösningar och hur en design skulle kunna utformas, 

används metoden forskning genom design  (Designfakulteten 2015) 

 
Figur 1. Metodmodell. 

 
Arbetet kommer genomföras i sex delar, varav del fyra är indelat i åtta steg. Se Figur 1 .  
 
 
3.1 Inledande studien 
Enligt Klimchuck och Krasovec (2012) är det viktigt att undersöka vad som drar en 
konsument till ett varumärke för att sedan kunna bestämma vilka designmöjligheter som 
finns. Det är även fördelaktigt att undersöka produktkategorin för att förstå styrkor, svagheter 
samt effekt hos konkurrenterna. Enligt Klimchuck och Krasovec (2012) kan en sådan 
undersökning visa vad som attraherar målgruppen och vilken design som är mest effektiv.  
 
Del ett var därför en inledande studie där information om målgruppens åsikter när det gäller 
rödvin och dess etiketter togs fram.  
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3.1.1 Enkät 
Enligt Bryman (2011) är en enkät oftast något respondenten fyller i själv utan hjälp av en 
intervjuare. Enkäter är även enligt Bryman (2011) billiga att administrera vilket gör en 
enkätundersökning ekonomiskt fördelaktig ställt emot en intervju. Nackdelar med enkäter är 
bland annat att det inte går att ställa uppföljningsfrågor eller hjälpa respondenterna. Alla 
frågor passar sig inte heller i en enkät och respondenten kan ha svårt för öppna frågor då de 
inte gärna skriver för mycket i sina svar. Bryman (2011) förklarar vidare att öppna frågor kan 
vara svåra att bearbeta vilket gör att slutna föredras. Det finns dock en nackdel med slutna 
frågor vilket enligt Bryman (2011) är att respondenterna kan ha intressanta svar som inte 
finns som svarsalternativ. En lösning på detta kan vara ett alternativ som heter “övrigt” där 
respondenten själv får fylla i kommentarer. 
 
 
3.2 Förstudien 
I förstudien gjordes en fördjupad litteraturstudie av tidigare studier för ökad kunskap om 
målgruppens preferenser och åsikter. Denna fakta presenterades sedan i relevanta delar i 
kapitel 2. 
 
 
3.3 Skapandet av varumärke 
Genom att förstå ett varumärkes mission och position kan processen att skapa ett namn 
börja menar Klimchuck och Krasovec (2012). Varumärkesnamnet ska enligt Klimchuck och 
Krasovec (2012) tydligt förmedla dess produkters positionering. Namnet ska vara 
minnesvärt, estetiskt tilltalande och enkelt för konsumenten att uttala och komma ihåg.  
 
I denna del så skapas ett varumärkesnamn med tillhörande värdeord för att sen användas 
som utgångspunkt i designprocessen. 
 
 
3.4  Designprocessen 
Klimchuck och Krasovec (2012) förklarar att det är designprocessen som lägger grunden för 
en lyckad förpackningsdesign. Genom att följa en plan med tydliga steg säger Aspelund 
(2006) att projektets utveckling blir tydligare, lättare att navigera samt mer säkert. 
 
För att tydligare se hur arbetet i designprocessen gått till är designprocessen indelad i åtta 
steg. Dessa är moodboard, brainstorming, koncept, skisser, utvärdering, copy, färg samt 
skapande av etikett. Under designprocessen skapas tre förslag på etiketter. 
 
3.4.1 Moodboard 
Enligt Arvola (2014) är en moodboard  ett collage av bilder som associeras med ett eller flera 
nyckelord. Moodboards används som en metod för att ta fram en känsla, ett färgschema 
samt en ton för designen. 
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3.4.2 Brainstorming 
Enligt Klimchuck och Krasovec (2012) används brainstorming av designers för att utveckla 
designmöjligheter. Under ett sådant tillfälle skrivs alla idéer ner för att sedan kunna utvecklas 
och kombineras till ännu bättre idéer eller koncept. Enligt Aspelund (2006) bör man ta sig tid 
till att genomföra en brainstorming  och inte stressa igenom det. Vidare förklarar Aspelund 
(2006) att en brainstorming  kan bestå av att skriva listor, skriva ner nyckelord samt skriva 
ner impulsiva tankar. 
 
3.4.3 Koncept 
Brainstorming kan enligt Klimchuck och Krasovec (2012) leda till solida koncept. Klimchuck 
och Krasovec (2012) förklarar att konceptet är det som kommunicerar en designs strategi. 
En förpackningsdesigns koncept bör enligt Klimchuck och Krasovec (2012) vara fyndigt, 
påhittigt och locka till sig konsumentens uppmärksamhet. 
 
3.4.4 Skisser 
Arbetet i det fjärde steget ska enligt Klimchuck och Krasovec (2012) ske i svartvitt i form av 
enkla skisser med papper och penna. Detta beror på att färgläggning är för tidskrävande och 
för att färger har för stor påverkan på en designs kommunikation och därför bör undvikas i. 
Ju fler skisser som skapas desto större är sannolikheten att dessa individuellt eller 
kombinerat kan passa in på strategin avslutar Klimchuck och Krasovec (2012). 
 
3.4.5 Utvärdering av skisser 
För att kunna veta vilka skisser som är värda att arbeta vidare med bör dessa utvärderas 
förklarar Klimchuck och Krasovec (2012).  
 
3.4.6 Copy 
I steget copy utvecklas enligt Klimchuck och Krasovec (2012) den primära och sekundära 
copyn. Beskrivning av smak, sort och produktnamn läggs också in i designen.  
 
3.4.7 Färg 
Klimchuck och Krasovec (2012) förklarar att det är i detta steg som färgpaletten väljs. Detta 
sker genom att svara på följande frågor: 
 

● Hur jämförs paletten med de färger som används av konkurrenter? 
● Om färgpaletten tydligt identifierar varianter i produktlinjen? 
● Kommunicerar den en speciell personlighet, karaktärsdrag eller ett tema? 

 
3.4.8 Skapande av etikett 
I detta steg sammanställs den insamlade och skapade informationen från designprocessen 
till tre etikettförslag. Dessa skapas digitalt. 
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3.5 Valideringsprocess 
Då design kan pågå i oändlighet krävs det enligt Klimchuck och Krasovec (2012) att det 
finns ett naturligt slut på designprocessen. Detta är i de flesta fall en deadline.  
 
Valideringen var därför designprocessens deadline. I denna del utvärderades de etiketter 
som tagits fram i designprocessen i en fokusgrupp betående av två delar med smaktest, en 
designvärdering samt en fokusgruppsintervju.  
 
3.5.1 Fokusgruppsintervju 
Enligt Bryman (2011) är fokusgrupp en intervjumetod där man intervjuar minst fyra personer 
samtidigt. Fokusgruppens syfte är att ta reda på deltagarnas åsikter och synsätt när det 
gäller en viss frågeställning. Ledaren av fokusgruppen kallas ofta moderator och är 
personen som sköter intervjun utan att vara allt för styrande. För att enklare kunna 
transkribera resultatet från en fokusgrupp kan det som sägs spelas in. Bryman (2011) menar 
att det sällan räcker med en fokusgrupp men att för många kan innebära slöseri med tid. 
Oftast är det tid och resurser som påverkar hur många grupper man bestämmer sig för.  
 
Inledningsvis menar Bryman (2011) att gruppledaren bör tacka deltagarna för att de ställt 
upp och sedan be dem presentera sig för varandra och förklara fokusgruppens syfte och 
mål. Man bör även förklara att undersökningen spelas in och hur länge den kommer hålla 
på. I slutet av fokusgruppen bör ledaren tacka deltagarna samt förklara vad som kommer 
hända med informationen.  
 
3.5.2 Etik 
I denna studie kommer hänsyn tas till de forskningsetiska principer som finns. Bland annat 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta så att uppgiftslämnarna vet att de är anonyma och att 
undersökningarna är frivilliga.  
 
Enligt Bryman (2011) innebär informationskravet att forskaren ska informera om studiens 
syfte. Försökspersonerna ska veta att det är frivilligt att delta och att de har rätt att hoppa av 
om de vill. De ska även få reda på vad undersökningen innefattar för moment. 
 
Vidare förklarar Bryman (2011) att samtyckeskravet är att deltagarna i en undersökning 
själva bestämmer om de vill delta. För minderåriga krävs föräldrarnas godkännande.  
 
Konfindentialitetskravet betyder enligt Bryman (2011) att de uppgifter som samlas in om 
personerna i undersökningen ska vara så konfidentiella som möjligt och förvaras på ett sätt 
som håller dem säkra från obehöriga. 
 
Det sista kravet är nyttjandekravet vilket enligt Bryman (2011) innebär att de uppgifter som 
samlas in om individer enbart får användas till forskningsändamålet. 
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3.6 Analysprocess 
Enligt Bryman (2011) brukar data från kvalitativa intervjuer resultera i omfattande mängder 
ostrukturerad text. Därför behövs en analys. För kvalitativa analyser finns inga entydiga 
regler för hur dessa ska genomföras. Enligt Bryman (2011) utgör kodning grunden för de 
flesta analyser av kvalitativa data.  
 
I denna fas analyseras resultatet från valideringen. Detta skedde genom att svaren från de 
fyra valdideringsdelarna sammanställdes och ställdes mot varandra. Differensen mellan hur 
testpersonerna svarade i första smaktestet jämfört med det sista togs fram. Hur etiketterna 
kommunicerade värdeorden sammanställdes, samt hur testpersonernas åsikter om vinet, 
dess etikett samt kombinationen och hur de skilde sig. 
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4 Genomförande 
I detta kapitel presenteras studiens genomförande. 
 
4.1 Inledande studie 
En inledande studie genomfördes för att ta reda på målgruppens preferenser när det gäller 
rödvin. Den inledande studien var kvantitativ i form av en webbaserad enkät som delades på 
Facebook. Enkäten bestod av åtta frågor varav tre var öppna och de resterande slutna. 
Anledningen till att öppna frågor valdes, trots att de kan vara besvärliga att bearbeta, var för 
att få en allmän uppfattning av målgruppens preferenser, samt hitta nya preferenser.  
 
Resultatet av denna förstudie har sammanställts och analyserats nedan. Intervjufrågorna 
och de fullständiga svaren finns i bilaga 1. Målet med den inledande studien var att ta reda 
på vad målgruppen tycker om en rödvinsflaskas etiketter. Både vad de föredrar men även 
hur de tycker en ultimat rödvinsflaska ska se ut. 
 
4.1.1 Enkätsvar 
I undersökningen deltog 92 respondenter som alla utom en var inom målgruppen. 
Undersökningens respondenter var 70,3% kvinnor och 29,7% män. Åldrarna var mellan 
20-30 år förutom en respondent som var 39. Medianåldern på respondenterna var 23 år. 
Enkäten fanns tillgänglig mellan 2017-03-09 och 2017-03-16. 
 
Av respondenterna var det 67% som dricker rödvin, 27,5% dricker ibland och 5,5% inte 
dricker. Detta tyder på att studien är relevant för målgruppen då majoriteten av målgruppen 
dricker rödvin. 
 
69 respondenter ansåg att smaken var viktigast när de köper rödvin. Därefter var det ett 
ganska stort hopp ner till flaskans utseende samt att vinet är ekologiskt. Båda med 6 röster 
var. Enstaka respondenter tyckte även att druvsort, billigt pris, att det är veganskt, att man 
blir full samt att det kommer från en speciell plats var viktigast. 
 
Då smaken ansågs viktigast tyder detta på att etiketten kan vara viktig vid val av vin som 
konsumenten inte känner till, men däremot inte lika viktig vid köp av viner som konsumenten 
redan har smakat. 
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Bild 1. Olika vinkategorier. 

 
När bild 1 visades tillsammans med frågan “Vilken av dessa vinflaskor drar du dig mest till?” 
svarade 41 av respondenterna att variant “2 - Enkla” var den kategori föredrog. 19 
respondenter svarade “1 - Antika”, 14 respondenter svarade “3 - Typografiska”, 13 
respondenter svarade “4 - Illustrerade”. De som fick lägst röster var “5 - Fotograferade” och 
“6 - Färgglada” som vardera fick 3 röster. 
 
Vidare ställdes två kvalitativa frågor där respondenterna fick utveckla varför de valde som de 
gjorde i ovanstående fråga samt hur den perfekta vinflaskan skulle se ut enligt dem själva. 
Nedan sammanfattas några av svaren som potentiellt kan vara hjälpsamma i 
designprocessen. Ordningen utgår ifrån det populäraste alternativet. De två sista har även 
uteslutits då en övergripande del av målgruppen föredrog de fyra andra alternativen. 

2 - Enkla 

Anledningen till att respondenterna valde “2 - Enkla” var för att flaskorna kändes stilrena, 
snygga, moderna, klassiska, och var något de skulle kunna tänka sig att ha stående framme 
i sitt hem. 

1 - Antika 

Anledningen till att många valde “1 - Antika” var för att de kändes trygga, seriösa, 
kvalitetsmässiga, pålitliga, klassiska, dyra, exklusiva och snygga. Dock svarade en 
respondent att bara för att det är en antik etikett betyder inte det att vinet smakar gott. Här 
kan vi dra slutsatsen att beroende på hur pass mycket kunskap man har inom kategorin 
“rödvin” så kan man tolka den antika etiketten olika.  

3 - Typografiska 

Detta alternativ valdes då etiketterna ansågs stiliga, lekfulla, snygga, enkla, coola, tydliga 
samt hade en ren design. Även här ansågs det som en fördel att etiketten såg fin ut så att 
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den kunde användas som en inredningsdetalj genom att ha stående på en hylla i sitt hem. 
En respondent svarade även att en enkel flaska tyder på bra smak. 

4 - Illustrerade 

Detta alternativet ansågs spännande, ungdomligt, fint, roligt, spännande, iögonfallande, 
billigt, fränt, utstickande och tilltalande. Flaskan med illustrationer som även täckte hela 
flaskan gör enligt en respondent att den sticker ut från mängden. 
 
Svaren på hur den perfekta vinflaskan skulle se ut var väldigt spridda beroende på vilken av 
ovanstående stilar respondenterna föredrog. Spännande insikter var dock att vissa 
respondenter vill kunna använda vinflaskan som inredning. Att det är viktigt att visa vilken 
druva det är på etiketten. Att etiketten är genomtänkt och tydlig att läsa var de övergripande 
delar som ansågs viktiga. 
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4.2 Förstudie 
För att skapa en bra grund och precisera syftet gjordes en förstudie. Ett antal 
ämnesrelevanta sökord valdes ut och undersöktes, dessa presenteras nedan, se tabell 1. 
Vissa ströks på grund av att det blev för mycket information att gå igenom som dessutom 
inte var relevant för undersökningen. De upphittade texterna prioriterades sedan efter 
relevans innan de undersöktes och viktig samt relevant information sammanfattades och 
lades till i den teoretiska ramen. Se kapitel 2. Sökningen har skett inom Linköpings 
Universitets biblioteks resurser.  
 
 
Sökord  Tidigare forskning på LIU  Tidskrifter eller litteratur 
Vinetiketter  
Wine labels 

Nej/Nej  Ja/Ja 

Vin marknadsföring  
Wine marketing 

Nej/Nej  Ja/Ja 

Etikettdesign 
Label design 

Ja  - 

Förpackning etikett 
Packaging label 

Ja (Samma som ovan)  - 

Kategorisering vin 
Categorize wine 

Nej  - 

Förpackningsdesign 
Packaging design 

Ja/Ja  - 

Vin 
Wine 

Nej  - 

Tabell 1. Sökord. 
 
Resultatet av förstudien ledde till avgränsningen att enbart skapa typografiska designer för 
rödvinsetiketter. Detta för att studien ska vara givande och kunna genomföras inom 
tidsplanen. Anledningen till att just kategorin typografiskt valdes var för att Fowler et. al. 
(2011) studie visade att testpersonerna ansåg att bland annat teckensnitt påverkade deras 
köpbeslut. Utöver det så visade Larsons (2012) studie att typografi har betydelse för 
millennials, där sans-serifer samt dekorativa teckensnitt föredras framför kursiva. 
 
I den inledande studien var även alternativet “typografiska” på tredje plats samt före 
“illustrerade”, “fotograferade” samt “färgglada” som tidigare undersökningar visat var andra 
aspekter som millennials föredrog. Några av de faktorer som i den inledande studien 
attraherade målgruppen med typografiska etiketter var att de såg stiliga, lekfulla, snygga, 
enkla, coola, tydliga ut och hade en ren design.  
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4.3 Skapande av varumärke 
I denna del skapades ett varumärkesnamn med tillhörande värdeord.  
 
Varumärket Rödvin kommer användas i denna studie. Detta då namnet inte är det som ska 
undersökas i studien och därför bör vara oladdat. Rödvin beskriver innehållet på ett neutralt 
sätt.  
 
Fyra värdeord för varumärket Rödvin valdes ut och dessa är:  
Hållbart 
Prisvärt 
Livfullt 
Kvalitet 
 
Värdeorden valdes för att Thach & Olsen (2006) förklarar att millennials är väldigt måna om 
miljö, hållbarhet och pris vilket gör att detta med fördel kan belysas i marknadsföringen av 
vinet för att nå ut till målgruppen. Därför har värdeorden hållbart och prisvärt valts. Thach & 
Olsen (2006)  förklarar även att millennials vill att vin ska vara roligt och Statia & Barth 
(2012) förstärker detta påståendet genom att säga att millennials föredrar viner med livfulla 
personligheter. Därför är det tredje värdeordet livfullt. 
 
Larson (2012) kom fram till att millennials utgår från designen på etiketten samt priset för att 
avgöra kvalitén på vinet de tänker köpa. Därför kan kvaliteten ses som något millennials 
tycker är viktigt och därför är kvalitet det fjärde och sista värdeordet. 
 
Valet att enbart designa vinetikettens framsida gjordes även då baksidan bygger på 
information som inte finns för ett imaginärt varumärke. 
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4.4 Designprocessen 
Nedan presenteras designprocessens åtta steg. 
 
4.4.1 Moodboard 
I den här studien skapades tre moodboards med hjälp av Pinterest, en moodboard för varje 
värdeord. Detta för att få en övergripande bild av hur etiketterna skulle kunna utformas. Då 
det är svårt att visuellt visa hur något prisvärt ser ut och då prisvärda saker ofta har bättre 
kvalitet eller ser dyrare ut än de faktiskt är, så görs ingen moodboard för just det värdeordet.  
 

 
Bild 2. Hållbart 

 
Fokus på naturmaterial. Brunt papper. Trä. Gammaldags stämplar. Grönt. Enkelt. 
Miljövänligt. Ekologiskt 
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Bild 3. Livfullt. 

 
Klara färger. Lekfull typografi. Blandning. Överlappning. Kontrasterande storlekar. Text som 
dekoration. 
 

 
Bild 4. Kvalitet 

 
Dämpade färger. Detaljer i guld. Dekorationer som exempelvis foliering och prägling. Svart. 
Vitt. 
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4.4.2 Brainstorming 
Utgångspunkten för brainstormingen var en fråga som lyder: Hur skulle en vinetikett kunna 
utformas kreativt och samtidigt kopplas till värdeorden? 
 
Brainstomingen  skedde genom att skribenten skrev ner de ord och koncept skribenten kom 
att tänka på utifrån frågan. Resultatet från brainstormingen sammanställdes i tabell 2 som 
ses nedan. Tabellen är olika termer som sammanställts i en matris. De fullständiga 
anteckningarna som togs under brainstormingen kan ses under bilaga 2.  
 

Hållbart papper  Utskuren text  Text i form av noter 
Enkelt med lite text  Skapa mönster med text  Färger som påminner om noterna 

Noter i form av varumärkesnamn  Kontrast i storlek på text  Kontrast i färg 
Noterna översatt i färg  Viktiga orden sticker ut   

Tabell 2. Brainstorming. 
 
 
4.4.3 Koncept  
Idéerna från brainstormingen kategoriseras utifrån vilka idéer som skulle kunna passa ihop. 
Se tabell 3. Blå text är hållbart, gul text är livfullt, grön text är format typografi och rött är det 
som inte ansågs kreativt nog.  
 

Hållbart papper  Utskuren text  Text i form av noter 
Enkelt med lite text  Skapa mönster med text  Färger som påminner om noterna 

Noter i form av varumärkesnamn  Kontrast i storlek på text  Kontrast i färg 
Noterna översatt i färg  Viktiga orden sticker ut   

Tabell 3. Kategorisering. 
 
Idéerna från brainstormingen sammanställdes sedan till tre olika koncept som presenteras 
nedan: 

● Text över hela etiketten med olika storlekar och färg beroende på hur viktigt eller 
framstående ordet är. 

● Text i formen av smaknoter eller varumärkets namn. 
● Texten utskuren i ett enkelt hållbart papper. 

 
 
4.4.4 Skisser 
I det fjärde steget skapades skisser utifrån de potentiella koncepten, dessa kan ses i bilaga 
3. Skisserna skapades i from av så kallade thumbnails  för vinetiketter och dess layout.  
 
Skribenten utgick ifrån det Larson (2012) kommit fram till om att millennials vill ha mindre 
traditionella etiketter men även det Thach & Olsen (2006) sa om att millennials vill att vin ska 
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bli mer roligt och avslappnat. Larson (2012) förklarar även att sans-serifer samt dekorativa 
teckensnitt föredras framför kursiva. Därav valen av teckensnitt.  
 
Skisserna utvärderades i nästa steg. 
 
4.4.5 Utvärdering av skisser 
I detta steg utvärderades skisserna och de tre alternativ som föredrogs av skribenten, som 
fackman samt medlem i målgruppen, valdes ut. Detta med utgångspunkt från designteorin 
och den inledande studien. En skiss per koncept valdes vilka kan ses i bild 5 nedan. 
 

 
Bild 5. Skisser 

 
Nedan presenteras resonemanget bakom de tre valen. 
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Bild 6. Skiss: Text över hela. 

 
1. Text över hela. 
 
Detta alternativet valdes då det var 
tydligaste och det stilrenaste alternativet. 
Då målgruppen föredrar sans serifer så 
skulle en text med enbart sanserifer kunna 
fungera väl. Genom att enbart ändra 
tjocklek alternativt färg på ett fåtal ord så 
blir läsbarheten och den kommunikativa 
förmågan fortfarande bra trots en annars 
stökig etikett. 

 
 

 
Bild 7. Skiss: Text i form av 

varumärkesnamn. 

 
2. Noter i form av varumärkesnamn. 
 
Denna skissen fanns både som förslag till 
detta konceptet men även till alternativ tre. 
Då det kändes mer intressant att ha texten 
ifylld med smaknoterna än att enbart ha 
texten utskuren valdes detta alternativ. Då 
texten och varumärkesnamnet flyter 
samman skapar det en väldigt stilren etikett 
som fortfarande är informativ.  
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Bild 8. Skiss: Text utskuren. 

 
3 . Text utskuren. 
 
Detta alternativet valdes då fokuset 
hamnade på smaken istället för 
varumärkesnamnet. Då varumärkesnamnet 
kommer vara utskuren text så gör det att 
formen på etiketten skapar själva 
varumärkesnamnet. Vilket kändes som ett 
modernt alternativ till den typiska 
rödvinsetiketten. Då denna även kommer 
vara skapad i ett hållbart papper så 
kommunicerar den både hållbarhet, 
livfullhet och kvalitet. För att förhöja 
kvalitetskänslan skulle texten med noterna i 
mitten vara en serif. 

 
4.4.6 Copy 
Genom att gå till Systembolaget och med hjälp av en anställd där, valdes tre redan 
existerande viner ut som sedan skulle användas i smaktesten under valideringen, samt som 
utgångspunkt för valet av copyn till designen. De existerande vinernas noter, vinsort och 
härkomst användes som copy tillsammans med varumärkesnamnet och årtal. 
 
Systembolagets anställde rekommenderade tre franska viner för att det skulle vara 
sammanhängande. De viner som valdes var ett stramt och nyanserat, ett mjukt och bärigt 
samt ett fruktigt och smakrikt. Dessa viner skulle enligt Systembolagets anställde vara 
väldigt typiska för sin kategori samt skilja sig från varandra och i sin tur göra det möjligt för 
en icke insatt att känna skillnad på vinerna. 
 
Vinerna som valdes var:  
 
Namn: Les Pious Côtes du Rhône 
Variant: Fruktigt och smakrikt 
Sort: Côtes du Rhône 
Land: Frankrike 
Smaknoter: björnbär, körsbär, peppar och lagerblad 
 
Namn: Château Pineraie Malbec 
Variant: Stramt och nyanserat 
Sort: Malbec 
Land: Frankrike 
Smaknoter: blåbär, örter, hallon, kakao, svarta vinbär, viol och peppar 
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Namn: Beaujolais Royal 
Variant: Mjukt och bärigt 
Sort: Beaujolais 
Land: Frankrike 
Smaknoter: Skogsbär och färska örter 
 
I Fowler et. al. (2011) studie bekräftades det att beskrivningen på vinetiketten är den 
viktigaste faktorn när en millennial väljer vin. Därför rekommenderas att framsidan hålls 
enkel samt att baksidan används för produktinformation och information om producenten.  
Då denna studie enbart fokuserar på framsidan är det därför viktigt att hålla den enkel. Enligt 
Vinjournalen (2015) så finns det viss information som brukar finnas med på en vinflaskas 
etikett. Denna informationen är: 
 

● Vingårdens namn 
● Var druvorna odlas 
● Årgång 
● Sort 

 
Så ett exempel på informationen på etiketterna är: 

● Rödvin 
● Frankrike 
● 2017 
● Beaujolais 

 
Då etiketterna ska kommunicera smaken gjordes även valet att ha med smaknoterna på 
etiketten. 
 
4.4.7 Färg 
Utefter den insamlade teorin i kapitel 2 sammanställdes fakta för att komma fram till vilka 
färger som ansågs relevanta. Därefter användes Adobes färghjul för att för att få inspiration 
till färgkombinationer som passar tillsammans. Resultatet av detta kan ses nedan i bild 9. 
 
Då Klimchuck och Krasovec (2012) förklarar att färgerna ska väljas genom att jämföras med 
konkurrenternas så undersöktes först konkurrenternas färgval med hjälp av Systembolagets 
hemsida. Färger som sen även enligt teorin kändes relevanta för varumärket var röd, grön, 
svart samt vit.  
 
Detta för att den röda färgen enligt Klimchuck & Krasovec (2012) står för intensiteten i 
kryddiga smaker samt friskheten hos bär. Statia & Barth (2012) förklarar att vinförpackningar 
med bland annat otraditionella färger är nyckeln till att nå ut till millennials samt att 
oanständiga, sexuella och romantiska teman föredras framför traditionella. Därför kan röd 
passa bra då det enligt Klimchuck & Krasovec (2012) är en färg som kommunicerar värme, 
kärlek, eld och passion. Röd är även en färg som associeras med rödvin. 
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Grön då detta enligt Klimchuck & Krasovec (2012) kommunicerar ekologiskt och hållbart 
samt avslappning och fridfullhet. Och att dricka vin som just avslappning är något som 
millennials enligt Thach & Olsen (2006) gärna gör. Vidare förklarar Thach & Olsen (2006) att 
millennials även är väldigt måna om miljö och hållbarhet vilket därför kan belysas i 
marknadsföringen av vinet för att nå ut till dem. 
 
Då den vita färgen enligt Klimchuck & Krasovec (2012) symboliserar fräschhet och nutid 
samt reflekterar ljus och därför kan få andra färger att stå ut mer kändes vitt relevant för 
varumärket. Då ett av varumärkets värdeord även är kvalitet kändes vitt relevant då 
Klimchuck & Krasovec (2012) förklarar att vitt kan användas för att skapa en känsla av 
rikedom och klass.  
 
Den sista färgen är svart då svart enligt Klimchuck & Krasovec (2012) är en klassisk, elegant 
och häftig färg. Svart kan tolkas som en färg med hög kvalitet, vilket var ett av varumärkets 
värdeord. Vidare förklarar Klimchuck & Krasovec (2012) att svart även kan få andra färger 
att framträda och synas bättre. 
 

 
Bild 9. Färger. 

 
Färgerna som valdes var en nyans av rött, vitt samt svart. Trots att grönt står för hållbarhet 
gjordes valet att istället använda ett hållbart papper som färgsättning för att kommunicera 
samma känsla då blandningen av rött och grönt kan ge andra associationer bland annat jul. 
Den röda färgen står för den livfulla delen av varumärket. Den svarta och vita för kvalitet och 
den bruna för hållbarhet. 
 

Röd Svart Vit 

C: 32 
M: 100 
Y: 52 
K: 74 

C: 0 
M: 0 
Y: 0 

K: 100 

C: 0 
M: 0 
Y: 0 
K: 0 

Tabell 4. Färgerna i CMYK. 
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4.4.8 Skapande av etikett 
All information som samlats in under designprocessen sammanställdes sedan digitalt. Varje 
vin matchades med ett koncept och tre alternativ på etiketter skapades. Nedan presenteras 
vilket vin som hör till vilken etikett samt de färdiga designerna och motiveringen bakom 
designbesluten.  
 

   

Bild 10. De färdiga etikettförslagen. 
 

 
Bild 11. Text över hela. 

Text över hela 
Vin: Chateau Pineraie Malbec 
 
För att ge lika mycket fokus på 
smaknoterna som på varumärkesnamnet, 
året samt landet är all text lika stor. Ett av 
orden är i ett tjockare teckensnitt för att öka 
läsbarheten. För att kunden enklare skulle 
kunna förstå vilket som är 
varumärketsnamnet, samt för att tillföra en 
färgklick, gjordes varumärkesnamnet i den 
röda färgen. Användandet av en svart 
bakgrund skapade en modern känsla. 
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Bild 12. Noter i form av varumärkesnamn. 

Noter i form av varumärkesnamn 
Vin: Les Pious Côtes du Rhône 
 
En handritat script användes för att s kapa 
en känsla av kvalitet. I det svarta 
teckensnittet är smaknoterna skrivna i en 
röd ton. På grund av tidsbrist så blev 
läsbarheten på detta alternativet inte så bra. 
I större format så såg man lätt bokstäverna 
men på en etikett som även skulle se 
estetiskt tilltalande ut så fick namnet 
minskas ner så pass mycket att texten i 
bokstäverna mer ser ut som en textur än 
faktiska bokstäver. Detta var en designmiss 
som hade kunnat åtgärdas om mer tid 
funnits.  

 

 
Bild 13. Text utskuren. 

Text utskuren 
Vin: Beaujolais Royal 
 
På denna etiketten gjordes valet att sätta 
smaken i fokus och ha varumärkesnamnet 
Rödvin som den utskurna delen av texten 
men även väldigt beskuret. Röd på 
överdelen av etiketten och vin på 
nederdelen. För att få den hållbara känslan, 
utöver användningen av naturpapper, 
valdes en enkel handskrifts-inspirerad linjär. 
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5 Validering 
 
5.1 Urval 
Urvalet skedde som ett bekvämlighetsurval vilken enligt Bryman (2011) består av personer 
som finns tillgängliga för forskaren. Risken med ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman 
(2011) att urvalet inte representerar hela målgruppen. Urvalet var dock även ett målinriktat 
urval vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren gör ett strategiskt urval för att intervjua 
relevanta personer för forskningsfrågan. Då skribenten studerar Grafisk Design och 
Kommunikation innebär det att klasskamrater har erfarenhet och förståelse för att bedöma 
design. Detta tillsammans med att de har stor vana för designbegrepp gör att de lämpar sig 
för valideringen. De har inte heller någon större erfarenhet av rödvin eller att urskilja smaker 
i vin vilket gör att de ur den aspekten passar lika bra till valideringen som andra personer i 
målgruppen. 
 
5.2 Fokusgruppens genomförande 
Valideringen skedde med en fokusgrupp på 5 personer. Inför fokusgruppen skapades ett 
manus med den information som testpersonerna skulle få inför fokusgruppen, ett antal 
enkäter och bilder som ses i bilaga 4, samt en power point. 
 
Fokusgruppen bestod av fyra olika delmoment. De första tre delmomenten bestod av en 
enkätundersökning där deltagarna fick svara på ett fåtal frågor om vinet eller designen de 
ställts inför. Det fjärde delmomentet var en mer öppen diskussion om de olika testerna där 
de kunde diskutera sina intryck med varandra för att skapa djupare insikter.  
 

1. Det första delmomentet är enbart ett smaktest där testpersonerna fick smaka på tre 
stycken olika rödviner. Dessa serverades i tre glas per person med namnen A, B och 
C. 

 
Testpersonerna fick sedan betygsätta på en skala 1-5 hur mycket de tyckte om vinet, 
samt hur mycket de anser att det smakade av en viss not. (Exempelvis, choklad, 
vanilj eller bär). Detta skedde via en enkät. Efter detta så lämnas enkäterna in. 
 

2. I delmoment två fick testpersonerna se de tre olika designade etiketterna, som 
namngetts D, E och F och sammanställts på ett papper, för att därefter svara på ett 
antal enkätfrågor. Vilken de föredrar, vilka associationer etiketterna ger, hur pass 
hållbart/kvalitativt/livfull etiketten ser ut, samt vilken de skulle välja i butik. Därefter 
lämnades även dessa enkäter in. 

 
3. Därefter genomfördes ett nästintill likadant smaktest som i delmoment ett men där 

varje vin tilldelats en etikett. Namnen på glasen har även bytt namn till G, H och I, för 
att testpersonerna inte ska veta vilket som är vilket per automatik. De fick även svara 
på ett antal enkätfrågor. Därefter lämnades även dessa enkäter in. 
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4. Det fjärde och sista delmomentet utfördes som en semistrukturerad intervju som 
bestod av en öppen diskussion om de olika vinerna och designerna samt varför de 
valde som de gjorde. Ett antal frågor användes som utgångspunkt och för att hålla 
igång diskussionen. 

 
Syftet med detta upplägg på fokusgruppen var att se om testpersonerna uppfattade smaken 
annorlunda efter de sett etiketterna eller om den var lika som innan etiketten och därigenom 
avgöra om etiketten har förmedlat smaken av vinet eller inte. Valideringen visar även vilken 
etikett samt vilket vin som föredras av målgruppen för att kunna dra slutsatser om ifall dessa 
är desamma individuellt som när de kombineras. Metoden visar även om testpersonerna 
väljer vin utefter smak eller etikett, samt slutligen om etiketterna kommunicerar de satta 
värdeorden.  
 
 
5.3 Fokusgruppens resultat 
Till valideringen så skapades tre enkäter, två bilder samt fyra frågor som du kan se under 
bilaga 4. Svaren på enkäterna kan ses i bilaga 5. 
 

 
Figur 2. Förklaring. 

 
Ovan i figur 2 ses förklaringen för diagrammen i de kommande styckena och nedan 
presenteras resultatet av valideringen. 
 
5.3.1 Del 1 
I del 1 fick testpersonerna smaka på de tre olika vinerna utan att ha sett någon etikett. 
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Hur mycket testpersonerna tyckte att de tre vinerna smakade av en viss smaknot. 

 
Figur 3. Smaktest del 1: Les Pious Côtes du Rhône 

 

 
Figur 4.Smaktest del 1: Chateau Pineraie Malbec 

 
Enligt Systembolaget (2017) är skogsbär en blandning av röda och mörka bär, närmare 
bestämt hallon, björnbär, blåbär och lingon. Så trots att Chateau Pineraie Malbec inte sägs 
innehålla smaken av skogsbär innehåller den de enskilda smaknoterna blåbär och hallon 
vilket gör att även skogsbär markerats som rätt i diagrammet för att få ett rättvist resultat. 
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Figur 5. Smaktest del 1: Beaujolais Royal. 

 
Trots att Beaujolais Royal enbart hade smak-noterna skogsbär och örter så har även 
noterna björnbär, hallon och blåbär markerats som rätt i diagrammet. Detta då skogsbär 
enligt Systembolaget (2017) var en blandning mellan hallon, björnbär, blåbär och lingon. 
 

Hur mycket testpersonerna tyckte om smaken på de tre vinerna 

 
Figur 6. Vinets smak. 

 
Genomsnittet för Les Pious Côtes du Rhône var 2 av 5. 
Genomsnittet för Chateau Pineraie Malbec var 2,6 av 5. 
Genomsnittet för Beaujolais Royal var 3 av 5 vilket gjorde detta till vinet som föredrogs 
utefter enbart smaken. 
 

Vilket vin de hade köpt enbart utifrån smaken 

Tre av testpersonerna svarade att det hade köpt vinet Beaujolais Royal. En testperson valde 
Pious Côtes du Rhône och en person valde Chateau Pineraie Malbec. 
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5.3.2 Del 2 
I del 2 fick testpersonerna enbart svara utifrån de tre etikettförslagen. 

Vad testpersonerna tyckte om etiketterna 

 
Figur 7. Testpersonernas åsikter om etiketterna. 

 
Text över hela  fick genomsnittet 3,8 av 5. 
Noter i form av varumärkesnamn  fick det genomsnittliga betyget 3,6 av 5. 
Text utskuren fick genomsnittet 3,6 av 5.  
 
Text över hela föredrogs marginellt lika mycket jämfört med de två andra etiketterna. Dock är 
skillnaden liten vilket tyder på att alla var lika omtyckta. 
 
Vilken etikett de hade valt enbart utifrån etiketten 

Två testpersoner valde Text över hela . 
Två testpersoner valde Text utskuren. 
En testperson valde Noter i form av varumärkesnamn.  
 
Hur etiketterna förmedlar de fyra värdeorden 

 
Figur 8. Hur Text över hela förmedlar 

värdeorden 

 
Figur 9. Hur Noter i form av 

varumärkesnamn förmedlar värdeorden. 
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Figur 10. Hur Text utskuren förmedlar värdeorden. 

 
Enligt figur 8-10 ovan så kommunicerade  Text utskuren generellt värdeorden bäst, följt av 
Noter i form av varumärkesnamn  och till sist  Text över hela . 
 
5.3.3 Del 3 
I del 3 fick testpersonerna både se etiketten samt smaka vinet och sedan svara på ett antal 
frågor. 

Hur mycket testpersonerna tyckte att de tre vinerna smakade av en viss smaknot, efter att 
de sett etiketten 

 
Figur 11. Smaktest del 3: Les Pious Côtes du Rhône 
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Figur 12. Smaktest del 3: Les Pious Côtes du Rhône 

 

 
Figur 13. Smaktest del 3: Beaujolais Royal. 

 

Hur mycket testpersonerna tyckte om de tre vinerna kombinerade med etiketterna 

 
Figur 14. Vinets smak i kombination med etiketter. 
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Vilket vin testpersonerna skulle välja i butik efter att både ha sett etiketten och smakat på 
vinet 

Två personer valde Text över hela  med vinet Chateau Pineraie Malbec. 
Två personer valde Text utskuren med vinet Beaujolais Royal.  
En person valde  Noter i form av varumärkesnamn  med vinet  Les Pious Côtes du Rhône. 
 
Anledningen till att ovanstående vin valdes 

Av ovanstående sa fyra  av fem personer att den främsta anledningen till att de valde som 
de gjorde på grund av vinet smak. En person svarade att den främsta anledningen var på 
grund av etikettens utformning. 
 
 
5.3.4 Del 4 
I del 4 genomfördes en fokusgruppsintervju och relevanta insikter har sammanfattats nedan. 
Smaken var den huvudsakliga anledningen till att de valde ett visst vin. När de sedan skulle 
motivera varför de föredrog den etikett de gjorde så svarade testpersonerna såhär:  

Hållbart utskuret 

“Den kändes mest nyskapande.” “Fin.” “Estetisk tilltalande.” “Den ser ekologisk ut vilket 
uppskattas när man köper vin.” “Gillar strukturen i pappret, kontrasterna och teckensnittet.” 

Noterna i form av varumärkesnamn 

“Den är enkel.” “Den vita bakgrunden i kontrast med det röda är fint.” “Den kändes 
minimalistisk.” “Fint teckensnitt.” “Tilltalade mest.”  

Text över hela 

“Den var estetiskt tilltalande.” “Snygg.” “Olik andra viner.” “Väldigt modern.” “Mycket 
typografibaserad.” “Texten i fokus.” “Gillar att rödvin står i rött samt att det står vad den 
smakar på flaskan. Det är ingenting man ser först. Först tror man bara att det är en massa 
text men sen aha! smakerna!” “Väldigt mycket smaker.” 
 
När de sedan skulle svara på om de uppfattade smakerna annorlunda efter att de sett 
etiketterna så visste de inte men trodde förmodligen. De trodde även att antalet olika viner 
de provat på rad kan ha ändrat deras uppfattning av smaken. 
 
Som svar på frågan “Återges smaken i utformningen?” sa de: 
“Jättesvårt att säga,  jag tyckte bara att det smakade vin.” “Var även svårt att avgöra hur 
noter i varumärkesnamn skulle smaka då det inte stod.” “Vet inte hur skogsbär smakar.” 
“Stor skillnad om man har det till mat eller inte.” “Vinet till etiketten Text över hela smakar 
mycket vilket återges bra genom etiketten.” 
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6 Analys 
 
6.1 Skillnaderna mellan de två smaktesterna 

 
Figur 15. Differensen mellan smaktesterna: Les Pious Côtes du Rhône. 

 
Ovanstående diagram visar att testpersonerna kände smaken på vinet sämre med etiketten 
Noter i form av varumärkesnamn  än de gjorde utan. Detta tyder på att etiketten inte 
förmedlar smaken. Att smaken inte förmedlades kan ha påverkats av den dåliga läsbarheten 
som blev när noterna i varumärkesnamnet skrevs på en så liten yta.  
 
 

 
Figur 16 . Differensen mellan smaktesterna: Chateau Pineraie Malbec. 

 
Figur 16 visar att smaken förbättrades efter att de sett etiketten, alternativen blåbär och 
svarta vinbär var detsamma som innan. Efter att testpersonerna sett etiketten smakade 
björnbärsnoten mindre och då björnbär var en not vinet inte skulle smaka av tyder detta på 
att smaken blev mer korrekt efter att de sett etiketten. 
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Vinet skulle smaka av örter vilket även här kan ha blandats ihop med lagerblad. Vilket kan 
förklara varför lagerblad har ökat. Örter är enligt Systembolaget (2017) namnet på en 
blandning av till exempel smakerna basilika, färska örter, timjan, rosmarin och salvia, men 
då lagerblad inte stod med på listan är det för osäkert att ändra lagerblad till en not vinet 
skulle innehållit. Även körsbär är en not vinet inte skulle smaka av men då den ökningen är 
väldigt liten är det svårt att dra några slutsatser utifrån detta. 
 
Figur 16 visar på att Text över hela kommunicerar smaken av vinet och tenderar att hjälpa 
testpersonerna att avgöra smaken mer korrekt. 
 

 
Figur 17 . Differensen mellan smaktesterna: Beaujolas Royal 

 
Detta diagram visar drastiska skillnader. Alla smaknoter som vinet skulle innehålla har ökat 
och flera av de noter som vinet inte skulle innehålla har sänkts. Detta tyder på att etiketten 
med Text utskuren kommunicerar smaken av vinet. 
 
De ytterligare noter som ökat och som vinet inte skulle smaka av var svarta vinbär och 
lagerblad. Även detta kan ha berott på att svarta vinbär blandas ihop med skogsbär eller 
björnbär. Då svarta vinbär inte ingår i Systembolagets (2017) samlingsbegrepp skogsbär 
behålls den dock som den är. Utöver detta  här har även lagerblad och örter ökat vilket tyder 
på att dessa smaker också skulle kunna uppfattas väldigt lika. Men av samma anledning 
som ovan står lagerblad kvar som en smak vinet inte skulle smaka.  
 
6.2 Etiketternas kommunikation av värdeorden 
Etiketterna kommunicerade värdeorden olika bra, se kapitel 5.3.2. Bäst kommunicerade Text 
utskuren , följt av Noter i form av varumärkesnamn  och till sist Text över hela.  Då värdeorden 
valdes utefter aspekter som millennials värderar så är det fördelaktigt om etiketten som väljs 
även förmedlar värdeorden, då detta är en bidragande faktor till att den attraherar 
målgruppen, vilket var en del av syftet. 
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Så om enbart värdeorden skulle förmedlas hade alternativet Text utskuren varit bättre. Då 
denna studie dock främst fokuserar på skapandet av en etikett som tilltalar smaken och 
attraherar målgruppen millennials är fortfarande Text över hela  det bättre alternativet. 
 
6.3 Vinet, etiketten samt kombinationen som föredrogs 
 
  Vin   Etikett  Kombination 
1  Beaujolais Royal  Text över hela  Text över hela  + Chateau Pineraie 

Malbec 
2  Chateau Pineraie Malbec  Noter i form av varumärkesnamn 

Text utskuren 
Text utskuren + Beaujolais Royal 

3  Les Pious Côtes du Rhône    Noter i form av varumärkesnamn + Les 
Pious Côtes du Rhône 

Tabell 5. Smak, etikett samt kombination som föredrogs. 
 
Enligt del 1 så föredrogs vinet Beaujolais Royal följt av Chateau Pineraie Malbec och till sist 
Les Pious Côtes du Rhône. I del två föredrogs Text över hela  varav de två andra 
alternativen hade lika stort antal poäng. När vinet och etiketten kombinerades i del 3 
föredrogs Text över hela tillsammans med vinet Chateau Pineraie Malbec. Följt av Text 
utskuren  tillsammans med vinet Beaujolais Royal och till sist Noter i form av 
varumärkesnamn  tillsammans med Les Pious Côtes du Rhône.  
 
Testet visar även på att smaken av ett vin kan vara det som avgör om ett vin köps eller inte. 
Beaujolais Royal föredrogs i första testet, men etiketten Text utskuren  hade samma poäng 
som etiketten Noter i form av varumärkesnamn . När de sedan kombinerades i del tre så 
föredrogs kombinationen Beaujolais Royal med etiketten Text utskuren över det minst 
omtyckta vinet Les Pious Côtes du Rhône och den lika omtyckta etiketten Noter i form av 
varumärkesnamn .  
 
Baserat på faktan i Tabell 5 har vinet Chateau Pineraie Malbecs smak kommunicerats bättre 
med hjälp av alternativet Text över hela då det gick från andra plats i första smaktestet, till 
första plats i andra smaktestet . Vinet Beaujolais Royal föredrogs egentligen i del 1 när de 
enbart gick efter smaken, men efter att de sett etiketterna föredrog testpersonerna istället 
vinet Chateau Pineraie Malbec med etiketten Text över hela . I del 2 av valideringen när 
testpersonerna enbart utgick från etiketten var det även där alternativet Text över hela  som 
föredrogs. 
 
Trots att majoriteten av testpersonerna säger att de väljer vin utefter smaken så har etiketten 
större betydelse.  
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7 Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka hur en rödvinsflaskas etikett kan designas för att attrahera 
målgruppen millennials och samtidigt förmedla vinets smak. Två av alternativen 
kommunicerade vinets smak och ett alternativ kommunicerade inte smaken av vinet. Utefter 
denna studie så är dock etiketten Text över hela det designalternativ som kommunicerar 
smaken av vinet bäst samtidigt som det tilltalar målgruppen millennials.  
 
Trots att Text utskuren fick bra resultat i testet om hur mycket etiketten förmedlade 
värdeorden till skillnad från Text över hela,  så var det etiketten Text över hela  som 
testpersonerna, det vill säga millennials, valde i slutänden. Text över hela kommunicerade 
smaken av vinet och fick testpersonerna att smaka mer rätt noter än de gjorde utan 
etiketten. Utöver detta så gjorde etiketten Text över hela  att det näst mest omtyckta vinet 
(utefter smaktestet där testpersonerna enbart smakade vinerna) blev det mest omtyckta 
vinet efter att testpersonerna även sett etiketten, vilket tyder på att etiketten attraherar 
målgruppen millennials. 
 

  

Bild 14. Etiketten som kommunicerade smaken av vinet. 
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8 Avslutande diskussion 
I detta kapitel diskuteras de olika delarna av rapporten samt rekommendationer för framtida 
studier beskrivs i de delkapitel där rekommendationer finns. 
 
8.1 Relevans 
Denna studie är relevant för både producenter av vin, men även för yrkesmänniskor inom 
designbranschen. Då tidigare studier visar att millennials är och kommer bli stora 
konsumenter på vinmarknaden, så är ny forskning om hur man kan designa för att nå ut till 
dem relevant. Speciellt med tanke på de restriktioner som finns vid marknadsföring så blir 
just förpackningsdesign viktigare och i en rödvinsflaksas fall etiketten. 
 
8.2 Teoretiskt ramverk 
 
8.2.1 Diskussion kring källor  
Då ett antal av källorna är institutioner som exempelvis Systembolaget och Riksdagen är 
dessa väldigt trovärdiga. 
 
Även majoriteten av litteraturen inom designteori kommer från kurslitteratur och har även 
den hög trovärdighet. 
 
De källor som inte är lika säkra att de vetenskapliga artiklarna, men då det är många steg 
som ska gås igenom samt många ögon som läser en kandidat-/master uppsats så känns 
även dessa trovärdiga. Då flera studier även visar på samma sak ökar det sannolikheten att 
källorna går att lita på 
 
8.3 Metod 
8.3.1 Allmänt 
Respondenterna i denna studie är enbart personer som bor i Sverige och då ett lands kultur 
påverkar en person, så kan detta i sin tur påverka resultatet av studien vilket är något som 
bör has i åtanke. 
 
8.3.2 Inledande studie 
Trots att Bryman (2011) menar att kvalitativa frågor inte lämpar sig för enkätundersökningar 
så togs beslutet att ha med två i den inledande studien. Detta för att få en översikt av vad 
majoriteten tycker för att sedan kunna rikta in studien efter målgruppens åsikter. 
 
8.3.3 Utvärdering 
I denna studie genomfördes utvärderingen utefter skribentens åsikter som utbildad inom 
branschen samt en del av målgruppen. Om mer tid hade funnits skulle en undersökning med 
målgruppen varit bra för att avgöra vilka skisser som skulle arbetas vidare med utefter deras 
preferenser. Då det dock är svårt för en intervjuperson att avgöra baktanken bakom ett 
koncept enbart utifrån en skiss så hade färdiga alternativ av fler skisser behövts göras. Detta 
hade skapat en större trovärdighet till studien, men hade även tagit mycket längre tid.  I 
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denna studie testades därför koncepten målgruppen i valideringen istället för i 
utvärderingssteget. 
 
8.3.4 Valideringsmetod 
Nackdelarna med valideringsmetoden är att fokusgruppen enbart är med ett fåtal personer. 
Detta på grund av ekonomi samt tidsbrist. Detta innebär att designriktningen kommer 
avgöras av smaken från ett fåtal personer i målgruppens och därför inte spegla hela 
målgruppen åsikter. I den inledande studien visades det även att målgruppen har väldigt 
skilda åsikter så denna undersökningen kan komma att ge olika resultat om den genomförs 
flera gånger beroende på vilka respondenterna är. Så för att öka trovärdigheten i framtida 
studier skulle fler fokusgrupper kunna genomföras. 
 
Trots att en stor del av valideringen bygger på en enkätundersökning så gjordes valet att 
utforma valideringen som en fokusgrupp då testpersonerna ändå måste vara på samma 
ställe för att kunna ha en vinprovning. Därför föredrogs även en fokusgrupp framför 
kvalitativa intervjuer. Fokusgruppsaspekten ger även djupare insikter och mer kött på benen 
för senare analys. 
 
8.4 Designprocessen 
Genom att utföra studien med flera skribenter hade punkter som brainstorming samt skisser 
kunna utföras på ett bättre sätt. Resultatet av dessa delar hade blivit mer genomgående och 
genom att bolla idéer mellan varandra kunde bättre resultat uppnåtts.  
 
Då förstudien inte var planerad från början tog denna mycket tid från designprocessen. 
Därför fick många beslut tas utefter tidsbrist. Exempelvis vid skapandet av etiketterna under 
kapitel 3.4.8. Där blev läsbarheten på etiketten Noter i form av varumärkesnamn dålig, men 
då tid inte fanns att göra om denna användes den trots allt i valideringen. Valideringen 
bekräftade den dåliga läsbarheten då smaken inte kommuniceras väl genom det 
etikettförslaget.  
 
I denna studie gjordes avgränsningen att enbart undersöka typografiska etiketter. En 
framtida studie skulle därför även kunna göras där grafik undersöks istället för typografi. 
 
8.5 Validering 
Respons från testpersonerna under fokusgruppen var bland annat att något att rensa 
paletterna med mellan smakningen av de olika vinerna hade varit bra.  
 
De ansåg även att skogsbär och färska örter var lite diffusa begrepp och efter att ha 
undersökt detta under resultat och analys kapitlet så har även skribenten kommit fram till att 
dessa borde definierats tydligare. Vissa av smaknoterna var nämligen desamma. Skogsbär 
betydde bland annat en blandning av blåbär, hallon, björnbär och lingon. Vilket gör att 
smaknots-alternativen hallon, blåbär, björnbär och skogsbär överlappar varandra. Även örter 
var en blandning av rosmarin, timjan, färska örter, basilika och salvia. Dessa kryddor kan i 
sin tur även lätt blandas ihop med lagerblad för den person som inte är så insatt. Exempelvis 
målgruppen. Därför justerades vissa av noterna i efterhand. 
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Vid avläsning av diagrammen måste även hänsyn visas till att ett vin kan smaka olika 
mycket av en not. Vinet kanske beskrivs som att det smakar av hallon, men kanske bara 3 
av 5 på en skala. Så att smaknoterna vinet ska smaka av inte är femmor allihopa betyder 
inte att svaren är inkorrekta. Hur intensiv en viss smaknot är i ett vin är dock svårt att avgöra 
för en person utan utbildning inom området. Därför hade ett förslag till framtida studier varit 
att göra smaktestet med exempelvis en sommelier så att de fick värdera hur mycket noterna 
smakar. Därefter kan det resultatet användas som facit till smaktesterna med målgruppen.  
 
8.6 Analys 
Data i analyskapitlet ledde fram till slutsatsen att etikett-alternativet Text över hela 
kommunicerade smaken av vinet och attraherar målgruppen millennials. Dock kan man inte 
utgå ifrån att detta är korrekt på grund av det lilla antal testpersoner i fokusgruppen.  
Variationen kan eventuellt enbart bero på de individuella personernas skillnad i smak och 
visar inte nödvändigtvis på några exakta sanna skillnader. Studien visar därför mer på en 
tendens än ett statistiskt underbyggt resultat. För att i exempelvis framtida studier kunna 
fastställa att Text över hela  faktiskt är det alternativ som föredras av målgruppen borde fler 
fokusgrupper genomföras. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Nedan presenteras svaren från enkätundersökningen.  
 

 

 



 
 



 
 
Varför valde du just det alternativet? 

Kände igen dem. 

Vet inte, det tilltalade mig. 

Känns som de klassiska oftast har goda klassiska smaker 

De är snygga att ha framme, det blir som en inredningsdetalj. 

Gillar den stilrena designen och att den låter flaskans form tala för sig 

enkla och fina men ändå utstickande 

Om flaskan är enkel så är smaken ofta bättre, baserar detta på ingen som helst statistik 

Snyggast 

Det ser spännande ut vilket drar åt sig min uppmärksamhet. Ser ungdomligt ut vilket skulle passa mina 
smaklökar. 

Jag gillade den 

Passar bäst in på mina köpkriterier 

Får för mig att enkla flaskor brukar hålla bra kvalitet och samtidigt ha ett prisklass som passar mig. 
Rent estetiskt tilltalas jag också av det enkla och stilrena 

Tydlighet 

Täcker hela flaskan vilket sticker ut 

Vet inte riktigt, känsla 

Ville välja 1 och 2 

Fint! Men gillar även alt. 1 och 3 mycket. 

Stilrent, enkelt och snyggt. Speciellt den till vänster! 



Då jag brukar titta på etiketten och gillar illustrationer som är lite roliga 

Ger mig ett större förtroende av att vara ett seriöst vin och en vingård som har en historia av att det vet 
vad de håller på med. 

Illustrerat är alltid roligt. 

Känslan av att vinet är lite äldre (=lite bättre) 

Ser seriöst ut 

Svårt att vara övergripande i valet då jag ej går på utseende när jag väljer vin -Antika etiketter betyder 
inte gott vin/ tilltalar mig inte extra mycket. Det viktiga med en etikett är att den förmedlar vinets 
karaktär. Det ovanstående valet baserades på att Tommasi är ett gott vin enl mig. 

Traditionellt, italienskt, gott 

De är mest clean. För mig är en clean och snygg flaska en indikation på hög kvalitet. 

Snygg och ren design 

Känns spännande 

Känns seriöst och kvalitetsmässigt. För mycket färg eller "barnsligt" grafiskt uttryck skriker budget. 

De liknar det vin jag brukar köpa! Allt med för mycket färg känns billigt 

Stilrena, coola och snygga 

Den känns pålitlig, klassisk och god 

Enkel och renodlad design 

Lägger mer på smak än etiketten. 

Den ser klassisk och professionell ut. Etablerad. 

Estetiskt tilltalande! 

Känns trovärdigt 

Jag kopplar utseendet till kvaliteten på vinet. 

Dekorativa illustrationer är alltid iögonfallande 

Lekfullt och snyggt 

Fina flaskor som sticker ut på hyllan 

Ser ut att vara det vin som smakar bäst. 

Liknar de jag dras till. Förmedlar proffesion. 

Verkar billigast. 

valde mellan 1och2 då den antika kan visa på erfarenhet av vin samtidigt som den enkla tilltalar då det 
inte ger ett rörigt intryck som vissa typografiska, illustrerade och fotografiska kan göra. 

valde mellan 1och2 då den antika kan visa på erfarenhet av vin samtidigt som den enkla tilltalar då det 
inte ger ett rörigt intryck som vissa typografiska, illustrerade och fotografiska kan göra. 

valde mellan 1och2 då den antika kan visa på erfarenhet av vin samtidigt som den enkla tilltalar då det 
inte ger ett rörigt intryck som vissa typografiska, illustrerade och fotografiska kan göra. 

valde mellan 1och2 då den antika kan visa på erfarenhet av vin samtidigt som den enkla tilltalar då det 
inte ger ett rörigt intryck som vissa typografiska, illustrerade och fotografiska kan göra. 

Eco rojo <3 



Jag tror automatiskt att det är ett lite dyrare vin som har högre kvalitet vad avser druvhantering, lagring 
och engagemang från vingården 

Härlig feeling 

Den försöker inte kompensera. 

Simpel, inte massa huxflux och onödiga grejer, vin behöver inte massa detaljer för att sälja. Vinet får 
gärna se basic ut så länge det är gott 

Den känns simpel, tycker inte flaskans utseende är viktig 

Tycker de är fina att ha framme 

Stilrent 

Ser dyrt och därmed gott ut 

De ser mest "viniga" ut...typ 

Det "ser" billigast ut 

Stilren 

Kände igen etiketten och vet att dem är goda.... 

Snygga 

Tycker inte om massor krusiduller 

För att det passar med gamla etiketter till rödvin 

Känns exklusivt 

Ser lite roligt och annorlunda ut, känns spännande 

stilrent är finast 

Känns classy, lagom dyra, man vet vad man får. Mindre risk att de innehåller nån annorlunda/konstig 
ingrediens. Men oftast väljer jag utifrån vad jag testat förut eller tips från vänner 

Sticker ut mest och känns ung och fräsch, tänker att smaken inte kommer vara lika tung. 

För att den verkar nice 

Ser ut som jag tänker mig vinflaskor ska se ut 

Det sägs ju att gammla viner är bra viner 

Ser modernt, stilrent och elegant ut 

frän 

Ofta så vinerna jag dricker för dess egenskaper ser ut annars spelar det ingen roll 

Klassisk design 

Det får gärna vara snyggt på hyllan hemma 

Pretantioner 

Bra form, känns solid och inte för dyr, fast inte vattnig smak 

Känns mer tilltalande 

Flaskorna såg stiliga ut 

Det ser nice ut! 

Man är ju GDKare 

Ayo wagwan piff ting, whats your bbm ping 



Det känns mest som ett vin, och det viktigaste är ju vad som finns inuti flaskan inte utanpå 

Sticker ut från mängden 

För det känns stilrent. Men nr 3 var väldigt tillalande oxå, känns kul och ungt. 

För att jag känner igen ett av vinet och jag tycker det är gott 

Egentligen viktigare med vilket land och druva, inte etikett. 

Den känns stilren och snygg 

Det var mest estetiskt tilltalande och den känns mest klassisk. Känns som det har en bra och lång 
historia (utan att vara fast i en specifik tid som alternativ 1) och de har haft tid på sig att utveckla ett bra 
vin. De har kunskapen liksom.  

 
 
 
Hur ser den perfekta vinflaskan ut enligt dig? 

Den perfekta vinflaskan har en klassisk etikett med mörkt glas och kork. 

- 

Enkel men ändå unik, att den sticker ut från mängden - kanske en helt blank etikett med en liten 
detalj på bara 

10 liter stor (hehe skojade). Den har en lite annorlunda form, hellre smal än tjock fast helst ett 
mellanting. Skruvkork är najs men kork-kork känns mer autentiskt. En snygg etikett utan för mkt 
krimskrams men som ändå ger känslan av ett ganska sofistikerat men ändå mysigt vinhäng. Helst 
ganska enkel, men om den är för enkel så kan det se lite billigt ut. 

fin form på flaskan, minimalistisk och stilren 

Minimalistisk, ska nästan kunna fungera som inredning 

Estetiskt tilltalande och representativ för smaken på vinet 

Ingen aning 

Starka rustika färger, gärna inslag av illustrerade växter. 

Tydlig 

Minimalistisk med fokus på vinets smak 

Enkel med något element som står i fokus, vill få en känsla av i vilket sammanhang vinet kan drickas 
(typ antika flaskor ger känsla av att de ska drickas på finare middagar med typ franskt eller italienskt 
tema) 

Med information och elegant 

Minimalistiska illustationer och typografi över hela flaskan 

Typ som 1an 

Blandning mellan 1 och 2 

Svårt att beskriva i text... 

Inbjudande 

En kul etikett, kanske med ett djur på, någon rolig figur, eller fin illustration. Det står givetvis 
ekologisk/organic på också! 



Spelar ingen större roll, huvudsaken är att innehållet är av kvalite och att flaskan representerar detta. 
Innovativt eller klassiskt, så länge det funkar! 

Illustrerat är roligast, tveksamt om jag skulle köpa en sån i butik dock. 

Svårt! Kanske klassisk form, stilren men antik/dekorativ etikett. Gillar när vingårdarna är med på 
etiketterna! 

Vit etikett, mörk text, blodröd kork 

Den förmedlar vinets karaktär, så när man dricker vinet krockar inte intrycket av flaskan/ettiketten 
med smakupplevelsen 

Rak i formen, äkta kork (inte skruvkork), en genuin etikett som talar om vinets ursprung 

Snygg etikett, enkel och snygg typografi som lyfter fram viktiga fakta som t.ex. vilken druva, ursprung 
och årgång. Ett fyndigt och välgenomtänkt namn på vinet är också bra. Plus enkla illustrationer eller 
ikoner som beskriver vinets smak (sötma, fyllighet, syrlighet osv). 

Som exempel 3, enkel flaska. Gärna mörk, men vit typografi som poppar. 

Tilltalande design, spännande form 

vet ej 

Vinrött är så fint på etiketter och kork! Gärna nått fint enkelt illustrerat på etiketten :) 

Modern, stilren, enkel 

Som den ovan men roligare, kanske ännu mer gammlmodig 

God och enkelt design, minimalistisk, attraktiv typografi 

Mörkflaska med enkel vit etikett. Enkel beskrivning om vad det är. 

Mörkt glas och gräddvit etikett med en riktig kork. 

Riktig kork, välillustrerad (tänk Crudo Nr 4993 
Catarratto Zibibbo Organic) 

Stilren 

Som vinet smakar. 

Färgglad, detaljerad 

Sticker ut från mängden med en unik design 

Skulle vara kul/annorlunda med en genomskinlig flaska. Men kanske finns nån anledning till att de är 
mörka? 

Vet ej. Enkel, klassisk 

Gulddetsljer, hållbart glas, skrivkork. 

Tänk typ caprice kir. 

Oj svår fråga. Men ganska enkel form på flaskan, enkel och tydlig etikett 

Oj svår fråga. Men ganska enkel form på flaskan, enkel och tydlig etikett 

Oj svår fråga. Men ganska enkel form på flaskan, enkel och tydlig etikett 

Oj svår fråga. Men ganska enkel form på flaskan, enkel och tydlig etikett 

Enkel men stilten 

Typ som en amarone tommasi kanske! Hade varit lite kul med en annorlunda form på flaskan också. 

En bra blandning. 



Som om den precis kommit ut ur en källare efter 50 år. Lågmäld. 

Simpel design, ska inte behöva se bra ut, lägg istället pengar på smak än design 

Simpel 

Enkel stilren 

Fin enkelt etikett. 

Clean och lite gammaldags touch 

Antik flaska med fancy etikett 

Inget svar 

Stilren och klassisk 

Antik etikett, lagom stor och djup botten 

Ser lyxig ut 

Skulle va schysst med en som ser ut lite som en old school rom flaska. Så ganska bred botten och 
rund, nästan som en boll med en liten hals. 

Fin form, snirklig text och massa krusiduller. 

Oj, svår fråga... ingen aning faktiskt! Antikt utseende , zinfandel, spännande flaska! 

Rolig, annorlunda med färger och mönster som intresserar 

Enkel flaska med tydlig information om land och druva 

Som att jag har råd med den fast den fortfarande är god 

Beskrivande (vilken smak, karaktär), inte för prålig design, gärna modern 

Vet ej 

Stilren, ska nästan ge ett proffesionellt intryck 

Den med en pinne på är fin 

Enkel rak form med neutrala färger, gärna någon liten detalj. Less is more! :) 

som något helt annat än en vinflaska 

Bara det smakar gott 

Klassisk, elegant 

Ganska enkel, lite fiffig design utan att bli löjlig/gullig/tacky. Flaskor med udda form är alltid kul 

Gammal 

Gillar el diablo (om heter så?) portvinsflaska 

Mycket färger, gärna lite ungdomlig touch 

Rolig och färgglad på ett seriöst sätt 

Dom här var fina! 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/57/8c/74/578c74986d64d72c461d1f9b7db91195.jpg 

Snygg, sorry för dåligt ordval men det är det bästa jag kan säga. Genomtänkt. Får inte se billig ut 

Snygg och sofistikerad 

Vacker, kanske någon folierad text, fint teckensnitt. Den ska liksom se snygg ut på matbordet och 
inte ha en helt egen stil. 

Edgy, fräsch, modern, ungdomlig, speglar smaken 



Finns olika, vet inte 

Utseendet spelar ingen roll för mig 

Läsbar, 

Enkel och stilren 

Enkel, ligger bra i handen och visar på stor kunskap inom området. Gärna en beskrivning bakpå vad 
det passar till för mat och vilka smaker det har. Typ passar till fläskkött och smakar enbär, päron och 
krusbär typ.  

 
 
 
   



Bilaga 2 
Nedan presenteras de anteckningar som togs under brainstormingsessionen. 
 

● Att skriva ut noterna i text, skapa ett mönster. 
● Att göra texten med noterna till olika former, försöka få dem att se ut som själva 

nånåten. Tex göra en hallonformad text där det står hallon.  
● Att använda olika färger som påminner om noterna, tex brunt för choklad, rött för 

röda bär. Använda dem olika mycket beroende på hur genomgående smaken är.  
● En enkel bakgrund med färger som förmedlar vika noter det är och sedan enkelt 

typografisk över det. 
● Text över hela etiketten, de viktiga orden är det som sticker ut, framhäva de 

huvudsakliga noterna, blandning av noter och känslor, framhäva med färg eller 
kanske storlek. Rödvin störst i mitten, de andra noterna poppar upp i de färger som 
känns relevanta för just den noten.  

● Jätte enkelt med bara lite typografi om namnet och små detaljer med noterna 
● Leka med utskuret i etiketten, tex att texten är utskuren och att etiketten är hållbar i 

brunt material. enbart ett beiget pappersark och alla detaljer är utskurna i materialet 
samt all text. Inget bläck etc.  

● göra en etikett i formen av den huvudsakliga noten. Tex chokladformad, bärformad, 
etc. Kanske i text och sen ovanpå eller utskuret står namnet på vinet.  

● leka med storleken på bokstäverna. Göra loggan i form av noter. Alltså i R står det en 
massa olika noter. Eller att en not skriver en bokstav.  

 
   



Bilaga 3 
 
Nedan presenteras de skisser som togs fram under kapitel  

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
   



Bilaga 4 
Nedan presenteras de enkäter som användes under valideringen. 
 
Del 1 
Denna enkäten användes i del 1 av valideringen tillsammans med tre glas namngedda A, B 
och C. 
 

 
 
 
   



Del 2 
Denna enkät samt bild användes till del två av valideringen. 

 

 
 
 
   



Del 3  
Denna enkät och bild användes till del tre av valideringen tillsammans med tre glas 
namngivna G, H och F. 

 

  



Del 4 
 
De frågor som användes under disskussionsdelen är de som presenteras nedan: 
 

● Vilket vin föredrog ni och varför? 
● Vilken etikett valde ni och varför? 
● Uppfattade ni smaken av vinet annorlunda efter att ni hade sett etiketten? 
● Anser ni att smaken återges i utformningen? 

 
 
 
   



Bilaga 5 
I denna bilaga presenteras svarsenkäterna för del 1-3 med testpersonernas svar. För att 
testpersonerna inte skulle veta vilket vin som hörde till vilken etikett så fick varje vin en 
bokstav för varje etikett. Nedan kan ni se vilket vin som hade vilken bokstav för att kunna 
tyda svaren på enkäterna. 
 
Noter i form av varumärkesnamn 
Vin: Les Pious Côtes du Rhône 
Namn i valideringen: A, F och H  
Variant: Fruktigt och smakrikt 
 
Text över hela 
Vin: Chateau Pineraie Malbec 
Namn i valideringen: B, D och I  
Variant: Stramt och nyanserat 
 
Text utskuren  
Vin: Beaujolais Royal 
Namn i valideringen: C, E och G 
Variant: Mjukt och bärigt 
 
Del 1 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



Del 2 

 

 



 

 



 
 



 
Del 3 

 

 



 

 



 
 
 

 


