Priset avgör när svensken väljer vin
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Priset avgörande när svenskarna väljer
vin
Svenskarna är inga finsmakare när det kommer till vin, enligt en ny Sifoundersökning som WW ViktVäktarna har låtit genomföra. 36 procent svarar
nämligen att det är priset som avgör vilken vinflaska som hamnar i
varukorgen. Det är fler som bor i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö
(44%) jämfört med personer som är bosatta i övriga delar av landet (31%)
som svarar så. Sifforna skiljer sig även mellan åldersgrupperna. 39 procent av
svenskarna i åldrarna 16–34 år väljer vin i budgetklassen jämfört med 34
procent av dem som är 35–55 år.
Men det finns fler faktorer som bestämmer svenskarnas vinval. 28 procent

svarar att det är fylligheten som har störst betydelse, tätt följt av vinets
ursprung (23%). 21 procent menar på att det är druvsorten som lockar mest
och lika många vill att det ska vara ekologiskt. Därtill väljer 14 procent flaska
efter vinets sockerhalt.
Svenskarna dricker allt mindre
Alkoholkonsumtionen i Sverige har totalt sett minskat under 2000-talet.
Enligt siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
sjönk drickandet med sex procent 2020 jämfört med 2019. Totalt drack
genomsnittssvensken (15 år eller äldre) 8,5 liter ren alkohol under
pandemiåret*.
–Den starka hälsotrenden har medfört positiva livsstilsförändringar för
många. Ska man konsumera alkohol så är det bättre att välja drycker med
lägre procenthalt, färre kalorier och mindre socker. Det minskar risken för att
drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt, säger Karin Nileskog,
kostexpert på WW ViktVäktarna.

När du köper vin, vad avgör då vilket vin du köper?
Prisklass 36%
Fyllighet 28%
Ursprung 23%
Druva 21%
Ekologiskt 21%
Sockerhalt 14%
Strävhet 10%
Annat 9%
Alkoholfritt 1%
Inget av ovan 5%
Jag köper aldrig vin 24%
Bas 1 082
*Länk till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings statistik
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Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden
11–15 mars 2021. Totalt intervjuades 1082 personer i åldern 16–79 år.
Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det
förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och
världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals
människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och
genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar
livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt
tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities
och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till
god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en
hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se
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