
 
Färsk Smile-undersökning från vinhuset Lindeman’s  

Kvinnor ler oftare än männen och gladast är man i musikstaden Göteborg 
 

Den 7 oktober firas World Smile Day världen över - en dag då man ska göra en god gärning och få sin 

omgivning att le. I samband med The World Smile Day så har även det australiensiska vinhuset 

Lindemans tagit fram en Smile-kampanj där fokus är på just leendet och att sprida glädje. Därför har 

Lindeman’s genomfört en Smile-undersökning där man tagit reda på hur svenskarna ser på sig själva 

när det kommer till leendet. Resultatet visar att vi svenskar ler ofta, två av tre svarar att de ser sig själva 

som en person som ler ofta eller ganska ofta. Kvinnorna ler oftare än männen och gladast är man i 

musikstaden Göteborg. Vad vi äter påverkar också vårt humör. Lindeman’s har därmed även inlett ett 

samarbete med Anna Ottosson, en av Sveriges främsta dietister, som har tagit fram en färgsprakande 

måltid som får hela kroppen att le.  
 

Inför World Smile Day har Lindeman’s genomfört en Smile-undersökning där man bland annat tagit reda på hur 

svenskarna ser på sig själva när det kommer till leendet. 72 % svarar att de ler ofta eller ganska ofta. Kvinnor 

anser att de ler betydligt oftare än männen (90 % jämfört med 59 %). Intressant är också att de som ler ofta gör 

det för att tillfredsställa andra (31 %). Tillfällen då vi blir vi glada och får ett leende på läpparna är i första hand 

när vi är med nära och kära (59 %). Det är också i hemmet man ler oftast (38 %) följt av på jobbet (29 %).  
 

Endast en av fem ler av lycka 

Främsta anledningen till att folk ler är för att de tänker på något roligt (33 %) följt av för att ge ett glatt och 

trevligt intryck och sprida glädje (25 %). Endast en av fem ler för att de är lyckliga. Här är det också stor 

skillnad mellan män och kvinnor.  27 procent av männen ler för att de är lyckliga, motsvarade siffra för 

kvinnorna är 12 procent.  Resultatet visar även att ett leende avtar med ålder; ju äldre du blir desto mindre ler du 

(76 % i den yngre målgruppen upp till 29 år ler ofta eller ganska ofta mot 62 % av de över 65 år). 
 

Yta är viktigast i huvudstaden 

I undersökningen ser vi stora geografiska skillnader. Göteborgare ler mer än både stockholmare och malmöbor. 

82 procent av personer boende i Göteborg anser att de ler ofta eller ganska ofta, motsvarande siffra för 

Stockholm är 73 procent och Malmö är 66 procent. Tittar man på den främsta anledningen till varför de ler 

svarar malmöborna för att de är lyckliga i högre utsträckning, vilket man kan tolka som att de inte förställer sig 

lika ofta (36 % jämfört med 23 % för Stockholm och 24 % för Göteborg). I Stockholm hamnar yta före lyckan. 

Att le för att ge ett trevligt intryck är viktigast i huvudstaden (18 % motsvarande siffra för Göteborg är 4 % och 

för Malmö är 7 %). Musik framkallar betydligt oftare ett leende hos göteborgare, kan det vara en Hellström 

effekt? (44 % jämfört med 17 % för stockholmare och 12 % malmöbor)  
 

Kronprinsessan Victoria vackraste leendet i kungafamiljen 
Ser vi till hur vi svenskar uppfattar kända offentliga personer och deras leende är kronprinsessan Victoria den 

person i kungafamiljen som vi överlägset tycker har det vackraste och mest smittande leendet (44 %). På andra 

plats kommer prinsessan Madeleine (8 %) och prinsessan Sofia (5 %). Kungen Carl XVI Gustaf och drottning 

Silvia svarar endast två procent respektive en procent.   
 

Lindeman’s i samarbete med Anna Ottosson, en av Sveriges främsta dietister 
Att le får alla i omgivningen att må bättre. Bara genom att le skickar du budskap till 

hjärnan att du är lycklig, vilket gör att kroppen börjar producera lyckohormon. Det 

finns även en rad livsmedel som innehåller ämnen som får oss på bättre humör. 

Dietisten Anna Ottosson har med fäste i senaste forskningen och mattrenderna 

skapat en måltid där ingredienserna är omsorgsfullt utvalda och som tillsammans 

ger en riktig hälsoboost som får hela kroppen att le. Råvarorna är valda utifrån 

höstens säsong. Maträtten är också framtagen för att passa bra ihop med Lindeman’s 

Bin 65 Chardonnay. 
 

– Vad vi äter påverkar i allra högsta grad vårt humör. Det recept som jag har skapat 

går under benämningen regnbågsmat, det vill säga färgrik mat som innehåller massa 

nyttigheter som ger både hälsa och energi och samtidigt bjuda på en 

smakupplevelse. För dig som vill fira World Smile Day är detta en härlig meny att 

bjuda familj och vänner på, säger dietisten Anna Ottosson. 



 
Annas recept kan du ta del av nedan. 
 

Lindeman’s introducerar nytt Smile-koncept  
Lindeman’s har tagit fram ett helt nytt koncept om går under namnet ”Smile” där fokus är på just leenden och 

att sprida glädje. Under hösten kommer Lindeman’s även att uppdatera utvalda Bag-in-Box och PET-flaskor 

med en ny Smile-etikett.   
 

Lindeman’s Bin 65 Chardonnay kostar 79 kronor och har artikelnummer är 2106. Lindeman’s Bin 45 Cabernet 

Sauvignon kostar 79 kronor med artikelnummer 6226. Lindeman’s har även en serie lågalkoholviner med 2,2% 

som går under namnet Early Harvest och säljs i dagligvaruhandeln. Dessa är Lindeman’s Early Harvest 

Semillon Sauvignon Blanc 2,2 %, Lindeman’s Early Harvest Cabernet Sauvignon Shiraz 2,2 % samt det 

mousserande vinet Lindeman’s Early Harvest Chardonnay, Pinot Noir och Muscat 2,2 %. Priset är 64,90 kr för 

vinerna och 67,90 kr för det mousserande vinet. 
 

Kort om World Smile Day 

World Smile Day firas den första fredagen i oktober varje år och budskapet man vill lyfta fram med dagen är 

"Gör en god gärning. Hjälp en person att le". Idén om World Smile Day myntades och initierades av Harvey 

Ball, en reklamtecknare från Worcester, Massachusetts. Harvey Ball är även känd för att ha skapat Smiley Face 

1963. Världens första World Smile Day ägde rum 1999 och har firats varje år sedan dess. 

 

För mer information vänligen kontakta: 
Sara Dahlén, Marknadsansvarig för Lindeman’s i Norden 

Tel: +46 766 399 700  

Mail: sara.dahlen@tweglobal.com 

 

För högupplösta bilder eller produktprover, kontakta: 
Oskar Lind 

Tel: + 46 707 20 20 88 

Mail: oskar.lind@cohnwolfe.com 

 

För högupplösta bilder: 
http://www.mynewsdesk.com/se/treasurywineestates 

 

Om Treasury Wine Estates: 
Treasury Wine Estates producerar internationellt storsäljande vinvarumärken som, Penfolds, Lindeman’s, 

Beringer, Wolf Blass, Rosemount, Wynns Coonawarrra Estate och Matua. Portföljen innehåller även lokala 

prestigeviner som Stags' Leap, Chateau St Jean och Etude i Kaliforninen samt Saltram, Coldstream Hills och 

Devil’s Lair i Australien. Företaget producerar årligen 35 miljoner lådor vin från totalt 12 000 hektar 

vinodlingar. Treasury Wine Estates har över 4 000 anställda i 12 länder och omsätter 2 miljarder AUD. 

www.tweglobal.com 

 

Om undersökningen 

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av det australiensiska vinhuset Lindeman’s inom ramen för 

Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten över 16 år. 

Undersökningen omfattar 1495 intervjuer bland allmänheten under perioden 7 – 13 juni, 2016, och är 

genomförd som en webbundersökning. 
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RECEPT 

I samarbetet med Lindeman’s har dietisten Anna Ottosson inför World Smile Day tagit fram ett inspirerande 

recept som får hela kroppen att le. Maträtten är även framtagen för att passa ihop med Lindeman’s Bin 65. För 

dig som föredrar ett lågalkoholalternativ är Lindeman’s Early Harvest Semillon Sauvignon Blanc 2,2 ett utmärkt 

alternativ. 

 

HAPPY BIG SMILE BOWL - by Anna Ottosson 
Lax med regnbågssallad & magiska röror (2 portioner) 

 

Ingredienser: 

300 g färsk lax (ekologisk)  

4 förkokta rödbetor  

1/2 påse bladspenat 

1/2 dl solrosfrön 

1 ask cocktailtomater 

1/2 liten rödlök 

färsk basilika  

1 msk olivolja 

1/2 msk Balsamico  

salt 

2 avokado 

1vitlöksklyfta 

citron 

smör och olja till stekning 

Lindeman’s Bin 65 Chardonnay*  

 

Gör så här: Stjälp upp bladspenat på ett fat. Värm förkokta rödbetorna i ugnen ett par minuter på 200 grader. 

Gör så länge tomatsalsan och guacamolen.  

 

Tomatsalsa: Halvera solmogna cocktailtomater, finhacka rödlök, addera lite olja, balsamico och flingsalt. Riv 

några basilikablad och rör om.  

Guacamole: Halvera avokado och finhacka med en gaffel till en jämn och len röra. Smaksätt med en pressad 

vitlöksklyfta, salt och vitpeppar.  

 

Ta ut och klyfta rödbetorna och lägg upp på spenatbädden. Ta fram en stekpanna och rosta solrosfröna i en torr 

stekpanna utan fett. Vakta noga, rör fröna med sked så att de inte bränns utan bara blir gyllenbruna. Strö över 

salladen. Stek laxen varsamt med hälften smör och olja på låg värme för att inte bli torr - smaksätt med en skvätt 

Lindeman’s Bin 65 Chardonnay*, saft från citron och flingsalt. 

 

Klart att njutas av!  

 

*Går lika bra att byta ut mot Lindeman’s Early Harvest Semillon Sauvignon Blanc 2,2 %. 

 

Kort om ingredienserna  

Spenat innehåller nitrat som syresätter blodet effektivt och ökar vår ork och ger mer energi. 

Rödbetor innehåller kraftfulla antioxidanter som ökar vårt skydd och stärker immunförsvaret. 

Tomater innehåller lykopen som är en antioxidant.  

Citron är rik på C-vitamin som både är ett vitamin men faktiskt även en antioxidant  

Lax innehåller Omega 3-fettsyror som är otroligt nyttiga och hälsosamma för våra celler och vår 

hjärna består av mestadels fett och rätt sorts fett påverkar vår kognitiva förmåga. Lax innehåller 

dessutom även mycket E-vitamin som det även ökar vårt skydd och immunförsvar.  
I studier har man sett att deprimerade människor ofta saknar omega 3-fettsyran DHA.  

 


