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Lågalkoholvintrenden fortsätter att öka: 

Enklare än någonsin att välja goda viner 

med lägre alkoholhalt 
 

Intresset för lågalkoholviner fortsätter att växa i Sverige och den främsta anledningen till varför 

svenskarna väljer lågalkoholvin är för att de tänker på sin hälsa*. I takt med ett ökat intresse 

har även utbudet breddats, vilket innebär att det inte längre är svårt att hitta goda 

kvalitetsviner som har en lägre alkoholhalt. Tillgängligheten har också blivit bättre när det 

kommer till lågalkoholviner. Lindeman’s och Rawson’s Retreat är två vinhus som ligger i 

framkant när det gäller att erbjuda kvalitetsviner med en lägre alkoholhalt och som också finns 

att köpa i mataffären.  

 

Var tredje svensk har köpt lågalkoholvin 

tidigare och kan tänka sig att göra det igen*. 

Aldrig tidigare har så många varit positiva till 

lågalkoholvin. När utbudet ökar blir det enklare 

att dricka ett gott lågalkoholvin till maten eller 

att fira med ett glas mousserande alkoholfritt 

vin.  

 

Välbefinnande i centrum vid valet av vin 

En undersökning som Lindeman’s genomförde 

2015* visar att 34 procent av konsumenterna 

som väljer lågalkoholhaltigt vin gör det med 

tanke på hälsan. I en tid då allt fler väljer en 

sund och aktiv livsstil har det blivit alltmer 

självklart att som en god värd eller värdinna 

erbjuda sina gäster ett gott och festligt lågalkoholalternativ som passar till maten.  

 

– Det är kul att se att svenskarnas positiva inställning till lågalkoholvin ökar för varje år. En tänkbar 

förklaring, utöver hälsoaspekten, är att alltfler uppskattar smaken och kvaliteten av lågalkoholvin idag 

jämfört med tidigare. För alla de som vill ha sundare start på det nya året och som samtidigt vill sätta 

lite guldkant på tillvaron kan idag välja ett vin med lägre alkoholhalt – detta utan att kompromissa 

med smaken, säger Anna Andrée Jeppe, Marketing Manager Nordics på Treasury Wine Estates.  

 

Lågalkoholvin från Lindeman’s och Rawson’s Retreat tillgängliga i mataffären 

I takt med det ökade intresset för lågalkoholvin har även tillgängligheten ökat. Idag kan man köpa 

kvalitetsviner med lågalkoholhalt (allt från 0,5 procent upp till 2,2 procent) i mataffären. Lindeman’s 

tog under hösten 2015 klivet in i dagligvaruhandeln när de lanserade en serie viner med 2,2 procent 

alkoholhalt som går under namnet Early Harvest. De var då först ut med att erbjuda de svenska 

konsumenterna möjligheten att köpa ett vin med denna alkoholhalt i mataffären. Även Rawson’s 



 
 
 
 
 
 
 
Retreat har flera goda lågalkoholhaltiga alternativ som finns att köpa i matbutiken.   

 

Lindeman’s marknadsledare på lågalkoholviner 

Lindeman’s är en framgångsrik producent av lågalkoholviner och marknadsledande inom 

lågalkoholvinsegmentet. I Sverige har Lindeman’s Early Harvest en marknadsandel på 48 procent (av 

lågalkoholviner mellan 0,6 – 5.5 %). Att Lindeman’s blivit så stora på lågalkoholviner är att de lyckats 

tillverka viner som håller en hög och jämn kvalitet. Se bifogat produktblad för deras 

lågalkoholsortiment. 

 

Rawson’s Retreat tredje största aktören 

Rawson's Retreat är idag den tredje största aktören i Sverige, med en kategoriandel på 11 procent, när 

det kommer till lågalkoholviner. Detta ett resultat av 2014 års lansering av ett rött och vitt vin på 0,5 

procent. I höstas lanserade Rawson Retreat, tillsammans med Lindeman’s Early Harvest 2,2 %, en 

Sparkling Chardonnay Pinot Noir Muscat 0,3 %, i svenska livsmedelsbutiker på ICA och City Gross. 

Det mousserande vinet har nyligen även lanserats på Systembolaget. Se bifogat produktblad för deras 

lågalkoholsortiment. 

 

*Novusundersökning kring svenskarnas inställning till lågalkoholviner genomförd på uppdrag av det 

australiensiska vinhuset Lindeman’s (mars 2015). 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUKTBLAD 

 

Ett urval av lågalkoholhaltiga och alkoholfria viner från Lindeman’s Early Harvest och 

Rawson’s Retreat 

 

Lindeman’s Early Harvest Semillon Sauvignon Blanc 2,2 % är ett torrt, medelfylligt vin med generös 

frukt, frisk syra och inslag av persikor, äpple, tropisk frukt samt mineraler. Det är perfekt både som 

aperitif och till fiskrätter och skaldjur.  

Pris: 64,90 kr. 

Lindeman’s Early Harvest Cabernet Sauvignon Shiraz 2,2 % är ett medelfylligt, mjukt vin med saftig 

frukt och inslag av svarta vinbär, hallon och körsbär samt balanserade tanniner och syrlighet. Vinet 

passar utmärkt till både grillade rätter, pasta och kyckling eller som sällskapsvin efter maten.  

Pris: 64,90 kr. 

Lindeman’s Early Harvest Chardonnay, Pinot Noir och Muscat 2,2 % är ett 

friskt mousserande vin med toner av gröna äpplen, stenfrukt, citrus och med 

en uppfriskande avslutning. Det passar fint både som en aperitif eller till en 

sallad, fisk och skaldjur.  

Pris: 67,90 kr. 

Rawson’s Retreat Sparkling 0,3 % lanserades nyligen på Systembolaget och är 

ett torrt och fruktigt mousserande vin med med inslag av citronskal, persika, 

fläder, honung och gula äpplen. Det passar utmärkt som sällskapsdryck, till 

rätter av fisk och skaldjur, eller till sallader. 

Pris: 55 kr. 

Rawson’s Retreat Semillion Chardonnay 0,2 % är ett torrt och fruktigt vin 

med liten sötma, inslag av gula äpplen, bivax, persika och mandarin. Vinet 

passar fint som sällskapsdryck eller till rätter av fisk och skaldjur. 

Pris: 55 kr. 

Rawson’s Retreat Cabernet Sauvignon 0,1 % är ett mycket fruktigt vin med 

inslag av svarta vinbär, blåbär, örter och lakrits. Det passar perfekt till rätter 

av ljust kött. 

Pris: 55 kr. 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

För mer information vänligen kontakta: 

Anna Andrée Jeppe, Marketing Manager Nordics Treasury Wine Estates 

Tel: +46 766 399 711, Mail: anna.andreejeppe@tweglobal.com 

För högupplösta bilder, kontakta: 
Amanda Elefelt 

Tel: + 46 733 48 47 00, Mail: amanda.elefelt@cohnwolfe.com 

 

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

 

Om Lindeman’s viner: 
Lindeman’s är ett av Australiens äldsta vinföretag och etablerades redan 1843 av den brittiska läkaren Henry 

John Lindeman. Hans filosofi var att göra okomplicerade viner som alla tycker om. Än idag arbetar vinmakarna 

på Lindeman’s enligt grundarens devis och företaget är känt världen över för att producera viner av högsta 

kvalitet. Lindeman’s viner introducerades i Sverige 1988 och är idag ledande inom både flask- och bag-in-box 

segmentet på den svenska marknaden. Sedan 2006 tillhör Lindeman’s australiensiska Treasury Wine 

Estates. www.lindemans.se 

 

Om Rawson’s Retreats viner: 

Det australiensiska vinhuset Rawson’s Retreat har en vinmakartradition som sträcker sig 150 år tillbaka i tiden 

och är kända för sin höga och jämna kvalitet. Rawson’s Retreat är det sjätte största vinvarumärket från 

Australien på Systembolaget med en andel om 4,7 % av alla australiensiska viner. Rawson’s Retreat har ett brett 

urval av viner – från alkoholfria alternativ till viner med upp till 13,5 % alkoholhalt. För mer information besök: 

http://www.systembolaget.se - rawsons retreat 

 

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 
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