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av roséviner på imponerande 300 procent 
sedan 2008 och utgör numera cirka 10 
procent av all vinförsäljning i Sverige. 

Men är färgen verkligen allt?
Det finns nog inga andra viner där fär-
gen har blivit en så viktig faktor som hos 
roséviner. En del är nästan lika ljusa som 
vita viner, medan andra är mörka som 
fylliga rödviner. Ett ljus rosé uppfattas 
som friskare och torrare, medan mörkare 
roséviner anses, ofta felaktigt, som sötare 
och ”saftigare”. 

Att enbart döma vinet utifrån färgen och 
tro att ljusa roséviner är liktydigt med kva-
litet är ett stort misstag. Istället borde man 
kategorisera roséviner mindre efter färg 
och mer efter stil. Att det i Provence näs-
tan bara görs ljus rosé beror mer på tra-
ditioner och lokal gastronomi än att ljus 
rosé skulle ha bättre kvalitet än exempel-
vis de utmärkta lite mörkare och fylligare 
rosévinerna från Tavel i södra Rhôneda-
len. Dessa viner är ofta lika torra och friska 
som de ljusa rosévinerna. 

Trender och framtid
Rosévinstrenden är nog här för att stan-
na, men att rosévinsmarknaden skulle 
fortsätta sin mycket kraftiga tillväxt är 
inte sannolikt. Många viktiga markna-
der är mättade och efterfrågan ökar inte 
längre i samma takt. Den ljusa rosévins 
trenden kommer nog att avta något och 
få ökad konkurrens från nya vinstilar och 
andra typer av roséviner. Vi får nog se en 
viss ökad efterfrågan på lite mörkare och 
kraftigare roséviner i mer matoriente-
rande stil. 

Förr drack man roséviner bara under 
sommaren, men numera konsumeras 
en del även under vintermånaderna. Om 
den utvecklingen fortsätter kommer det 
sannolikt att gynna de lite mörkare och 
fylligare rosévinerna. Den traditionella 
ljusa rosévinstilen utmanas också av ut-
vecklingen mot en allt större variation 
av nya trendiga roséviner i form av na-
turvinsrosé, mousserande rosé, fatlagrad 
rosé och riktigt exklusiva roséviner i pre-
miumsegmentet. 

I dessa tider är jag dock själv inte så uppta-
gen av stilen eller färgen på rosévinet. Jag 
längtar bara ner till vårt ställe i Antibes och 
vore glad för ett glas rosévin av vilken sort 
som helst så länge jag får det någonstans 
vid havet på franska Rivieran.

Den tredje metoden är saignée-meto-
den och innebär att man vid vanlig röd-
vinsframställning tidigt i den processen 
tappar av, ”åderlåter”, en del av druvmus-
ten som sedan jäses till rosévin. Resten av 
druvmusten får ligga kvar med skalen en 
tid för att så småningom jäsa färdigt till 
ett vanligt rödvin. Ett rosévin gjort med 
saignée-metoden anses av många vara av 
sämre kvalitet, eftersom det egentligen är 
en restprodukt vid rödvinsframställning. 

Det ljusa rosévinets framgångar
Framgångssagan för det ljusa rosévinet 
startade i början av 2000-talet. Det var 
då den ljust rosa, torra och friska stilen på 
rosévin från Provence började bli omått-
ligt populär över hela världen. Inte minst 
i USA och Nordeuropa. Varför? Kanske 
för att många upplever en ljus rosé som 
lite lyxigare än en mörkare variant. Effek-
tiv marknadsföring, inte minst mot yngre 
konsumentgrupper, har starkt bidragit 
till framgångarna. Den ljusare stilen av 
rosévin känns också av många som mer 
lättdrucket och passar väl in i den rådande 
livsstilen att äta lättare och mer hälsosamt. 

Konsumtionen av roséviner globalt har un-
der perioden 2002-2018 ökat med hela 40 
procent enligt Conseil Interprofessionnel 
des Vins des Provence, CIVP, och motsva-
rar drygt 11 procent av all vinkonsumtion 
i världen. Många länder gör numera bra 
rosévin, bland annat Chile, Australien och 
Sydafrika. Men det är alltjämt Frankrike, 
Spanien, Italien och USA som är de största 
producenterna som svarar för 80 procent 
av den totala produktionen. Frankrike 
producerar i särklass mest rosévin med 
cirka 30 procent av världsproduktionen. 

Enligt statistik från International Orga-
nisation of Vine and Wine, OIV, dricker 
fransmännen också mest rosé i världen, 
med 34 procent av totalkonsumtionen 
med USA som god tvåa på 20 procent.  
Frankrike är också det land som importe-
rar mest och mycket i form av enkelt bulk-
vin från Spanien. I Sverige ligger ökningen 

Rosévinets popularitet har helt klart ökat under det nya århundradet. Särskilt i USA och uppe hos oss i Nordeuropa. 
Kanske för att vinet uppfattas som både mer lättdrucket och med en acceptans att kunna inmundigas under lite mer otvungna sociala former.

Blåa druvor behöver inte nödvändigtvis sluta 
som rödvin.  Även om de flesta trots allt 

fortfarande gör det. Men numera handlar 
det långt ifrån alla skördar. 

Femtielva nyanser av rosa. I affärernas vin-
hyllor är färgskalan över rosévinsflaskornas 

innehåll både omfattande och skiftande.Det finns väl inget vin som för-
knippas så mycket med sommar, 
sol och semester som rosévin.

I Sverige är försäljningsökning-
en 300 procent sedan 2008.  

Inte minst de laxrosa från Pro-
vence har blivit både stilbildande 
och världsledande.

Men håller trenden i sig?

Rosévin – vart är den rosa 
succétrenden på väg?

I Provence har man länge uppskattat 
sina torra och friska roséviner, men 
fram till början av 2000-talet var 

rosévinet något som i många andra delar 
av världen ansågs simpelt och nästan onö-
digt. Kritikerna menade att vinerna inte 
uttryckte något intressant ursprung eller 
var tillräckligt komplexa för att tas på all-
var. Man tyckte inte heller att de fyllde nå-
got behov, eftersom de ”passar till allt och 
ingenting” eller som någon sa: ”till rosévin 
passar bara smörgåstårta”. Numera är vi 
dock fler och fler som uppskattar rosévi-

ner och försäljningen har stadigt ökat un-
der senare år. Det har gjort rosévinerna 
allt bättre och framförallt ljusare.
 
Hur gör man rosévin?
Färgen på rosévin får man från skalen 
från de blåa druvorna. Ju längre tid ska-
len får vara i kontakt med druvmusten ju 
mörkare färg får vinet. Vissa druvsorter 

ger också mera färg än andra. Alla blåa 
druvor kan användas för att göra rosévin 
och ofta de vanliga lokala druvsorterna. 
De i södra Frankrike vanligaste druvsor-
terna för framställning är grenache, sy-
rah och cinsault. 

Inom EU är det med några få undantag 
inte tillåtet att blanda rött och vitt vin för 
att göra rosé. Men det finns några olika 
metoder för att göra rosévin. En är att 
pressa druvorna direkt efter skörden. Man 
får då en mycket ljus druvmust och en 
svag färg på det färdiga vinet. Den korta 
skalkontakten vid pressningen gör också 
att vinet inte blir så strävt. 

En annan teknik är att krossa druvorna 
och låta skalen ligga och dra med druv-
musten under ett par timmar eller kanske 
någon dag beroende på druvsort och vil-
ken färg man vill ha. Därefter skiljer man 
skalen från druvmusten, som sedan får 
jäsa färdigt på egen hand. 
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