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Sammanfattning 
Inledning: Hos konsumenter växer intresset för biodynamiska viner. Vetenskapligt har främst 

skillnader gällande jord- och druvkvalité kunna urskiljas medan tidigare studier lyfter fram 

bristen på sensoriska undersökningar.  
 

Syfte: Syftet var att använda dialogseminarium som metod för att identifiera sensoriska 

attribut i biodynamiska viner samt att undersöka preferens för dessa jämfört med ekologiska 

viner.  
 

Metod och material: Studien utgjordes av tre olika metoder: Dialogseminarium, QDA-test 

och gillandetest. Panelen bestod av tillgängliga studenter på Restaurang- och hotellhögskolan 

i Grythyttan. Deltagarna fick prova och bedöma biodynamiska och ekologiska viner.  
 

Resultat: Resultaten visade inga signifikanta skillnader med avseende på sensoriska 

egenskaper mellan de biodynamiska och ekologiska vinerna. 

 

Slutsats: Studiens metodval kunde inte visa på några skillnader mellan biodynamiska och 

ekologiska viners sensoriska attribut. Med andra metodval som drar nytta av fördelarna med 

kvalitativa metoder kanhända bättre jämförelser utläsas på hur biodynamiska viner särskiljer 

sig.  

 

Nyckelord: Sensorisk analys, perception, vinprovning, kvalitativ metod & gillandetest
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Figur- och tabellförteckning 

 

Figur 1, s. 20  

 

 

Figur 2, s. 24 

 

Figur 3, s. 26 

 

Figur 4, s. 28 

 

Figur 5, s. 38 

 

Figur 6, s. 41 

 

Figur 7, s. 41 

Jämförande sensorisk analys på biodynamiskt och ekologiskt vin med och 

utan tillsatt odlad jästkultur. Från studie av Patrignani et al. (2016).  

 

Illustration av en hedonisk skala.  

 

Illustration av studiens QDA-test i EyeQuestion. 

 

Illustration av studiens gillandetest i EyeQuestion. 

 

Resultat från studiens QDA-test presenterat med ett spindeldiagram.  

 

Resultat från studiens gillandetest presenterat med ett spindeldiagram.  

 

Resultat från studiens gillandetest presenterat med PCA. 
 

 

Tabell 1, s. 16 

 

Tabell 2, s. 29 

De biodynamiska preparaten, 500-507. Från Turenek et al. (2009). 

 

Lista över vinerna i studiens dialogseminarium och QDA-test.  

Tabell 3, s. 29         Lista över vinerna i studiens gillandetest. 

Tabell 4, s. 37       Lista över signifikans av framtagna attribut i studiens QDA-test. 

 

Tabell 5, s. 39       Lista över beräknade värden på attributen i  QDA-testets prover. 

 

Tabell 6, s. 42        Lista över signifikans av bedömda attribut i studiens gillandetest.  
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Definitioner av teoretiska begrepp 

Antocyaniner är medlemmar i en komplex grupp av naturliga fenoliska glykosider som ger 

blå druvor dess färg (Robinson, 2015). 
 

Bivalent jon (bivalent från tvåvärd) där jon är en elektriskt laddad atom eller atomgrupp med 

ett under- eller överskott av elektroner (NE, u.å.a).   
 

Brix är ett värde på densitet av sackaros mätt som procent av vikten (Bird, 2010). 
 

Fenoler är stora och komplexa föreningar med särskilt betydelse för kvalitén på röda viner 

(Jackson, 2014). Fenoler påverkar vinets appearance, smak- och doftupplevelse, munkänsla 

samt har en antimikrobiell effekt.  
 

Flavonider är en stor grupp fenoliska sammansättningar såsom antocyaniner, katekiner och 

flavonoler (Robinson, 2015). I vin bidrar de till färg och upplevelsen av textur och kärvhet, 

och ibland hävdad bitterhet trots att det saknas adekvat belägg för detta. 
 

Flavour kan i ett vin grovt beskrivas som den generella sensoriska upplevelsen av både doft, 

retronasala aromer och smaksensationer (Robinson, 2015). 
 

Humus hittas huvudsakligen i jordens topplager och består av organiskt material som upptas i 

jorden (Skelton, 2009). 
 

Kelater är kelatkomplex eller metallkomplex i vilket metalljonen är bunden till minst en 

fleratomig ligand, så att en ringstruktur bildas (NE, u.å.b). 
 

Mineralitet är en lös och gäckande vin-term som metaforiskt tillskriver vinet med sensoriska 

attribut såsom blöt sten, järnigt, krutigt, ostronskal och saltigt (Robinson, 2015). 

Vetenskapligt finns det ingen koppling till vinets smakattribut och den geologiska 

sammansättningen av jordmånen. Litterärt beskrivs ofta upplevelsen av mineralitet härstamma 

ut konceptet av vinets terroir. 
 

Mutualism innebär en positiv interaktion mellan två organismer, där ingen vardera skulle 

klara sig lika bra utan den andras påverkan (Gliessman, 2015). 
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Nematoder är mikroskopiska rundmaskar som normalt finns i jorden (Robinson, 2015). 

Somliga beskrivs som farliga för växter och vinrankor då vissa sorter lever på rankans rötter 

och andra kan bära på skadliga virus.  
 

Organiskt material är tillsammans med det levande de växt- och djurrester som inte 

fullständigt brutits ner (Gliessman, 2015). Markens organiska material har som funktion att 

binda vatten och näringsämnen, underlätta luftväxling och bygga upp markstruktur 

(underlättar bland annat rotutveckling). Det organiska materialet påverkas av bland annat 

gödsel och odlingssystem och minskar vanligen vid övergången till jordbruk (Ibid.).  
 

Resveratrol är en antioxidant som produceras i vindruvan för att skydda, främst mot 

sjukdomsalstrande svamp (Jackson, 2014). Resveratrol är en viktig antioxidant och en 

betydande orsak till att vin i måttliga mängder rekommenderas av hälsoskäl (Ibid.).   
 

Resiliens är förmågan hos ett ekologiskt system att återhämta sig eller motstå olika störningar 

(Gliessman, 2015). 
 

Symbios är när olika organismer lever i direkt relation med varandra (Gliessman, 2015).  
 

Synergieffekt innebär att helheten upplevs mer sublim än effekten av de separata 

komponenterna eller aspekterna var för sig (Harrington, 2008). Synergieffekt är ofta 

eftersträvansvärt när det kommer till mat och dryckeskombinationer (Ibid.).   
 

Syntesi som i syntes, att intryck från de olika sinnena skapar en sammanhängande 

helhetsupplevelse.   
 

Svaveldioxid används vanligen inom vinmakning tack vare dess konserverande och 

desinfekterande effekt under främst produktion och lagring av vin (Robinson, 2015). 

Svaveldioxid minskar bland annat risken för att vinet oxiderar (Ibid.).  
 

Terroir är ett franskt terminologiskt begrepp och koncept som kort beskrivet är den totala 

miljön som har inverkan på ett vingårdsläge, till exempel klimat, topografi, geologi och 

hydrologi (Robinson, 2015).  
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Introduktion 

Allt oftare lyfts problematiken kring den mat vi äter, hur den producerats och hur vi idag 

väljer att konsumera. Mat ska vara nyttig och näringsrik, billig att producera och gärna bra för 

miljön. Historiskt har maten som njutningsmedel varit privilegierat ett fåtal men mer och mer 

utbrett bland sociala grupper och samhällsskikt har fokus även hamnat på att mat och dryck 

värderas efter dess hedonistiska inslag, alltså hur bra det smakar. I vin finns det särskilt 

eftertraktade attribut. De är dels kopplade till produktkunskap och dels individens erfarna 

preferenser. Biodynamiska viner anses bland många konsumenter som mer hållbara men 

finns det särskilda sensoriska attribut kopplade till biodynamiska viner och vad är i så fall 

konsumenters preferens för dessa attribut?   
	

Dagens livsmedelsproduktion och trender 
Inom vitikultur är idag ett av de främsta problemen hur specialiserat jordbruket blivit i många 

vinodlingsmarker (Masson, 2014). Denna monokultur sträcker sig på vissa platser så långt 

som till en druvsort eller ett specifikt klonmaterial. Forskning inom växt- och djurdiversitet 

visar på att dessa landskap behöver åter-balanseras och skapa integrerade ekosystem. Globalt 

sett är en stor del av dagens livsmedelsproduktion på bekostnad av jordbrukets fundamentala 

förutsättningar (Gliessman, 2015). Samtidigt finns det i dagens samhälle ekologiska, politiska 

och kommersiella intressen av en globalt hållbar matkultur. Medvetenheten hos konsumenter 

ökar för de hållbara aspekterna av hur maten vi äter har producerats (Guzzon et al., 2016). 

Enligt författarna har det medfört ett ökat intresse och tillämpande av de odlingsmetoder som 

jämfört med konventionellt jordbruk avser minska användandet av kemiska 

bekämpningsmedel och bygger på att förbättra det agronomiska ekosystemet.  
 

Det här intresset märks också gällande alkoholhaltiga drycker och kanske särskilt vin. Enligt 

Systembolagets Lanseringsplan för 2017 förutspås en förlängning av tidigare trender gällande 

hälsa och välbefinnande, etik och miljö samt image (Systembolaget, u.å.a). År 2015 ökade 

Systembolagets försäljning av ekologiskt vin med 55 procent, vilket i princip inneburit en 

rätlinjig ökning sedan hösten 2013 (Ibid.). I kölvattnet från den växande eko-vågen med 

konsumtion av ekologiska viner urskiljs även ett större intresse för biodynamiskt vin 

(Systembolaget, u.å.b). 
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Biodynamik, vinodling och sensorisk analys  
Bland dagens alternativa jordbruksprinciper är biodynamisk odling bland de äldsta (Guzzon et 

al., 2016). Biodynamisk odling beskrivs ibland som en prolongering av ekologisk odling 

(Robinson, 2015; Legeron 2014). Sedan den biodynamiska filosofin manifesterades på 1920-

talet har dess metoder blivit kraftigt marginaliserade till förmån för konventionell odling 

samtidigt som de avfärdats av traditionell vetenskap inom jordbruk (Tippetts, 2012). Med 

tiden har emellertid ett tilltagande engagemang för biodynamik uppenbarat sig, särskilt inom 

vitikultur (Ibid.). Trots att biodynamikens metoder inte är särskilt väl förankrade i 

vetenskapen kvarstår det faktum att metoden blir allt populärare bland vinodlare och 

producenter.  
 

I tidigare studier av Reeve, Carpenter-Boggs, Reganold, York, McGourty, och McCloskey 

(2005); Döring, Frisch, Tittmann, Stoll och Kauer (2015); Parpinello, Rombolà, Simoni och 

Versari (2015) har främst skillnader gällande vinodlingsmarkens jord- och druvkvalité kunnat 

urskiljas. Samtidigt lyfts avsaknaden av sensoriska undersökningar av hur biodynamiskt 

odlade druvor och viner särskiljer sig (Ross, Weller, Blue & Reganold, 2009; Parpinello et al., 

2015; Döring et al., 2015).  
 

Trots bristande forskning gällande hur biodynamiska viner särskiljer sig är den sensoriska 

aspekten ett starkt motiv från många förespråkare. Nicolas Joly (2008) i franska Loire-dalen 

menar att viner som producerats enligt biodynamiska principer har större möjlighet att helt 

uttrycka sin fulla potential och platsanknytning, så kallad terroir och i förlängningen sin 

appellation, AOC. Det finns flertalet historier och exempel på hur vinodlare och producenter 

efter att provat odla en mindre bit mark biodynamiskt valt att helt konvertera sin odling efter 

att upplevt en förbättring av vinernas sensoriska egenskaper. 

 
 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Sensoriska attribut i biodynamiska viner genom sensorisk analys är intressant att undersöka 

främst för att det anses saknas vetenskapligt underlag samt att biodynamiskt vin som produkt 

får allt mer uppmärksamhet, inte minst ur ett konsumentperspektiv.  
 

Sensorisk analys är ett verktyg för att finna sambanden mellan produktens faktiska 

egenskaper jämte upplevelsen och preferens av produktens egenskaper (Öström, 2004). Dras 
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paralleller till ekologiska viner finns studier som visar att de flesta konsumenter inte kan göra 

en sensorisk åtskillnad mellan ekologiska och icke ekologiska viner (Mann, Ferjani & 

Riessig, 2012). Det sensoriska är inte av primär betydelse för huruvida individen har 

preferens för att konsumera ekologiska viner eller ej. Generellt är de viktigaste faktorerna för 

konsumtion av ekologiska råvaror och produkter: status och hälsa, och detsamma kan antas 

gälla för biodynamiska viner. För att bygga upp preferens för en viss produkt är en viktig 

förutsättning att produkten är tillgänglig samt blivit socialt och kulturellt accepterat (Öström, 

2004). Med det tilltagande intresset för biodynamiska viner ökar denna acceptans vilket ur ett 

kommersiellt perspektiv kan motivera sensoriska analyser av viner som kommer från 

biodynamisk odling.  
 

Måltidskunskap och värdskap som ämnesområde består av tre kunskapsformer: vetenskap, 

hantverk och estetisk gestaltning (Örebro universitet, u.å.). All pågående forskning tar 

avstamp i vetenskapen och dess teorier men hämtar inspiration i det praktiska yrkeskunnandet 

(Ibid.). Estetisk gestaltning tolkas i studien som ett uttryck eller kommunikation för det 

teoretiska och praktiska kunnandet.  
 

I uppsatsen appliceras sensorisk analys, där människor används som mätinstrument (Öström, 

2004). Det krävs i bedömningssituationen i rollen som vinprovare samtliga kunskapsformer: 

vetenskap för att förstå de teorier som upplevelser bygger på för att kunna mäta och tolka 

resultatet i förhållande till dessa teorier, hantverket för att fattbart behärska teorierna på ett 

användbart sätt (Gustavsson, 2004) och estetiken som ett hjälpmedel att uttrycka den 

verklighet av upplevelsen som måhända vetenskapen inte kan (se Herdenstam, 2011). En 

sådan teori som åsyftas är FAMM (Gustafsson et al., 2006). Då sensorisk analys kan bidra till 

en helhet, genom att sinnena i en bedömningssituation kan värdera flera egenskaper samtidigt 

kan olika kunskaper inom olika vetenskaper utnyttjas (Öström, 2004). På så sätt sammanförs 

och utvecklas kunskap och visar på ämnesområdets betydelse.   
 

 

Teoretisk bakgrund 

Följande kapitel beskriver först kort om syftet och innebörden av sensorisk analys, som en 

sorts introduktion till studiens metod. Här tas även perception och preferens gällande 

vinprovning upp. Vidare presenteras vad biodynamiska metoder innebär, dess filosofi och 

metoder för att få en förståelse vad biodynamiken strävar efter att uppnå. Avslutningsvis 
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beskrivs tidigare forskning och sensorisk analys av biodynamiska viner samt litteratur kopplat 

till sensoriska attribut i biodynamiska viner.  
 

Sensorik  
Inom sensorik finns två grupper av metoder: analytiska metoder och affektiva, känslomässiga 

metoder (Öström, 2004). Analytiska metoder undersöker skillnader på produkter, vilka 

skillnader som finns och hur stora de är. Affektiva metoder mäter preferens, alltså vad 

människor tycker om produkter. För mesta möjliga information kan dessa två metodgrupper 

kombineras (Ibid.). Gemensamt för sensorisk analys som vetenskapsområde är att använda 

människor som mätinstrument (Öström, 2004).  
 

Inom sensoriken är det viktigt att kunna sätta ord på sina upplevelser (Öström, 2004). Med 

orden kan vi beskriva flera aspekter av våra sinnesupplevelser och den komplexa bild som 

kan uppstå. Att beskriva sinnesintryck menar Swahn et al. (2010) är svårt. Det innebär dels att 

uppfatta och fånga verkligheten men också att via ens egna språkliga vokabulär kunna 

uttrycka dessa subjektiva förnimmelser. Svårigheten ligger i att ord kan ha olika betydelse 

eller olika värde beroende på vem man frågar (Kramer, 2008). Att bedöma doft- och 

smakintryck är svårare än att bedöma synintryck (Öström, 2004). Att beskriva synintryck som 

utseende, färg och form förlitar sig i högre utsträckning på medfödda mekanismer (Ibid.). 

Doft kan till skillnad mot färg till exempel inte generaliseras lika allomfattande genom 

kemiskt laborativa mätningar (Herdenstam et al., 2009). Doftupplevelser påverkas av 

situation och kontext samt syntetiserar med andra sinnen.   
 

Luktsinnet har stor betydelse för smakupplevelsen. När vi tuggar maten frigörs 

aromkomponenter som via svalget når luktepitelet i näsmusslans övre del och 

påverkar luktcellerna. Människan kan identifiera flera tusen olika dofter; en otränad 

näsa kanske registrerar 10 000 dofter och en tränad kanske upp mot 20 000 dofter. 

Doft är starkt förknippat med minnen. En speciell doft kan dröja sig kvar någon 

sekund för att sedan snabbt försvinna, men trots detta kan doften flera år senare väcka 

minnen till liv. Det beror på att nervbanorna som förmedlar luktinformation går direkt 

till storhjärnans bark. Luktbarken ingår i det limbiska systemet som är centrum för 

våra känslor.  
 

Öström ur Tid för måltidskunskap: en vänbok till Birgitta Ulmander (2004, s. 2). 
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Utdraget ovan är tänkt att konkretisera komplexiteten kring sinnesupplevelser när det kommer 

till doft och smak samt ge sken av hur och varför det kan vara så stora skillnader mellan 

individers sinnesuppfattning. Smak och doft kräver i högre grad inlärning och erfarenheter 

och behöver således mer träning (Öström, 2004). Det innefattar delvis verbal träning där 

vinkännare eller olika yrkesverksamma som arbetar med vin är ett bra exempel på grupper 

som har utvecklat ett språk för smak och doft.    
 

Dilworth (2008) menar att upplevelsen av ett vin, dess karaktär och balans ligger i ens egna 

subjektiva förnimmelse och kan inte analytiskt fastställas. Även Herdenstam et al. (2009) 

lyfter denna syn på vin-upplevelsen och Goode (2008) har tidigare beskrivit det som att 

upplevelsen av vinet beror på vilka preferenser man har sedan tidigare. Utifrån dessa 

premisser krävs alltså vid sensoriska analyser metoder som tar hänsyn till konsumentens 

förväntningar.   
 

I en sensorisk undersökning har Swahn et al. (2010) föreslagit att man genom sensoriska 

metoder kan skapa språkbruk för en produkt vilket i sin tur kan förhöja förväntningarna på 

hur konsumenter kommer uppleva produkten. De hänvisar till tidigare forskning som visat på 

att beskrivningar ökar både förväntningar och konsumtion av mat- och restaurangrelaterade 

upplevelser. Just förväntningar menar Herdenstam et al. (2009) påverkar det psykologiska 

tillståndet och den sensoriska förmågan hos vinprovare. Det kan i sin tur påverka omdömet 

och hur vin beskrivs. Swahn et al. (2010) proponerar i sin studie att när både tränade paneler 

och konsumentgrupper får sätta ord på sinnesupplevelser av en produkt skapas en 

utgångspunkt för att utveckla produktens sensoriska beskrivning. Studien ifråga gjordes på 

äpplen men kan lika väl syfta på andra produkter, som biodynamiska viner. Därför är det 

viktigt att undersöka vad biodynamiskt vin är, och att genom sensoriska analyser ta reda på 

om det finns särskilda attribut i dessa viner. Det är en förutsättning för att i förlängningen 

kunna skapa ett språk för att kommunicera biodynamiska viner.  
 

Biodynamik 
Erkännandet av att alla vetenskapliga ståndpunkter bygger på filosofiska antaganden har 

dock öppnat porten för andra sanningar. 
 

Gustavsson ur Tid för måltidskunskap: en vänbok till Birgitta Ulmander (2004, s. 50). 
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Filosofi och metod 

Biodynamisk odling är en filosofi som grundar sig på Rudolf Steiners lära om agrikultur 

(Robinson, 2015). Steiner var filosof och vetenskapsman vars antroposofiska lära bland annat 

ligger till grund för dagens Waldorf-utbildningar (Goode, 2005). Hans huvudsakliga syfte var 

att föra samman den materiella och spirituella världen (Ibid.). År 1924 presenterades hur 

kvalitén hos växtgrödor skulle kunna förbättras genom åtta lektioner (Goode, 2005; Joly, 

2008). Lektionsserien och dess tillhörande diskussioner tituleras Spiritual Foundations for the 

Renewal of Agriculture (Waldin, 2004). Det ligger till grund för utvecklingen av biodynamisk 

odling. Det är en spirituell, etisk och ekologisk jordbruksmetod (Guzzon et al., 2016) som 

förutsätter att odlaren ser och förstår vingården som en levande varelse, som kan vara i eller 

ut ur ett tillstånd av naturlig balans och hälsa (Tippetts, 2012). Metoden bygger även på 

tillämpandet av speciella preparat som bland vissa utövare bereds och appliceras i fas med 

månen och kosmos rytmer (Goode, 2005). Inom vitikultur förespråkar biodynamiken att 

uppmuntra rankans egen förmåga att rå sig själv (Skelton, 2009). Det beskrivs som ett 

odlingssystem som i mindre eller ingen utsträckning förlitar sig på kemisk intervention för att 

bekämpa skadedjur och sjukdomar. Genom att återställa jämvikten i gårdens ekosystem, 

förbättra balansen och samspelet mellan ekosystemets komponenter, avser biodynamiken 

förbättra hälsan hos växter och djur och därigenom förhindra uppkomsten av olika skadedjur 

och sjukdomar (Guzzon et al., 2016). 
 

Metoder och vitikultur 

Wines from shallow-rooting vines are likely to taste the same, no matter what soil they 

are grown in. Deep-rooting vines can root deeply because they can oxidize or process 

soil nutrients even at great depths, and they can do this only if the soil has a balanced, 

living population of soil microfauna. Although the vine roots and the soil do not 

interact with each other directly, they do interact through the intermediary of soil 

fungi like mycorriza, and hence without a living soil and fungi thriving on the vine 

roots there can be no “terroir effect” on the wine, making it taste unique. Chemical 

weedkillers, fertilizers, and pesticides mitigate against this soil life, closing the topsoil, 

making it hard and unfriable, suffocating deep roots which are no longer capable of 

feeding themselves, and forcing them to the surface. In this thirty years, around ninety 

per cent of the soil life has disappeared. 
 

Claude Bourguignon, biokemist och mikrobiolog (Ur Waldin, 2004, s. 94).  
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Biodynamiker menar att utan en rik och levande jordmån går det inte att odla hälsosamma 

vinrankor eller producera vin av högsta kvalité (Waldin, 2004). Indikationer på en hälsosam 

jordmån menar Gliessman (2015) är: Förekomsten av växtrester och daggmaskar, jordens 

färg som en konsekvens av organiskt material, pH, erosion, växtrötternas fysiologiska 

tillstånd, infiltration samt jordens kompakthet och förmåga att hålla vatten och 

mineralnäringsämnen. För en välmående jord behövs alltså ett system att gödsla som kan 

bibehålla och bevara jordens humus, mikrobiologiska liv och daggmaskarnas effekt på jorden 

(Waldin, 2004). Daggmaskars utsöndring förhindrar uppkomsten av sjukdomsbärande 

nematoder (Masson, 2014). De luckrar även upp jordens skikt och bryter ner organiskt 

material (Gliessman, 2015). Ungefär två procent av alla mineralnäringsämnen är tillgängliga 

för vinrankan och av dessa hittas de flesta i svaga elektroniska bindningar i humus och 

lerpartiklar eller kelater i organiska föreningar (Jackson, 2014). Jackson beskriver hur jordar 

med god struktur är mer spröd och luftig där rötterna lättare kan växa i och gå djupare, hålla 

vatten bättre och anses vara jordbruksmässigt överlägsna. Jordens struktur beror på 

bindningar mellan mineraler, i form av lera, och enklare beskrivet humus genom bland annat 

bivalenta joner och vatten etc. Jackson menar även att jordens struktur är en del av det som 

benämns som jordmånens fysikaliska och kemiska egenskaper vilket har påverkan på 

vinrankans tillväxt. Mykorrhizasvampar som lever i mutualistisk symbios med växter 

påverkar vinrankans tillväxt. Mykorrizasvampar är effektivare att absorbera 

mineralnäringsämnen från jorden än rankans rötter. Mykorrizasvamparna får energi av 

växterna som i utbyte får viktiga mineralnäringsämnen (Gliessman, 2015). 

 

Svårigheten med vinodling är att vinrankor är perenna, fleråriga växter och därför kan inte 

traditionell växtföljd praktiseras (Waldin, 2004). Jorden urlakas på näringsämnen och jorden 

mellan raderna kan förlora sin struktur när traktorers genomfart i vingården komprimerar 

jorden. Inom konventionell odling ersätter odlare näringsämnen till jorden genom 

konstgödsel, främst i form av NPK som är en förkortning för kväve (N), fosfor (P) och kalium 

(K) vilket är de främsta mineralnäringsämnena för växternas tillväxt (Waldin, 2004). Enligt 

Steiner är dessa mineralgödselmedel livlösa där de som använder dem enbart ser jorden som 

en neutral uppehållsplats för plantan och inte som han själv ser på jorden: som ett levande 

enhetligt system kapabel att stimulera en dynamisk interaktion mellan plantans rötter och 

världsalltet (Waldin, 2004). Biodynamiker anser att jorden måste vara levande och mottaglig 

av universums krafter för att stimulera plantans jordliga växtkraft då det är den plats där 
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världsalltet möter jordklotet (Waldin, 2004). För att uppnå detta tillstånd tillämpar 

biodynamiken särskilda kompostpreparat. 
 

De biodynamiska preparaten    

Grunden för biodynamiskt jordbruk ådalades år 1924 på Greven och Grevinnan Keyserlingks 

lantegendomen i tyska Koberwitz där Steiner gav några väldigt specifika råd för att förbättra 

kvalitén hos växtgrödor, deras smak och näringskvalitéer (Joly, 2008). Han föreslog att 

tillreda specifika naturpreparat för att höja livskraften, något grödorna behöver för att uttrycka 

sig fullt (se Tabell 1). Steiner beskriver hur dessa medicinalväxter tillsammans med särskilda 

djurorgan kan uppnå en sorts synergi. Han förslog hur preparaten skulle beredas, vanligtvis 

med att växtplantor skulle placeras och förvaras i motsvarande djurorgan under en viss tid för 

att förstärka dess effekt. 
 

Tabell 1. De biodynamiska preparaten (från Turenek et al., 2009). 

Preparat Huvudsaklig  

komponent 

Tillämpning I relation med: 

500 Kogödsel Fältpreparat Jordens biologiska aktivitet 

501 Kiselkvarts Fältpreparat Plantans resiliens 

502 Rölleka Kompostpreparat Primärt i relation med svavel- och 

kaliumprocesser 

503 Kamomill Kompostpreparat Primärt i relation med 

kalciummetabolism  

504 Nässla Kompostpreparat Primärt i relation med kväveprocesser 

505 Ekbark Kompostpreparat Särskild relation till kalcium 

506 Maskros Kompostpreparat Reglerar kiselsyror 

507 Valeriana, 

vänderot 

(flytande 

extrakt) 

Fältpreparat, 

Kompostpreparat 

Stimulerar fosforprocesser i jorden och 

formar ett skyddande varmt täcke över 

komposten 
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De två fältpreparaten, 500 och 501 placeras i ett urgröpt kohorn och grävs ner i marken. De 

skiljer sig enligt Joly (2008) distinkt från de övriga preparaten. Preparat 500 från kogödsel 

fungerar som en nedåtriktad vektor mot jorden, berikar jordens mikrobiologiska liv och 

sammankopplar det med vinrankans rötter. Masson (2014) beskriver hur gödselpreparatet 

bland annat bidrar till att bygga upp jordens struktur, stimulerar det mikrobiologiska livet som 

bidrar med humus samt reglerar jordens pH-nivå och stimulerar rötternas tillväxt. Preparat 

501, baserat på kiselkvarts beskriver Joly (2008) verkar via solens strålning och hjälper 

plantan med dess dagliga funktioner, vilket skiljer sig över säsongen. Just tidpunkten när 

kiselpreparatet appliceras menat Masson (2014) är av yttersta vikt då det stimulerar plantorna 

på ett sätt som kan verka allt för stressande för dem om plantans tillstånd eller 

omgivningsfaktorer inte är optimala. Enligt Peter Proctor på Nya Zeeland märks användandet 

av de biodynamiska kompostpreparaten först på förbättringar av jordens struktur, sedan i 

förekomsten av skadedjur och sjukdomar och slutligen på produkternas förbättrade kvalité 

och smak (Waldin, 2004). Även enligt Masson (2014) kan man se de positiva effekterna av de 

biodynamiska preparaten genom att observera jorden struktur och färg samt dess förmåga att 

dränera. Det märks också på växterna, deras förmåga att stå upprätt och bladens klarare gröna 

färg. Slutligen ses förbättringar på plantornas egna motstånd mot skadedjur och sjukdomar, 

förbättrade sensoriska kvalitétsupplevelser och på skördens kvalité. Masson menar att detta är 

bra indikatorer på en frisk och hälsosam vingård.  

 

Kontrollorgan 

Organics could be described as being about: don´t use this chemical spray or artificial 

fertilizer. Biodynamics goes one stage further by saying: do use this Biodynamic spray or that 

Biodynamic compost.  

Waldin (2004, s. 86).  
 

Det finns i Europa idag två oberoende certifierande inrättningar för biodynamiskt vin: 

Demeter och Biodyvin (Goode, 2005). Certifieringen av biodynamiska produkter till skillnad 

från ekologiska kontrolleras idag inte av något statligt eller offentligt organ (Waldin, 2004). 

För att en vingård eller producent ska vara biodynamiskt krävs enligt Waldin (2004) att två 

kriterier uppfylls. För det första ska odlingen följa ekologiska principer, vilket kan skilja sig 

länder emellan. Ekologiska råvaror och produkter certifieras alltid av en oberoende tredje part 

och statligt bemyndigande certifikationsorgan. Det innebär att inte använda sig av 

konstgjorda, kemiska preparat som konstgödsel eller syntetiska ogräsmedel, insektsmedel, 
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ackaricider mot kvalster och fästingar, nematicider mot nematoder eller svampdödande 

medel. Ekologiska produkter måste vara fritt från förbjudna tillsatser i minst tre år för att 

certifieras (Skelton, 2009). Enligt Demeters (2015) stadgar krävs det att odlingen följer 

nationella kriterier för ekologiskt jordbruk, och i synnerhet de EU-reglementen som finns, 

(EC) No. 834/2007 och (EC) No. 889/2008. Nu finns även särskilda restriktioner när det 

kommer till vinmakning för ekologiskt vin (se EC, No. 203/2012).  
 

För biodynamiska viner och produkter är ett andra kriterium att de biodynamiska preparaten 

som beskrivits ovan tillämpas (Waldin, 2004). Principerna att följa de kosmiska rytmerna i 

samband med vingårds- och vinmakningsarbetet är inte reglerat. Enligt Masson (2014) finns 

det mycket mer att lära om hur de kosmiska rytmerna påverkar vinet. Till skillnad mot 

Demeter provar den sittande kommittén i Biodyvin alla viner hos aspirerande medlemmar, 

inte för att kvalitetsbedöma eller poängsätta utan för att sätta sig in hur konverteringen går 

samt utvärdera vinernas energi och karaktär (Biodyvin, u.å.).  
 

Forskning och sensorisk analys av biodynamiska viner 

Skelton (2009) menar att de viktigaste förutsättningarna för jorden handlar om dess struktur 

och textur; där jorden ska vara öppen med bra dränering, tillräckligt med humus som tillåter 

rötterna att växa djupare, tillföra vinrankan lagom med vatten och producera en balanserad 

mängd druvor. Undersökningar över tid har visat att vingårdslotter odlade biodynamiskt har 

något lägre skördeuttag men betydligt större biologiskt mångfald och jorden innehåller mer 

mikrober, med ett effektivare utbyte av mineralnäringsämnen (Goode, 2005).  

Jordens kulör beror bland annat på dess innehåll av olika mineraler liksom mängden vatten 

och organiskt material (Jackson, 2014). Jordmånens kulör kan inverka på rankans tillväxt 

genom att reflektera fotosyntetiskt aktiv strålning vilket bland annat kan påverka 

skördeuttaget samt socker-, antocyanin- och fenolnivåer i druvorna.  

På längre sikt har biodynamik jämfört med ekologisk odling visat sig generera ideala 

förhållanden mellan skördeuttag och hur mycket som beskärs (Reeve et al., 2005). 

Förhållandet mellan skördeuttag och beskärning ger enligt författarna en god indikation på 

balansen mellan rankans fruktutveckling och vegetabiliska tillväxt. Ett för högt eller för lågt 

förhållande kan påverka vinets sensoriska kvalitéer genom bland annat oönskade bismaker, 

dålig extraktion och för högt pH-värde. De menar att ett för lågt skördeuttag med för hög 

växtlig tillväxt ibland ger druvor med oönskade gröna, vegetativa toner och att ett för högt 

skördeuttag ofta ger druvor med mindre smakintensitet. I långtidsstudien av Reeve et al. 
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(2005) hade de biodynamiskt odlade druvorna jämfört med ekologiskt odlade druvor det 

sjunde året signifikant högre Brix-tal. Druvorna hade även märkbart högre totala fenoler och 

totala antocyaniner, men skillnaderna mellan de ekologiska druvorna menade författarna här 

var små och tveksamt signifikanta. Högre halter av fenoler så som antocyaniner, flavonoider 

och resveratrol skyddar mot angrepp av skadedjur och sjukdom men har även betydelse ur ett 

sensoriskt perspektiv (Nanson, 2012). Polyfenoliska komponenter menar Parpinello et al. 

(2014) är av vikt i röda viner genom sin naturligt antioxidativa effekt vilket påverkar vinets 

sensoriska attribut i avseende på strävhet, bitterhet och färg. 
 

I denna studie har endast fem artiklar funnits där sensoriska analys av biodynamiska viner 

gjorts Resultaten från artiklarna presenteras här nedan:  
 

I Parpinello et al. (2014) studie undersöktes effekterna biodynamiska metoder gav på 

sammansättningen av, och sensoriska attribut på vin från Sangiovese-druvor. Vingården som 

druvorna kom ifrån var under konvertering från ekologiskt till biodynamiskt jordbruk. Genom 

spektroskopi visade sig biodynamik ge lägre värden av alkoholstyrka, färgintensitet, totala 

fenoler och antocyaniner. I en studie av Tassoni, Tango och Ferri (2013) användes 

spektroskopi som metod för att fastställa hur konventionell, ekologisk och biodynamisk 

odling och vinmakning påverkar vindruvors sammansättning av polyfenoler. Studien 

undersökte både vita druvor, Pignoletto och röda druvor, Sangiovese men kunde inte finna 

signifikanta skillnader mellan odlingsmetoderna när det kom till polyfenoler och 

antocyaniner. En liknande studie presenterades år 2014 som visade på överensstämmande 

resultat (se Tassoni, Tango & Ferri, 2014). Resultat från Parpinellos et al. (2014) föreslår att 

biodynamiska metoder under konverteringstiden signifikant reducerar vinets basala karaktär, 

så som den kemiska sammansättningen. De ekologiska vinerna visade sig genom sensorisk 

analys det första av studiens två år vara mer komplexa i sin aromprofil, något som inte gick 

att urskilja det andra året. För båda årgångarna kunde en tränad panel urskilja färgintensitet 

mellan de biodynamiska och ekologiska vinerna, något en konsumentgrupp inte kunde.   
 

I Patrignani et al.:s (2016) studie skulle en panel utvärdera vinerna utifrån olika egenskaper, 

som: visuella (färgintensitet), doft (fruktighet, örtighet, kryddighet och generell aromer), 

smak (surhet, alkohol, bitterhet, kärvhet, flavour, vinets längd) och preferensbedömning av 

vinet som helhet. Vinerna jämfördes utifrån huruvida de hade tillsatts odlad jäst eller ej och 
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om druvorna kom från ekologiskt eller biodynamiskt jordbruk. Resultatet från studien 

presenteras i Figur 1. 
 

 

 
Figur 1. Sensorisk analys från Patrignani et  al. (2016). 

 

Resultatet visar att vinets sensoriska profil främst påverkades av vilken jästkultur som fick 

vara verksam. Signifikanta skillnader kunde utläsas på egenskaperna kärvhet, doft-

komplexitet, smak-komplexitet, upplevelsen av vinet som helhet och vinets längd. Vid 

bedömning av doft-komplexitet fick vin från spontant jästa ekologiska druvor högre poäng än 

vin från biodynamiska druvor med tillsatt jästkultur. Jämförbara resultat sågs på bedömningen 

av smak-komplexitet. Kärvheten i vin med tillsatt jästkultur upplevdes signifikant högre i 

ekologiska viner än i de biodynamiska. Biodynamiska viner fick oavsett jästkultur lägre 

poäng för vinets längd. För preferensbedömning av vinet som helhet fick vinerna med 

spontan jäsning bättre poäng än vinerna med tillsatt jästkultur oavsett odlingsmetod. 
 

I en flerårig studie (2001-2004) av Ross et al. (2009) visade sig biodynamiskt framställda 

viner jämfört med ekologiska ett år upplevas ha mer intensivt mustiga, jordiga aromer samt 

högre bitterhet. Testresultatet visade något motsägelsefullt att det vin som föredrogs var ett 

ekologisk odlat vin från 2003 men panelgruppens kommentarer av vinet visade att det 

ekologiskt odlade vinet då hade intensivare mustiga/jordiga aromer, flavours, strävhet och 

bitterhet samt längre avslut. 
 

Sensoriska attribut i biodynamiska viner 

During the winemaking process one is often tasting wines from the same tank or 

barrel that one for certain has not been disturbed or touched between one tasting and 
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the next. Yet, one finds that from day to day, week to week, they DO taste different! 

Whether this is cosmic cycles, the moon´s phases, the atmospheric pressure… or the 

garlic-laden meal of the night before – who knows?  

Stephen Skelton (2009, s. 100) 

 

Vindruvor, när de behandlas efter biodynamiska principer har högre syranivå (lägre pH och är 

mer stabila) med mindre äppelsyra än druvor från konventionell odling (Masson, 2014). 

Fenolerna upplevs mer avrundade med mogna druvkärnor, rika på färgpigment och bra 

tanniner. Druvjuicen upplevs frisk och välbalanserad, med lång aromatisk och livfull 

eftersmak. Inte helt överensstämmande till ovan presenterade forskningsresultat menar 

Villanueva-Ray et al. (2014) att vin som producerats efter biodynamiska metoder 

karaktäriseras av dess exceptionella kvalitéer när det kommer till doft- och smak-karaktär 

med dess högre andel polyfenoler och lägre koncentration av svavel. Waldin (2004) beskriver 

hur filtrering är tillåtet (avlägsna grova jästpartiklar och bakterier) men att den biodynamiska 

vinproducenten Mark Angeli hävdar att biodynamik resulterat i att juicen från hans Chenin 

Blanc-druvor naturligt är mer resistenta mot oxidation. Waldin menar att det kan bero på 

ökade tanninnivåer i druvornas skal som hjälper till att motverka oxidation. Men det är viktigt 

att tanninerna i skalen är tillräckligt mogna annars är risken att vinet smakar kärvt. Även 

Masson (2014) menar att biodynamiska viner är mer resistenta mot oxidation och kräver 

mindre svavel. Med rätt förutsättningar och åtgärder gällande klimat, miljö, flora och fauna 

samt begränsad besprutning av koppar mot växtsäsongens slut finns en bra grund för 

vingårdens naturligt omgivande och levande jästkultur (Masson, 2014). Om de biodynamiska 

preparaten används korrekt kommer mineraliteten från terroiren återspeglas i vinets 

komplexitet. Det beskrivs ofta resultera i välbalanserade, rena och lättdruckna viner.  
 

Som tidigare nämnt är det ur ett konsumentperspektiv svårt att urskilja några sensoriska 

skillnader mellan konventionella viner och ekologiska viner (Mann, Ferjani & Reissig, 2012). 

Detsamma kan tänkas gälla för biodynamiska viner. Mann, Ferjani och Reissig:s (2012) 

konklusion är att det inte är ett problem för dessa viner då vinets sensoriska egenskaper inte är 

en aspekt konsumenter tar hänsyn till när de konsumerar dem. Men som Swahn et al. (2010) 

visat kan sensoriken och sensoriska metoder användas för att förhöja förväntningarna och 

försäljningen av produkter såsom biodynamiska viner. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med dialogseminarium som metod identifiera sensoriska attribut i biodynamiska 

viner.  
 

Frågeställning  

– Vad är preferensen för dessa attribut jämfört med ekologiska viner? 

 
 

Metod och material 

Nedan följer en redogörelse för studiens val av metoder för datainsamling med tillhörande 

beskrivning av hur data bearbetats och analyserats samt hur litteraturinsamling gått till. 

Slutligen beskrivs urval av deltagare och det material som användes. 

 

Metodval 
Studiens datainsamling utgjordes av tre olika metoder: Dialogseminarium, QDA och 

gillandetest. De olika metoderna har beskrivits var för sig.  
 

Dialogseminarium  

Istället för att träna en panel som vanligen är fallet i sensoriska analyser användes ett 

dialogseminarium. Det är en metod som utvecklades på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

och presenterades av Bo Göranzon och Maria Hammarén år 1998 (Herdenstam et al., 2009). 

Metoden avser undersöka betydelsen av erfarenhetsbaserad kunskap, som både är verbal och 

icke verbal, så kallad tyst kunskap. Dialogseminarium är därför en användbar metod att 

använda med professionella yrkesutövare. I dialog kan gruppen gemensamt nå en djupare 

förståelse för upplevelsen i en given situation. Genom reflektion utvecklas medvetenhet och 

färdighet inom det yrkesmässiga området samtidigt som yrkespraxis kan definieras (Bie, 

2013). Det medvetandegör såväl den egna som andras yrkesroll. Dialogseminariet kan därför 

vara ett verktyg till att lyfta den erfarenhetsbaserade, förtrogenhets- och tysta kunskap som 

dryckesprovare besitter. Eftersom att metoden utgår från erfarenheter som inte på något sätt är 

faställda, jämfört med vanligare QDA-metod som utgår från definierade språkliga attribut, 

finns möjligheten att kommunicera komplexa sinnesupplevelser (Herdenstam, 2011). 

Dialogseminarium som metod för dryckesprovning applicerades av Anders Herdenstam (se 

Herdenstam et al., 2009). Genom att ha samma vin i glaset och dela upplevelsen i samma 
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fysiska rum uppstår möjligheter att både dela och lära ut erfarenheter (Herdenstam, 2011). I 

den gemensamma upplevelsen av vinet kan deltagarna erfara gemensamma erfarenheter. De 

kan till exempel uppenbara sig att de använda samma ord för liknande upplevelser eller olika 

ord för en till likartad upplevelse. Dialogseminariet kan därför bidra till språkliga 

beskrivningar som i förlängningen kan uttrycka eller sälja in upplevelsen av vinet. 
 

QDA (Quantitative descriptive analysis)  

Genom QDA som metod ges möjligheten att med sensoriska termer tilldela produkter en 

sensorisk beskrivning (Gustavfsson et al., 2014) vilket Stone och Sidel (1993) menar blir mer 

intressant för produkter som tidigare inte utforskats genom sensorisk analys. Därför är det en 

intressant metod på biodynamiska viner vars sensoriska attribut inte är särskilt prövade med 

vetenskapliga metoder som sensorisk analys.  

 

QDA utvecklades under 1970-talet utifrån metoden Flavour Profile Analysis på institutionen 

för livsmedelsvetenskap på University of California, Davis (Gustafsson et al., 2014). Normalt 

tränas paneldeltagarna genom att prova en produkt upprepade gånger för att på egen hand 

komma fram till egenskaper och referenser som de förknippar produkten med (Ibid.). I denna 

studie användes istället ovan beskrivna dialogseminarium för att träna deltagarna och finna 

attribut i vinerna. Anledningen var att lättare fånga de mer svårfångade aspekter och 

komplexa sinnesupplevelser som ofta förknippas med vinprovning (Herdenstam, 2011). 

Skillnaden mot traditionell QDA blir att egenskaperna som sedan bedöms kommer ur 

deltagargruppens gemensamma erfarenheter av vinprovningen. I övrigt följde 

datainsamlingen metoden för QDA. Det är paneldeltagarna som är aktiva och tar fram de så 

kallade egenskapsorden medan panelledarna är passiva (Gustafsson et al., 2014). Deltagarna 

bedömer sedan intensitet av de framtagna attributen, från låg till hög intensitet på en 

ostrukturerad linjeskala. Metoden hör alltså till det som inom sensorik grupperas analytisk 

metod (Öström, 2004).  
 

Deltagarna dokumenterar ned sina resultat på elektroniska enheter eller pappersark i en ostörd 

miljö (Mielgaard, Civille, Carr, 1999). Vid optimala förhållanden för sensorisk analys sitter 

paneldeltagarna i ett sensoriskt labrum med väggar som skiljer deltagarna åt, som bås. 

Anledningen är att minska distraktion och undvika att distraheras av varandra. När testet är 

gjort skickas det insamlade materialet till panelledarna för att utvinna data (Mielgaard et al., 

1999). Med den insamlade datan från deltagarnas bedömningar konstruerades ett 
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spindelnätsdiagram (Mielgaard et al., 1999). Diagrammet formar en grafisk bild av de attribut 

deltagarna upplevde mest påtagligt vid de olika testerna (Ibid.).  
 

Gillandetest 

Gillandetest är en form av affektiva konsumenttest (Gustafsson et al., 2014). Genom 

konsumenttester kan man ta reda på vad konsumenter tycker om en produkt. I sensoriska 

konsumenttest får konsumenten interagera med en produkt och smaka, känna, dofta för att ge 

feedback på vad de tycker. För att undersöka preferens eller gillande för en produkt bland 

valda konsumentgrupper används alltid någon form av skala. Gillandetest benämns även som 

hedonisk bedömning eftersom en hedonisk skala vanligtvis används. Bedöms flera produkter 

rangordnas de inte utan bedöms var för sig på en skala. Den mest använda hedoniska skalan, 

eller grad av gillande-skalan är den nio-gradiga skalan (se Figur 2). Skalan kan även ha sju 

eller fem steg (Gustafsson et al., 2014). 
 

Tycker 

extremt 

illa om 

Tycker 

mycket 

illa om 

Tycker 

illa om 

Tycker 

något 

illa om 

Tycker 

varken 

bra eller 

illa om 

Tycker 

något 

bra om 

Tycker 

bra om 

Tycker 

väldigt 

bra om 

Tycker 

extremt 

bra om 

Figur 2. Hedonisk skala. 

 

Litteratur- och datainsamling  
Litteraturinsamling 

Det insamlade litteraturmaterialet i studien hämtades främst från vetenskapliga artiklar men 

även från andra litteraturkällor som behandlar de olika ämnesfrågorna. De vetenskapliga 

artiklarna hämtades ifrån de elektroniska databaserna Primo (f.d. Summon) och Web of 

Science som finns att tillgå från universitetsbibliotekets ämnesguide kopplat till 

Måltidskunskap och värdskap. Syftet var att hitta adekvat litteratur och uppmärksamma redan 

publicerad forskning inom ämnet (Bryman, 2011). Sökord valdes ut, kombinerades och söktes 

i flera databaser för att ge ett bättre utfall (Patel & Davidson, 2001). Sökord som användes 

var: biodynamic, wine, perception, sensory quality, sensory analysis, consumer preferences 

och dialogue seminar method (för sökmatris, se Bilaga 1). Sökorden avgränsade och 

placerade litteraturen inom det undersökta ämnesområdet (Patel & Davidson, 2001). Det 
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beskrivs hur förutbestämda kriterier underlättar sökandet av artiklar med relevans till studiens 

syfte varför särskilda inklusions- och exklusionskriterier valdes ut:  
 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga litteraturen 

• Artiklarna var peer review 

• Artiklarna var hämtade från vetenskapliga tidskrifter 

• Artiklarna fanns att tillgå i fulltext 
 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga litteraturen 

• Artiklar som var kostnadsbelagda 

• Artiklar om sensorisk analys som inte behandlade vin 

• Artiklar på annat språk än engelska (och svenska) 
 

Ytterligare litteratur kom från uppsatsförfattarnas egna referenser inom ämnesområdet, en 

vanligt förekommande företeelse enligt Bryman (2011). Det handlade främst om 

bakgrundsmaterial gällande biodynamik, vitikultur, sensorik och i viss mån kommunikation 

samt litteratur för vetenskaplig metod. Här ingick artiklar som inte ingick i den ovan 

beskrivna sökmatrisen och uppfyllde därför nödvändigtvis inte samma inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

Datainsamling 

Dialogseminarium 

Deltagarna i dialogseminariet fick möjlighet att prova samtliga sex prover av biodynamiska 

viner. Dessa var uppdelade i så kallade triader bestående av tre stycken vita viner och tre 

stycken röda viner. Proverna presenterades blint där de tio deltagarna inte kände till vilka 

viner som ingick då information om vinerna eller dess förpackning kunde påverka deras 

tyckande och i slutändan studiens resultat (Gustafsson et al., 2014). Deltagarnas samtal 

spelades in och transkriberades där särskilt uttryckta attribut används för att utforma ett QDA-

test. Samtliga attribut som nämndes i dialogseminariet listades och samlades under olika 

kategorier. Exempelvis samlades dammighet och stålighet under attribut-kategorin 

mineralitet. De attributkategorier som valdes ut till QDA-testet var de som förekommit mest 

frekvent och diskuterades mest djupsinnigt under dialogseminariet. Utformningen gjordes i 

EyeQuestion som används vid Örebro universitet. EyeQuestion är ett webbapplicerat 

mjukvaruprogram för sensorik- och konsumentundersökningar (EyeQuestion,u.å.).   
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QDA 

Deltagarnas referenser för de egenskaper som bedömdes i QDA-sessionen togs fram genom 

dialogseminariet. Panelledarna tog efter dialogseminariet ut egenskaperna som sedan kunde 

användas till datainsamlingen. Anteckningar från dialogseminariet och 

transkriberingsmaterialet användes för att få fram egenskaper i vinerna att bedöma. Valet av 

egenskaper byggde på frekvens av uttalade referenser och djupet på diskussionsinnehållet av 

deltagarnas dialog. Egenskaperna som deltagarna bedömde intensiteten av var: fruktighet, 

syra, personlighet, balans, jordighet, mineraliskt och vilt/okontrollerat. Deltagarnas 

referenser för de olika egenskaperna sattes inom parentes för respektive egenskap, till 

exempel friskhet, syrlighet och fräschör för intensiteten av syra (se Figur 3 för design i 

EyeQuestion).  
 

 

Figur 3. QDA-test i EyeQuestion. 
 

Vinerna var de samma som i dialogseminariet men serverades istället samtidigt. Deltagarna 

hade de olika vinproverna framför sig som de skulle bedöma blint. I EyeQuestion slumpades 

ordningen i vilket proverna skulle intas för samtliga deltagare. Det för att ordningen vilket 

vinerna intogs i inte skulle ha någon påverkan på resultatet. Deltagarna använde sig av 

elektroniska enheter för att registrera sina resultat i EyeQuestion. Pappersark valdes bort för 
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att underlätta utvinning av data. Med data från testet skapades en grafisk bild över hur 

deltagarna bedömde vinernas egenskaper i form av ett spindelnätsdiagram (Mielgaard et al., 

1999). Med fördel sitter deltagarna i ett sensoriskt labb, en neutral miljö med bås för att ostört 

kunna bedöma vinerna. På grund utav lokalbokning och platsbrist användes en föreläsningssal 

anpassad för dryckesprovning.  
 

Gillandetest 

I samband med undersökningen tränades deltagarna i vinprovning och de egenskaper som 

skulle bedömas. Först hölls ett kort föredrag om vitikultur med fokus på skillnader mellan 

konventionell, ekologisk och biodynamisk vinodling. Sedan hölls ett provningsseminarium 

där deltagarna provade fem av de sex biodynamiska viner som användes i studiens 

dialogseminarium och QDA-test. Att ett av vinerna togs bort berodde på att det användes i 

gillandetestet. Under provningen diskuterades analytisk och analogiskt perspektiv av 

vinprovning, huvudsakligen det sistnämnda, med fokus på de egenskaper som undersöktes. 

Syftet var att utbilda studenterna inom vinodling, vinprovning och vetenskapliga metoder 

samtidigt som deltagarna tränades i att bedöma de efterfrågade och komplexa egenskaper som 

efterfrågades i gillandetestet.   
 

Det finns olika testdesigner som används vid konsumenttest (Gustafsson et al., 2014). 

Deltagarna fick här samtliga viner framför sig men de bedömdes var och en i turordning för 

att förhindra att proverna jämfördes med varandra i bedömningssituationen. Samtliga viner 

provades blint. Hade deltagarna fått information om vinerna och dess varumärken är risken 

stor att det hade påverkat deras val av gillande (Gustafsson et al, 2014). Det var fyra stycken 

viner som provades, två vita och två röda. Av de två vita vinerna var ett ekologiskt och det 

andra biodynamiskt. Samma princip gällde för de röda vinerna. Syftet var att undersöka 

preferensen för de egenskaper som bedömdes, och som skilde sig huruvida vinerna var 

biodynamiska eller ej. I övrigt motsvarade de jämförbara vinerna helt eller i stort sett varandra 

när det kom till kommersiella värden som: årgång, appellation/ursprung, 

druvor/druvblandning och pris (se Johan Lidby Vinhandel, u.å.; Spring Wine & Spirits, u.å.; 

Lively Wines, u.å.; Fondberg, u.å.). Egenskaperna som bedömdes var desamma som i QDA-

testet bortsätt från att attributet vilt/okontrollerat var ersatt med hur vinet upplevdes 

sammantaget (se Figur 4 för design i EyeQuestion). Vilt/okontrollerat ansågs vara ett för 

abstrakt attribut i vin för noviser att relatera till samtidigt som preferens för vinets helhet 

bedömdes vara intressant och av betydelse för ett gillandetest.  
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Bedömningen med den hedoniska skalan gjordes i EyeQuestion där deltagarna använde sig av 

medtagna elektroniska enheter, såsom smartphones, läsplattor eller laptops. Vid användning 

av den nio-gradiga skalan har det visat sig att finnas en tendens hos deltagare att använda 

mitten av skalan och undvika ändpunkterna (Gustafsson et al., 2014). I undersökningen 

användes därför en sjugradig skala genom att utesluta skalans ändar: tycker extremt illa om 

och tycker extremt bra om. Genom att korta skalan underlättar det för bedömarna att använda 

hela skalan.  
 

 

Figur 4. Gillandetest i EyeQuestion. 
 

Material 
De biodynamiska vinerna som användes till dialogseminariet och QDA-testet presenteras i 

tabell 2. Vinerna som användes till gillandetestet presenteras i tabell 3.  
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Tabell 2. Viner dialogseminarium och QDA. 

Vita viner Röda viner 

2015 Sancerre Les Roches –  

Domaine Vacheron 

2014 Mondeuse –  

Domaine Jean-Christophe Pellerin 

2014 Chardonnay –  

Domaine Jean-Christophe Pellerin 

2015 Les Peyrouzelles – Domaine Causse 

Marines 

2013 Muscadet Sèvre et Maine le Fief du 

Breil – Domaine Jo Landron 

2015 Montesecondo Sangiovese – 

Montesecondo (Silvio Messana) 

 

Tabell 3. Viner gillandetest. 

Vintyp Odling/ 

produktion 

Område/AOC Årgång Vin Pris 

Vitt Biodynamiskt Sancerre 2015 Sancerre Les Roches – 

Domaine Vacheron 

265 

SEK/L 

Vitt  Ekologiskt Sancerre 2016 Sancerre – Domaine 

Pascal Jolivet 

252 

SEK/L 

Rött Biodynamiskt Saint-Marcel- 

d’Ardeche (Côtes du 

Rhône) 

2015 Bout d’Zan – Mas de 

Libian 

185 

SEK/L 

Rött Ekologiskt Saint-Marcel- 

d’Ardeche (Côtes du 

Rhône) 

2015 Côtes du Rhône 

Villages Organic – 

Domaine Notre Dame 

du Cousignac 

173 

SEK/L 

 

Vinproverna togs ut från vinkylar och hälldes upp i glas just innan deltagarna anlände till 

lokalen. Förberedelserna gjordes för att spara tid till undersökningarna. De röda vinproven 

togs från en vinkyl inställd på 14°C och de vita vinerna från en kyl inställd på 10°C. Dessa 

fanns i lokalen och temperaturerna var förinställda. Även vinglas, vattenglas, spottkopp, 

karaffer och anteckningsmaterial fanns att tillgå i lokalen som är en föreläsningssal anpassad 
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för dryckesprovning. Glasen som användes under dialogseminariet och QDA-testet var Riedel 

Ouverture Red Wine som fanns att tillgå i lokalen. En flaska på 750 ml av varje prov räckte 

till tolv glas, tio deltagare och två panelledare. Det är något större volym än de 50 ml Jackson 

(2009) rekommenderar till de vanligen förekommande ISO-glasen. Anledningen var att få en 

naturlig mängd vin i förhållande till glasen, något som Jackson understryker som 

viktigt.  Under gillandetestet hade studenterna eget medtagna glas anpassade för vinprovning 

och hällde själva upp de markerade proverna.  
 

Urval och rekrytering av panel 
Studien har använt sig av ett bekvämlighetsurval. Det innebär att respondenterna i studien var 

de som fanns att tillgå för stunden (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval är enligt Gustafsson 

et al. (2014) bra för att få ihop ett tillräckligt antal individer att delta samt en tillförlitlig 

metod för att testa konsumentuppfattningen av olika produkter. Bryman (2011) anser att det 

kan vara en god metod för mindre forskningsfrågor men bör undvikas vid större frågor då 

urvalet är starkt beroende av vart undersökningen sker och resultatet därför inte kan 

generaliseras. Eftersom att studien snarare lyfter frågor och metoder som kan ha vidare 

tillämpning inom forskningsfrågor ansågs bekvämlighetsurval vara lämpligt. Eftersom studien 

pågick under en begränsad tidsperiod bedömdes ett bekvämlighetsurval vara kvalificerat för 

att se indikationer snarare än generaliseringar av resultatet. Dock krävde de olika metoderna 

vissa förkunskaper för att de affektiva analyserna skulle kunna genomföras på ett tillförlitligt 

vis.  
 

Dialogseminarium/QDA 

Deltagarna var samtliga tredjeårs-studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan med stor 

vana av dryckesprovning och dialogseminarium, en nu mer vanlig metod vid institutionen. 

Deltagarna var studenter i samma program-årskull som uppsatsförfattarna. Förfrågan om 

deltagande skickades ut via sociala medier på ett gruppforum för klassen. Bakgrunden till 

studien presenterades i ett informationsblad (se Bilaga 2).   
 

Gillandetest 

Då studiens omfattning är begränsad valdes förstaårs-studenter vid Restaurang- och 

hotellhögskolans program Sommelier och måltidskreatör. De är dels tillgängliga på plats där 

all nödvändig utrustning finns och dels har de viss vana av både sensoriska analys och 

dryckesprovning. De kan tänkas vara aningen för överkvalificerade för att representera en 



31	

konsumentgrupp men med tanke på studiens syfte och frågeställning kan det vara nödvändigt 

med viss erfarenhet. De kan därför tänkas motsvara en vältränad konsumentgrupp.  
 

Testet gjordes i samband med ett föreläsningstillfälle för studenter i kursen Sommelleri I vid 

Restaurang- och hotellhögskolan. Då metoden genomfördes under en schemalagd föreläsning 

behövdes ingen rekrytering eller vidare kommunikation innan själva 

genomförandet.  Deltagarantalet var de 19 stycken studenter som var närvarande under 

genomförandet av gillandetestet.  
 

Metod/Teori för analys av data 

Genom de tre metoderna bestod studien således av kvalitativa metoder, både analytiska och 

affektiva med inslag av mer kvantitativa delar. De kvantitativa inslagen som kommer från 

datainsamlingen, genom QDA- och gillandetestet i EyeQuestion, underlättar analys av data 

(Gustafsson et al., 2014) samt stärker studiens validitet och reliabilitet. Det är vitala begrepp 

inom det samhällsvetenskapliga för att genomföra trovärdiga mätningar av data som 

presenterar tillförlitliga resultat, som vidare kan upprepas vetenskapligt (Bryman, 2011; 

Herdenstam, 2011).   

 

Under dialogseminariet fördes anteckning vad paneldeltagarna pratade om. Utifrån deras 

samtal valdes de mest förekommande attributen ut till studiens kommande metoder. Utöver de 

anteckningar som skrevs spelades även hela dialogseminariet in på en mobiltelefon som sedan 

transkriberades. Attribut importerades in i EyeQuestion och var de attribut som användes i 

QDA-testet och gillandetestet. De två olika testerna utfördes i programmet EyeQuestion. Det 

är ett program som inriktar sig in på tester inom sensorik. Efter att testerna är gjorda utvanns 

data och resultat i programmet EyeOpenR, ett program som är sammankopplat och samspelt 

med EyeQuestion. I EyeOpenR finns det olika typer av analyser att välja mellan. Analyser 

som Two-way ANOVA, spindeldiagram och PCA togs fram för mest relevans inom studien. 

Two-way ANOVA beräknar de signifikant mätbara skillnader på attributen mellan de olika 

proven. Spindeldiagrammet visar deltagarnas bedömning av proverna. PCA som är en 

förkortning för Principal component analysis, visar samma resultat som spindeldiagrammet 

men i en annan typ av graf. Genom EyeOpenR krävdes inga egna beräkningar av resultaten.  
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Etisk planering för studiens genomförande 

För att skydda de individer som deltog i undersökningen tillämpades Vetenskapsrådets etiska 

lagar, som inom den samhällsvetenskapliga forskningen benämns som de fyra etiska 

principerna (Bryman, 2011). Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjande-kravet. 
 

Informationskravet innebär enligt Bryman (2011) att deltagarna informeras om vad syftet med 

studien är och vad som förväntas av dem i och med sitt deltagande. I de olika grupperna 

informerades deltagarna lite olika. I dialogseminariet informerades deltagarna först via sociala 

medier och sedan vid den personliga kontakten och slutligen vid själva genomförandet. 

Anledningen var att tydligt kommunicera studiens syfte samt deltagarnas roll och betydelsen 

av deras kompetens. För gillandetestet informerades deltagarna förberedande av 

studentgruppens ordinarie föreläsare och sedan i samband med metodgenomförandet där även 

övriga principer presenterades. Allra först informerades alla deltagare att om att all 

medverkan i studien var frivillig. Som Bryman (2011) beskriver det innebär samtyckeskravet 

att ingen deltagare ska tvingas vara med i undersökningen utan måste ge sitt medgivande.   
 

För att uppfylla både konfidentialitetskravet; att deltagarnas identitet skyddas och nyttjande-

kravet; att data och information som utvinns av studien enbart får användas till dess ändamål 

vidtogs en rad åtgärder. I transkriberingen av dialogseminariet figurerades deltagarnas namn. 

Inga personliga frågor och inga frågor som inte härrörde syftet ställdes till deltagarna. 

Slutligen förvarades allt material och information om studien och dess deltagare hos 

uppsatsförfattarna. Viktigt att poängtera var att deltagarna informerades om att materialet, om 

resultatet visade sig vara användbart kunde komma att användas i vidare vetenskapliga 

studier.   

 
 

Resultat 

Nedan presenteras de resultat som kunde utläsas från studiens olika metoder. De är här 

uppdelade var för sig och kommer sedan diskuteras och jämföras i studiens diskussionsdel.  
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Dialogseminarium 
I dialogseminariet diskuterade deltagarna sex biodynamiska viner och ur diskussionerna 

kunde särskilt sju olika attribut urskiljas. Det var upplevelsen av vinernas fruktighet, syra, 

personlighet, balans, jordighet, mineralitet och en förnimmelse om vinerna som 

vilda/okontrollerade. För transkriberade delarna från dialogseminariet se Bilaga 3. Vinerna 

som provades är listade i Bilaga 4. Deltagarnas namn som citeras nedan är figurerade.  
 

Fruktighet 

Deltagarna diskuterade öppet om fruktighet på samtliga prover. Paneldeltagarna kände 

fruktighet i alla vinerna men uttryckte att de upplevde olika typer av frukt. Det diskuterades 

bland annat om sval frukt, gul frukt, tropisk frukt och bärighet.  

 

Jan – Jag kan tycka att det blir lite annorlunda frukt… mellan vinerna. Prov A är lite mer 

tropisk varm medan Prov B och C lite mer sval och gul fruktig… kan jag tycka… det är 

fortfarande ganska tydligt i Prov A… för mig... 
 

Paneldeltagare diskuterar Prov A, ett vin som flera kände var något tillbakadragen i frukten 

och kort i sin finish. De två andra vita vinerna som citeras är Prov B och C. I triaden med de 

röda vinerna, Prov D, E och F upplevde deltagarna mer kryddighet än i de vita vinerna.  
 

Steffen – En gemensam nämnare i Prov D, E och F är att det finns en tydlig kryddighet. Mer 

det än en påtaglig och tydlig fruktighet… 

 

Det påpekar också att det fanns en bärighet och omogen fruktighet i Prov D: 
 

Adam – Jag tycker att Prov D har en liten mer tydlig bärigare och lite fruktigare karaktär 

men… samtidigt lite sådär omoget och härligt.  
 

Syra 

När deltagarna i dialogseminariet diskuterade syra låg störst fokus på de vita vinerna, Prov A, 

B och C. De ansåg att vinerna drivs framåt av syra snarare än fruktighet. 
 

Adam – Alla viner har ju en påtaglig syra, och de drivs av en otrolig syra, egentligen allihop, 

det är min spontana tanke. 
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De nämnde också friskhet i vinerna, till exempel i Prov A: 
 

Richard – Man känner med den här friskheten och… eh.. det kände jag på Prov A.  
 

Mineralitet  

Vinernas mineralitet upplevde deltagarna tydligast i Prov A, B och C. Deltagarna använde ord 

som: dammigt, ståligt och metalliskt när de beskrev hur de förknippade vinernas mineralitet. I 

de vita vinerna var det framförallt Prov B och C som utmärkte sig mest mineraliska. 
 

Mikael – Jag tycker att Prov B känns mycket mer dammig, som jag klassar... eller jag 

relaterar till mineralitet. Medan Prov C känns lite mer ståligt... kan man säga så... lite metall-

liknade.  
 

Personlighet 

När deltagarna diskuterade vad personlighet i vin betyder för dem var charm en 

referenspunkt. Att ett vin är charmigt kan betyda att känsla man får är uppiggande och att man 

kan dricka det utan att känna att man kommer bli trött. De viner som deltagarna tyckte hade 

mest personlighet var de röda vinerna: Prov D, E och F.  
 

Mikael – Ett vin som fräschar upp… eh… något som inte gör dig trött för av att dricka för 

mycket… 
 

En annan aspekt var vinets dimensioner, känslan av lager och djup. Att det finns en charm 

med att ett vin har flera olika lager och dimensioner med ett stort djup.  
 

Steffen – Men om vi ska prata charm så tycker jag att vi ska prata mer om Prov E, för att 

Prov D för mig blir den lite för… eh... enkelspårig i sig själv så att säga... för mig är den vad 

den är så att säga... den är ganska röd-fruktig, pigg och fräsch... men jag tycker att det finns 

fler… det finns fler lager, fler dimensioner i Prov E. Och för mig är det nog det som utgör 

charm också… att vin har lite personlighet, att det finns olika dimensioner i det. 
 

Ordet välintegrerat dök också upp i diskussionerna, ett ord som främst kopplades till 

egenskapen balans. Men även att ett vin med välintegrerad alkohol kan upplevas charmigt. 
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Adam – Det man kan säga om Prov D, E och F nu efter att ha testat dem är att ingen är 

vidare alkoholstark. Den alkohol man känner är väldigt välintegrerat. Det är inte alkoholen 

som bär vinet utan det är något annat. Det behagas i munnen utan att det är någon typ av 

spritighet eller sådär… och det kan väl också vara charmigt? För min del...  
 

Deltagarna fick intrycket av att vinerna de testade var personliga i form av att de smakade 

annorlunda jämfört med andra viner som i större utsträckning är framtagna med volym och 

kvantitet i åtanke. De menar att producenten har en personlig prägel på dessa viner.  
 

Richard – Men man kan ju ganska snabbt känna om det är någonting som är gjort i väldigt 

stor skala vilket jag förknippar med opersonligt, men lite det som ska smaka likadant i varje 

flaska. Det här känns mer som viner som för mig ger intrycket av att det är väldigt personligt 

och att producenterna som har gjort de här vinerna har verkligen velat sätta sin prägel på det 

och… utan att... man upplever vinet för mycket och jag tror att det är därför vinerna smakar 

så annorlunda. 
 

Balans  

Som en fortsättning på vinernas personlighet och diskuterades hur vinerna var välintegrerade 

kopplat till balans. Med vinets balans menar deltagarna att vinet har en sorts helhet. Att 

ingenting tar över i vinet, som, frukten, tanninerna eller syran, att allt är balanserat.  
 

Mikael – Jag håller med, balans för mig är när ingenting tar övertaget. Jag skulle inte vilja 

säga att Prov D är balanserad.  
 

Richard – Ja, men precis! Det är väldigt svårt att titta på en komponent som gör ett vin 

balanserat, utan man får liksom se på helheten liksom.  

 

En deltagare menar att ett vin inte behöver upplevas helt balanserat för att ge en bra 

helhetsupplevelse. Ett vin som inte är helt balanserat beskrivs fortfarande kunna vara gott. 
 

Jan – Alltså jag kan tycka att helhetsupplevelsen inte behöver vara dålig även om man inte får 

en perfekt balans. Vad som för mig är bra balans är likadant som föregående talare precis 

var inne på… det är liksom när ingenting tar över... men det behöver ju fortfarande inte vara 

negativt om det inte är helt balans... utan i så fall kan ju ett helt balanserat vin vara lite 

tråkigt ibland.  
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Mikael – mmm jag håller med, balans är för mig är när ingenting tar övertaget… jag skulle 

inte vilja säga att Prov A är balanserat, men det är jävligt gott. 
 

Kopplat till balans beskrivs Prov A upplevas påskyndat, att det finns en känsla av att vinet har 

blivit påskyndat för att bli klart i stället för att få ta sin tid och därför upplevs obalanserad.  
 

Steffen – Jag tycker att Prov A är väldigt obalanserad, och som jag sa från början så känner 

jag att den känns… påskyndad... och ja, saker har inte fått... ta den tid den behöver…   
 

Jordighet 

Jordighet är en egenskap som paneldeltagarna upplevde som påtaglig. Prov D, E och F skiljde 

sig åt när det kom till jordighet och det var framförallt Prov E som utmärkte sig 

mest.  Deltagarna kände jordighet i form av gödsel, blöta löv, varm halm, attribut som har 

med jordbruk att göra. Attribut som inte upplevs som negativa för de flesta av deltagarna.  
 

Adam – Ja, i Prov E är det lite sådant där stall men positivt... liksom eh… lite varm halm 

liksom… hehe de som upplevt det… lite ny-legad varm halm… varm som av ett djur som 

liksom reser sig… inte hö utan halm! Alltså det här… är svårt att förklara. 
 

Jan – Dov, blöt jord och lövhögar fick jag en känsla av. 

 

William – Jag hittade också lite sådant... gödsel-aktigt.  
 

Vilt/okontrollerat 

Ett attribut som plötsligt dök upp i avslutningen av dialogseminariet var vilt. Det var 

framförallt Prov D, E och F som då diskuterades. Upplevelsen av någonting vilt i vinerna 

upplevdes som någonting positiv hos deltagarna som beskrev att det finns något vilt i 

biodynamiska viner. En okontrollerad smutsighet som deltagarna tycker är rolig och 

intressant.  
 

William – Jag tycker att Prov D, E och F står för vad jag känner inom biodynamiken är det 

vilda. Det finns någonting vilt i det, framförallt i Prov D och E. Det finns något som för mig 

pekar på något vilt. 
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Panelledarna ställer då en följdfråga: om det vilda kan representera det okontrollerade i 

vinerna. Det tycker deltagarna att det gör och beskriver att det även finns en vild smutsighet i 

vinerna.  
 

Jan – Det finns också någon smutsighet i doften som jag kan koppla till det vilda. 

 

På frågan om det är positivt eller negativt svarar deltagarna att de tycker att det upplevs 

positivt: 
  
William – Ja… jag tycker det är kul... så jag ser det enbart som positivt.  

 

QDA-test 
Nedan följer resultatet från bedömningarna i QDA-testet där attributen är uttagna från 

resultaten i ovan beskrivna dialogseminariet. Genom analys av intensitetsbedömningarna i 

QDA-testet utlästes signifikanta skillnader med avseende på attributen fruktighet, 

personlighet, balans och jordighet (se Tabell 4). Inga signifikanta skillnader kunde utläsas på 

attributen syra, mineralitet och vilt/okontrollerat. Resultaten från QDA-testet sammanställdes 

i ett spindeldiagram som visar på hur deltagarna upplevde och bedömde intensiteten av de 

olika attributen (se Figur 5). I Tabell 5 beräknas värdet av samtliga deltagares bedömning för 

varje enskilt attribut.  
 

Tabell 4. Grad av signifikans QDA-test. 

 (A)  (B)  (C)  (D)  (E)  (F) 

Fruktighet 6.73 c-e 5.59 4.69 5.79 4.72 5.63 

Syra 6.30 5.89 5.15 5.56 5.09 6.23 

Personlighet 4.53 5.88 5.12 6.33 a 6.62 A-c 6.28 a 

Balans 4.01 5.72 A-c 4.44 4.96 5.66 a 6.23 A-C-d 

Jordighet 2.58 3.08 4.11 5.40 A-b 7.03 A-B-C 5.14 a 

Mineralitet 5.44 5.06 6.11 5.26 5.34 5.32 

Vilt/ 4.08 3.59 4.67 5.05 4.93 4.41 
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okontrollerat 

Grad av signifikans (Tukey): A’<99.9% ; A<99% ; a<95% ; a’<90%.      

 

A) 2015, Les Roches, Sancerre, Domaine Vacheron 

B) 2014, Chardonnay, Pellerin 

C) 2013, Le Fief du Breil, Jo Landron (Muscadet) 

D) 2014, Mondeuse, Pellerin  

E) 2014, Peyrouzelles, Causse Marines  

F) 2015, Montesecondo, Silvio Messana, Sangiovese  

 

 

Figur 5. Spindeldiagram av QDA-test. 
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Tabell 5. Beräknade värden på samtliga attribut i alla QDA-testets prover. 
 

N Bortfall Min Max Medel SD Median Variation 

Fruktighet 60 0 2.2 8.6 5.53 1.62 5.7 2.62 

Syra 60 0 1.3 8.6 5.7 1.47 6 2.17 

Personlighet 60 0 2.5 8.8 5.79 1.69 5.9 2.85 

Balans 60 0 1.4 8.7 5.17 1.44 5.1 2.06 

Jordighet 60 0 1 8.9 4.56 2.35 4.6 5.51 

Mineralitet 60 0 2.7 8.3 5.42 1.3 5.5 1.68 

Vilt/ 

okontrollerat 

60 0 1.2 8 4.46 1.91 4.3 3.64 

 

 

Fruktighet 

Som spindeldiagrammet (Figur 5) visar uppmättes intensiteten av Fruktighet ha högst värde i 

vinprov A (Sancerre). Tabell 4 visar att värdet var signifikant högre än i Prov C (Muscadet) 

och E (Peyrouzelles). Variation av deltagarnas bedömning med avseende på Fruktighet var 

inte på något vis utmärkande jämfört med övriga attribut (Tabell 5). 
 

Syra 

Bedömningen av attributet Syra uppmätte ingen utmärkande variation (se Tabell 5) och ingen 

signifikant skillnad kunde fastställas (se Tabell 4).  
 

Personlighet 

Prov A (Sancerre) upplevdes inneha minst Personlighet där samtliga röda viner, Prov D 

(Mondeuse), E (Peyrouzelles) och F (Montesecondo) uppmätte signifikant högre värden 

(Tabell 4). Prov E som uppmätte högst värde skilde sig även signifikant med Prov C 

(Muscadet). Variation av deltagarnas bedömning med avseende på Personlighet var inte på 

något vis utmärkande jämfört med övriga attribut (Tabell 5). 
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Balans 

Attributet Balans visade tillsammans med attributet Jordighet mest signifikanta skillnader 

(Tabell 4).  Prov A (Sancerre) uppmätte lägst värde med signifikanta skillnader på Prov B 

(Chardonnay), E (Peyrouzelles) och F (Montesecondo). Prov B och F uppmätte signifikanta 

skillnader med Prov C (Muscadet). Prov F som upplevdes vara mest balanserad skilde sig 

även signifikant med Prov D (Mondeuse). Variation av deltagarnas bedömning med avseende 

på Balans var inte på något vis utmärkande jämfört med övriga attribut (Tabell 5). 
 

Jordighet 

Jordighet visade tillsammans med attributet Balans mest signifikanta skillnader (Tabell 4). 

Upplevelsen av jordighet uppmättes vara lägst i prov A (Sancerre), där prov D (Mondeuse), E 

(Peyrouzelles) och F (Montesecondo) uppmätte signifikant avvikelse. Upplevelsen av 

jordighet i Prov D och E uppmättes även vara signifikant högre än i prov B (Chardonnay). 

Prov E (Peyrouzelles) som upplevdes mest jordig avvek även från prov C (Muscadet). 

Bedömning av Jordighet visade på högst variation bland deltagarnas bedömning och var 

särskilt utmärkande (Tabell 5).  
 

Mineralitet 

Mineralitet uppmätte lägst värde med avseende på variation av deltagarnas bedömning 

(Tabell 5). Något som även illustreras i spindeldiagrammet (Figur 5). Ingen signifikant 

skillnad kunde fastställas (Tabell 4). 
 

Vilt/okontrollerat 

Variation av deltagarnas bedömning med avseende på Vilt/okontrollerat var något 

utmärkande jämfört med övriga attribut (Tabell 5). Ingen signifikant skillnad kunde fastställas 

(Tabell 4). 
 

Gillandetest 
Resultatet från gillandetestet sammanställdes i ett spindeldiagram som påvisar deltagarnas 

sammantagna preferens för de olika egenskaperna i de undersökta vinerna (se Figur 6). PCA-

analysen av resultatet visar ytterligare en graf av hur deltagarnas preferens för de olika 

attributen förhöll sig mellan de ekologiska och biodynamiska vinerna (Se Figur 7).  

Signifikanta skillnader som uppmättes i gillandetestet presenteras i Tabell 6.   
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Figur 6. Spindeldiagram av gillandetest. 
 

 

Figur 7. PCA av gillandetest. 
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Tabell 6. Grad av signifikans gillandetest. 

 2015, Les 

Roches, 

Sancerre, 

Domaine 

Vacheron* (A) 

2016 Domaine 

Pascal Jolivet, 

Sancerre** 

(B) 

2015, Bout 

d'zan, Mas de 

Libian, Cotes 

du Rhone* (C) 

2015, Domaine 

Notre dame de 

Cousignac, Cotes 

du Rhone** (D) 

Fruktighet 5.00 C-d 5.26 C-D 3.00 3.42 

Syra 4.05 4.68 3.79 3.37 

Personlighet 3.47 4.16 3.05 3.58 

Balans 4.26 4.05 3.05 3.00 

Jordighet 1.95 2.05 3.26 2.32 

Mineralitet 4.37 4.00 3.37 3.68 

Samman- 

fattningsvis 

5.21 D 4.58 3.63 3.16 

Grad av signifikans (Tukey): A’<99.9% ; A<99% ; a<95% ;a’<90%. *Biodynamiskt **Ekologiskt 

 

Endast preferens för Fruktighet och Sammantaget visade signifikant uppmätta världen (se 

Tabell 6). Resultaten som kunde utläsas från varje enskilt attribut i gillandetestet presenteras 

var för sig nedan.  

 

Fruktighet 

Preferens för Fruktighet i de två vita vinerna visade signifikant högre värden än de röda 

oavsett odlingsmetod (Tabell 6).  
 

Syra 

Figur 6 och Figur 7 visar något högre preferens för Syran i de två vita vinerna än de röda 

oavsett odlingsmetod men de uppmätta värdena visar inte på någon signifikant skillnad 

(Tabell 6).  
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Personlighet 

Figur 6 och Figur 7 visar något högre preferens för Personligheten i de två ekologiska vinerna 

än Personligheten i de biodynamiska vinerna men de uppmätta värdena visar inte på någon 

signifikant skillnad (Tabell 6). 

 

Balans 

Balansen uppmätte högre preferens för de två vita vinerna än de två röda, oavsett 

odlingsmetod men resultatet visar inte på några signifikanta skillnader (Tabell 6). De vita 

vinerna respektive de röda vinerna uppmätte ungefär samma värde med något högre värde för 

de biodynamiska men skillnaderna är inte signifikanta (Figur 6; Figur 7).  
 

Jordighet 

Störst skillnad av preferens med avseende på attributet Jordighet kunde ses mellan de röda 

vinerna (Figur 6; Figur 7). Jordigheten i Prov C (röda, biodynamiska) föredrogs något mer än 

jordigheten i Prov D (röda, ekologiska) men resultatet visar inte på några signifikanta 

skillnader (Tabell 6). De vita vinerna uppmätte snarlika värden mellan odlingsmetoderna.  
 

Mineralitet 

Inga signifikanta skillnader uppmättes mellan proverna med avseende på attributet Mineralitet 

(Tabell 6). Preferens för mineraliteten i de vita vinerna var något högre än preferens för 

mineraliteten i de röda vinerna (Figur 6; Figur 7).  

 

Sammanfattningsvis 

Tabell 6 visar att Sammanfattningsvis föredrogs prov A (vita biodynamiska) och visade på 

signifikant högre preferens än prov D (röda, ekologiska). Preferens för de vita vinerna var 

dock något högre utan att visa på ytterligare signifikans (Figur 6; Figur 7).   

 
 

Diskussion av resultatet 
Inledningsvis i detta kapitel ställs resultaten från studiens undersökningar mot varandra. 

Fördelarna med dialogseminarium med hänsyn till sensorik tas upp och kopplas till den egna 

studiens resultat. Slutningen diskuteras svårigheten med sensorisk analys av biodynamiska 

viner kopplat till uppsatsens teoretiska bakgrund.  
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I gillandetestet kunde signifikant skillnad utläsas av Fruktigheten mellan de vita och röda 

vinerna, oavsett odlingsmetod. Även preferens av vinerna Sammantaget mellan prov A (vitt 

biodynamiskt) och prov D (rött ekologiskt) särskilde sig signifikant. De vita vinerna uppmätte 

generellt högre preferens än de röda. Ur resultatet kan alltså inte särskilda skillnader av 

preferens för de olika egenskaperna utläsas med avseende på huruvida vinerna var 

biodynamiska eller ej. Just skillnader i preferens mellan de olika odlingsmetoderna var syftet 

med undersökningen. Undersökningen brister i de adekvata värden som signifikanta 

skillnader mellan de två vita vinerna och signifikanta skillnader mellan de två röda hade 

bidragit med.  

 

Ytterligare en svårighet med studiens resultat är att de attribut som undersöktes inte i vidare 

avseende överensstämmer med de attribut som tidigare forskning rörande sensorisk analys av 

biodynamiska viner undersökt. Långtidsstudien av Reeve et al. (2005) undersökte och såg 

signifikant högre Brix-tal i druvor från biodynamisk odling och märkbart högre totala fenoler 

och antocyaniner. Även Tassoni, Tango och Ferri (2013; 2014) och Parpinello et al. (2014) 

undersökte med spektroskopi mätbara världen av fenoler och antocyaniner men som påvisade 

avvikande resultat. Parpinello et al. (2014) undersökte dessutom alkohol-värden och 

färgintensitet. De beskriver hur polyfenoliska komponenter påverkar vinets strävhet, bitterhet 

och färg där just kärvhet ingått i jämförande studier av biodynamiska viner (Ross et al., 2009; 

Patrignani, 2016). Den åsyftade svårigheten är att studiens metod inte tillät förutbestämma 

vilka egenskaper som skulle bedömas. Detta diskuteras vidare i uppsatsens metoddiskussion. 

Med det påvisat anses inte dialogseminarium som metod sakna betydelse för studiens resultat. 

Angenäm kvalitativ data för de provade vinerna lades fram. Svårigheten med undersökningen 

och analysen är att biodynamiskt vin primärt är vin, och deltagarna diskuterade vin generellt 

utan vidare beskrivning av vinerna som biodynamiska. Odling och produktion bygger på de i 

bakgrunden teoretiskt beskrivna metoder men slutprodukten är vin och dialogseminariets 

deltagare språkades om vin. Resultatet påvisar att vissa kopplingar ändå gjordes till deras 

personliga förförståelse och preferenser för biodynamiska viner. I dialogseminariet 

framkommer att det finns någonting vilt som deltagarna kopplar till biodynamiska viner. De 

beskrevs även som lättdruckna jämförbart med Massons (2014) beskrivning av biodynamiska 

viner som: välbalanserade, rena och lättdruckna. Men främst var det deras egna preferenser 

och förnimmelser som kom att uttrycka vinupplevelsen. Till exempel när en paneldeltagare, 

Adam beskrev doften i ett rött vin som: … lite varm halm liksom… hehe de som upplevt det… 

lite ny-legad varm halm… varm som av ett djur som liksom reser sig… inte hö utan halm! 
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Andra deltagare flikar då in hur de istället känner blöta löv och något gödselaktigt. Öström 

(2004) beskriver att doft är starkt förknippat med minnen och svåra att bedöma. 

Doftupplevelser är dessutom kontextuella och svåra att generalisera (Herdenstam, 2009). 

Eftersom doft- och smakförnimmelser är så starkt kopplade till subjektiva värden krävs det i 

högre grad erfarenhet för att bygga upp en förståelse, varför Öström (2004) menar att det 

krävs träning. Kopplat till den egna studien är frågan hur pass mycket graden av erfarenhet, 

delvis preferens skiljer sig de två gruppernas i dialogseminariet/QDA-testet och gillandetestet.  

Ur dialogseminariet utläses ett rikt kvalitativt material bestående av deltagarnas högst 

subjektiva förnimmelser. I resultatet går det att utläsa deltagarnas uttryckta 

sinnesförnimmelser och personligt kommunicerbara preferenser, vilket är själva essensen av 

sensoriken (Öström, 2004; Swahn et al. 2010). Svårigheten beskriver Kramer (2008) ligga i 

att orden kan ha olika betydelse för människor men som halm-exemplet ovan illustrerar finns 

förutsättningarna genom dialogseminariet till en gemensam förståelse för upplevelse av vinet 

i den givna situationen (Herdenstam et al. 2009). Det kan ses som svårigheten med ett 

naturvetenskapligt förhållningsätt av sensoriska metoder då upplevelsen av vinet bygger på 

subjektiva förnimmelser som inte kan fastställas analytiskt (Dilworth, 2008). Deltagarna 

beskriver vin som charmigt, personligt, präglat, tråkigt, smutsigt och vilt samt skiljer tydligt 

på doften av hö och halm. Dessa förnimmelser kopplas inte till de aspekter som vanligtvis 

bedöms i vin men i dialog med varandra tillåts deltagarna skapa sig en gemensam förståelse 

(jämför Herdenstam, 2009). I det efterföljande QDA-testet tilläts deltagarna i 

bedömningssituationen utgå från attribut kopplade till deras egna förnimmelser av vinerna. 

De hade alltså skapat sig särskilda förväntningar, något som den andra gruppen i 

gillandetestet inte fick möjlighet till. Herdenstam et al. (2009) menar att förväntningar 

påverkar provarnas sensoriska förmåga. Deltagaren i dialogseminariet som uttryckte en känsla 

av någonting vilt kopplades till den egna preferensen av biodynamiska viner och upplevdes 

som någonting kul och positivt. Att ett vin beskrivs upplevas vilt kan tänkas väldigt 

främmande för många konsumenter. Om gruppen i gillandetestet som skulle motsvara en 

tränad konsumentgrupp själva hade fått sätta ord på sina upplevelser på ett liknande vis som 

deltagarna i dialogseminariet kanske en bättre utgångspunkt för en sensorisk beskrivning av 

vinerna hade erhållits (jämför med Swahn et al., 2010). Denna fråga diskuteras vidare i 

uppsatsens metoddiskussionen.  

 

Kopplat till studiens resultat och tidigare undersökningar är det svårt att finna korrelation. I 

likhet med Patrignani et al. (2016) bedömdes i studien attributen Fruktighet, Syra och 
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Sammanfattningsvis. Gällande Syra sågs ingen signifikans i undersökningarna och även om 

båda studierna kunde utläsa signifikans gällande Fruktighet och vinet Sammantaget var det 

inte kopplat till huruvida vinerna var biodynamiska eller ej. Kopplat till studiens syfte visar 

resultaten i QDA-testet och gillandetestet inte på några signifikanta skillnader av betydelse.  

 

Liknande Mann, Ferjani och Reissigs (2012) jämförelse mellan konventionella och 

ekologiska viner visar resultaten att det ur ett konsumentperspektiv är svårt att urskilja hur 

biodynamiska viner särskiljer sig. Ambitionen hos biodynamiska vinodlare bör ligga i att odla 

friska vinrankor genom att förbättra jordens struktur (Waldin, 2004; Masson, 2014). 

Tendenser på effekten av de biodynamiska preparaten har redan påvisats (se Döring et al., 

2015; Reeve et al., 2005; Parpinello et al., 2015). Effekterna som observeras på jordens 

struktur och vinrankans tillstånd kan kopplat till Jacksons (2014) beskrivningar av vinkvalité 

vilket påverkar vinets basala karaktärer och därmed sensoriska attribut. Detta framgår inte i 

denna studies sensoriska metoder och inte heller kan länken till vinernas terroir så som Joly 

(2008) och Masson (2014) hävdar problematiseras. Biodynamisk odling generellt beskrivs 

som en metod som förbättrar kvalitén hos grödor, deras smak och näringskvalitéer (Joly, 

2008). För att undersöka näringskvalitéer krävs laborativa analytiska metoder medan smak 

kan dra fördel av kvalitativa metoder. Det finns en intressant skillnad mellan de två 

kontrollorganen för biodynamiskt vin, det mer allomfattande Demeter och Biodyvin som 

enbart riktar sig till produktion av vin. Medan Demeter riktar in sig på odling och i viss mån 

vinmakning tar Biodyvin hänsyn till vinernas sensoriska karaktär (se Biodyvin, u.å.). Det 

tyder på att föreningen har vissa förväntningar på hur biodynamiska viner ter sig. Det 

överensstämmer med Swahn et al.:s (2010) syntes av hur kommunikation av 

sinnesupplevelser är en viktig förutsättning för möjligheten att utveckla sensoriska 

beskrivningar. Tydligast koppling mellan studiens resultat och den teoretiska bakgrunden kan 

göras mellan resultatet i dialogseminariet. Deltagarna diskuterar vinernas mineralitet, 

komplexitet, balans och charm i likhet med Masson (2014) beskrivning av biodynamiska 

viner som: Om de biodynamiska preparaten används korrekt kommer mineraliteten från 

terroiren återspeglas i vinernas komplexitet som ofta resulterar i välbalanserade, rena och 

lättdruckna viner.  

 

Resultaten visar inga signifikanta skillnader med avseende på sensoriska egenskaper mellan 

biodynamiska och ekologiska viner och det är svårt att finna korrelation mellan studiens 

resultat och tidigare forskning. Främst bidrog resultatet från studiens dialogseminarium till 
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vidare diskussion. I uppsatsens materialdiskussion och kapitel för praktisk användning och 

vidare forskning utvecklas hur ett liknande förhållningsätt hade kunnat tillämpats på studiens 

övriga undersökningar.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Nedan följer en diskussion av studiens metod och det material som användes. Diskussionen 

avser att ställa valda metoder mot hur studien genomfördes samt att tillägga förklaringsförsök 

hur studien skulle kunna gjorts annorlunda.  
 

Metodval 
Studien använde sig av affektiva, kvalitativa metoder för att undersöka attribut i 

biodynamiska viner. Datainsamling samt bearbetning och analys av data var i det inledande 

dialogseminariet i enlighet med kvalitativa principer. Avsikten var att få en rik, nyanserad 

bild av upplevelsen av att prova vinerna. Det upplevdes som en god metod att använda på 

erfarna vinprovare då de är tränade i att dels uppfatta doft- och smak i vin och dels att 

kommunicera dessa subjektiva förnimmelser samtidigt som dialogmetoden tillåter dem att 

förstå varandras upplevelse (Swahn et al., 2010; Öström, 2004; Herdenstam et al, 2009). Det 

kan förklaras med att experter utvecklar en förmåga att se, observera och identifiera det 

relevanta samt bedöma och ta beslut i en omedveten, icke analytisk process (Björklund, 

2008). Då studenterna som deltog är vana med metoden sedan tidigare i utbildningen ansågs 

det som en särskilt god metod. Eftersom det inte finns särskilt mycket forskning gällande 

sensoriska attribut i biodynamiska viner var dialogseminariet en god metod för att undersöka 

om det fanns särskilda attribut i vinerna att lyfta fram. En svårighet som panelledarna 

upplevde var att se till att alla deltagare fick ungefär lika mycket utrymme för att få en så 

nyanserad och rik bild som möjligt samtidigt som intressanta och djupgående diskussioner 

bibehölls. Inför dialogseminariet var deltagarna medvetna om att de viner de skulle prova och 

diskutera var biodynamiska viner. Deras förförståelse och preferens för dessa viner kan haft 

inverkan på hur de upplevde och kommunicerade vinerna jämfört med om de enbart blivit 

informerade om att de skulle prova vin. Men samtidigt var upplevelsen att deltagarna pratade 

om de biodynamiska vinerna just som vin, utan är i vidare utsträckning diskutera dem som 

biodynamiska, vilket har presenterats i uppsatsens resultatdiskussion. 
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I QDA-testet och gillandetestet tillämpades istället kvantitativa metoder för att bearbeta och 

analysera insamlad data. Här var främst tanken att kunna presentera mer konkret data. Det 

kändes nödvändigt för att inte presentera en för stor mängd av enskilda subjektiva tyckanden 

från ett fåtal respondenter när frågeställningen var att undersöka preferens hos konsumenter. 

Att i en och samma studie tillämpa dialogseminarium och någon form av gillandetest har inte 

tidigare gjorts i någon publicerad studie. Att metoderna i kombination inte är beprövad 

styrker inte metodvalet då det inte finns någon jämförande studie att likhetsgranska.  Med 

metoderna i kombination finns nya möjligheter att undersöka hur språket kan användas för att 

kommunicera komplexa sinnesupplevelser, så som ofta hittas i vin (Herdenstam, 2011). För 

att återkoppla till experters förtrogenhetsförmåga saknar novisen sammanhängande förståelse 

av hela problemsituationen och behöver fast struktur (Björklund, 2008). Det stärker studiens 

kvalitativa metoddelar, särskilt i gillandetestet. För att få in en kvalitativ insamling även på 

gillandetestet hade ett fält för kommentarer på varje vin kunna lagts till. Resultat hade kunna 

bidragit till ett rikare diskussionsunderlag. I provningsseminariet med deltagarna i samband 

med gillandetestet observerades intressanta diskussioner kring hur deltagarna beskrev hur de 

upplevde de provade vinerna, de biodynamiska vinerna som var i dialogseminariet och QDA-

testet. Detta var inget material som kunde användas i studien men observationerna kopplat till 

Swahn et al.:s (2010) studie som visar att förväntningarna kan höjas hos konsumenter som får 

sätta ord på sina sinnesupplevelser föreslår att sådan data hade varit intressant att lyfta in. 

Även om deltagarna i diskussionerna fick träna sig i att förstå de attribut som användes i 

testerna och som tagits fram i den tidigare gruppens dialogseminarium är det möjligt att ett 

rikare material hade kunnat samlats in om attributen som bedömdes kom ur deltagarnas egna 

preferenser, och inte var förutbestämda. Som dialogseminariet visar kan gruppen i dialog 

skapa sig en gemensam och djupare förståelse för hur de upplever vinet och skapa sig 

särskilda förväntningar som gruppen i gillandetestet inte fick på samma sätt. Som tidigare 

beskrivet skiljer sig gruppernas grad av erfarenhet och träning är stor betydelse för att bygga 

upp preferens för doft- och smakförnimmelser (Öström, 2004). I den gemensamma 

upplevelsen av vinet kan deltagarna precis som Herdenstam (2011) beskriver erfara 

gemensamma förnimmelser som de även kan dela, lära ut och inse att de använda samma ord 

för liknande upplevelser eller olika ord för en till likartad upplevelse. Med denna förförståelse 

hade en utveckling av studiens metod kunna resultera i mer relevant material för att i 

slutändan bidra med de språkliga beskrivningar Swahn et al. (2010) beskriver kan krävs för 

att språkligt kunna uttrycka produkter som saknar ett beskrivande språk, såsom biodynamiska 

viner. 
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Val av urval 
Med avseende på studiens begränsade omfattning var ett bekvämlighetsurval baserat på 

studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan mest lämpat. Med ett bekvämlighetsurval fick 

studien ihop tillräckligt många deltagare till dialogseminariet (Gustafsson et al., 2014). 

Bekvämlighetsurvalet motiverades även med den ringa forskningsfråga studien täckte 

(Bryman, 2011). Samtidigt ämnade inte studien täcka av större demografiska variabler vilket 

gjorde att studenter bosatta i Grythyttan var väl överrepresenterade något som kan ha stor 

inverkan på resultatet. Vid en mer omfattande studie skulle det vara nödvändigt att täcka en 

mer varierande demografi för att verkligen undersöka preferens hos konsumenter. 
 

Vid dialogseminariet skedde en del bortfall bland de tillfrågade studenterna. Anledningen 

som samtliga hade var att de inte hade möjlighet att delta under de utsatta tiderna som 

dialogseminariet och QDA-testet skulle genomföras. För QDA-testet skedde inget bortfall, 

inte heller för gillandetestet med den andra studentgruppen.  
 

Val av material 
Material som användes i studien var: vin samt vinglas, vattenglas, spottkopp, karaffer och 

anteckningsmaterial som fanns att tillgå i lokalen. Till studien behövdes enbart vin 

införskaffas. Ett av vinerna som beställdes via Systembolaget till studiens gillandetest 

levereras med fel årgång. Prov B, Sancerre från Domaine Pascal Jolivet var listat som årgång 

2015 men importören skickade årgång 2016 (Systembolaget, u.å.c). På grund av studiens 

tidsfrist fanns ingen möjlighet att beställa nya viner. Det påverkade de jämförbara parametrar 

som försöktes uppnå mellan de ekologiska och biodynamiska vinerna.   
 

Vanligen vid analytiska provningar av vin rekommenderas så kallade ISO-glas, en modell 

framtagen för vinprovning (Jackson, 2009). Vinglasen som användes i dialogseminariet och 

QDA-testet var Riedel Ouverture Red Wine. De fanns att tillgå i lokalen och används aktivt 

vid dryckesprovningar på Restaurang- och hotellhögskolan. Fördelen var att samtliga 

deltagare använde samma typ av glas vid de två metoderna. För att få en naturlig mängd vin i 

de större glasen gick det åt mer vin än de 50 ml som Jackson (2009) rekommenderar till ISO-

glasen. I gillandetestet hade studenterna under föreläsningen eget medtagna glas vilket är 

vedertaget bruk vid föreläsningar och seminarier på Restaurang- och hotellhögskolan. För mer 

rättvisa mätvariabler kunde likadana glas som i dialogseminariet och QDA-testet ha används 

även vid gillandetestet.  
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Bearbetning av data 
Under dialogseminariet fördes anteckningar på vad deltagarna pratade om i de olika vinerna, 

utöver det inspelade materialet som spelades in. Efter att dialogseminariet utförts 

sammanställde panelledarna anteckningarna om vad deltagarna sagt om vinerna. De ord och 

beskrivningar som deltagarna använt skrevs upp på en tavla och under speciella kategorier. 

Orden som skrevs upp var de ord som använts mest frekvent och mer djupgående inom 

dialogseminariet. Utifrån de orden skapade ledarna attribut för att använda inom QDA-testet 

och gillandetestet. Efter att testerna utfördes i EyeQuestion bearbetades data i programmet 

EyeOpenR. Genom att välja rätta analysmodeller kunde data importeras från EyeOpenR in till 

både Word och Excel. De tabeller som skapades påvisade signifikans, minsta respektive 

högsta värde på proverna med de olika attributen. Inom gillandetestet utformade EyeOpenR 

tabeller där högsta och minsta värde av gillande visades, samt medelvärde och signifikans 

mellan de olika vinerna och attribut. Båda dessa tabeller var skapade inom analysen ANOVA. 

PCA-analysen användes för att tydliggöra resultatet, och analysen användes endast för 

gillandetestet.  

 

Reliabilitet och validitet 
Samhällsvetenskapliga studiers ofrånkomliga krav är enligt Bryman (2011) är att de grundar 

sig på reliabilitet och validitet. Reliabilitet har med studiens tillförlitlighet att göra och 

huruvida resultatmätningar är korrekta eller beror på felvärden (Patel & Davidson, 2011). 

Med god reliabilitet ska först och främst samma resultat erhållas om en individ gör om samma 

test igen (Ibid.). Reliabilitet kan erhållas genom struktur, så som en skala (Ibid.). Genom 

studiens kvantitativa inslag i form av QDA- och gillandetestet fås reliabilitet. God validitet 

innebär att en studie undersöker vad den avser att undersöka och ingenting annat (Bryman, 

2011). I fallet med denna studie innebär god validitet att studiens verkligen undersöker 

sensoriska attribut och preferens för dessa i biodynamiska viner. Validiteten uppehålls genom 

att studien tillämpar beprövade teorier och metoder för sensorisk analys. Att beprövade 

metoder används för att samla in, mäta och analysera data stärker studiens validitet (Patel & 

Davidson, 2011). Att inga demografiska frågor ställdes i samband med undersökningarna 

ansågs stärka studiens validitet då ingen hänsyn togs till deltagarnas kön, ålder etc. Antalet 

respondenter i gillandetestet var för lågt, 19 stycken. Främst för att inte få för stor 

standardavvikelse rekommenderas vid konsumenttest normalt minst 50 upp till 150 

konsumenter i en målgrupp (Gustafsson et al., 2014). På grund av studiens tidsfrist och 
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materialkostnad tilläts inte fler undersökningstillfällen än det utsatta med studenterna vid 

Restaurang- och hotellhögskolan. 

 
 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
Studien har genomförts efter Vetenskapsrådets etiska lagar som Bryman (2011) beskriver 

som; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckekravet och nyttjande-kravet. Med 

hänsyn till samtyckekravet tillfrågades samtliga deltagare att delta i studiens metoder: 

dialogseminariet, QDA-testet och gillandetestet. De som valde att inte delta behövde inte ange 

någon orsak till varför de valde att inte delta utan det framgick att det var helt frivilligt. 

Informationskravet uppfylldes genom att information om studiens syfte och metod 

förmedlades till deltagarna skriftligt och muntligt. Inför gillandetestet informerade även 

deltagarnas ordinarie föreläsare i kursen Sommelleri I dagen innan om studien och att 

deltagandet var helt frivilligt. Genom att namnen i transkriberingen av dialogseminariet 

figurerades uppfylldes konfidentialitetskravet. Inom QDA-testet och gillandetestet var all 

insamlad data anonymiserad och panelledarna kunde inte utläsa vem som svarat vad. 

Nyttjande-kravet förmedlades vid samma tidpunkt som informationskravet, att allt insamlat 

material och studiens resultat endast var ämnat för studien och förvarades hos 

uppsatsförfattarna. Resultatet har enbart hanterats av uppsatsförfattarna. Materialet från 

resultatet kan komma att användas i vidare forskning vilket deltagarna blivit informerade om i 

samband med deras deltagande. 

 

 

Slutsatser 
Studiens metodval kunde inte visa på några skillnader mellan biodynamiska och ekologiska 

viners sensoriska attribut. Med andra metodval som drar nytta av fördelarna med 

dialogseminarium kanhända bättre jämförelser dras.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning  
Uppsatsen intention att undersöka preferens i biodynamiska viner är av betydelse då det finns 

ett växande intresse bland konsumenter att förstå vad biodynamik är och hur det påverkar 

produkten, såsom biodynamiskt vin. Inom vinkulturen har vinets sensoriska attribut länge 
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varit ett starkt fokusområde och studier visar på att det finns särskilt eftertraktade attribut i 

vin. Istället för en kvantitativ analys av data visar och föreslår uppsatsens metod och resultat 

att ett kvalitativt förhållningsätt skulle kunna bidra till bättre förståelse. Genom att tillämpa 

dialogseminariemetod eller fokusgrupper även på konsumentgrupper skulle språkliga 

beskrivningar kunna skapas för att uttrycka upplevelsen av biodynamiska viner hos såväl 

expert- och konsumentgrupper. Detta stärks även av Swahn et al.:s (2010) tidigare forskning. 

Svårigheten med sensorisk analys är just de förväntningar kopplade till konsumtion som 

beskrivit, att det finns särskilt eftertraktade attribut i vin, som skiljer sig mellan olika grupper. 

Därför vore kvalitativa undersökningar, så som dialogseminarium eller fokusgrupper 

intressanta för att förstå varför preferens för särskilda attribut finns hos olika grupper. 

Uppsatsförfattarna tycker att det vore intressant att testa metoden på professionella 

sommelierer med rik erfarenhet av att prova vin i olika sammanhang och den yttersta 

förståelse för kvalité i vin. Det skulle kunna bidra med en förståelse som skulle kunna sättas i 

relation till vad förespråkare eller tillämpare, såsom Joly, Masson och vinproducenter världen 

över hävdar kring biodynamiska viners sensoriska attribut. Problematiken här är att förstå att 

kvalité är ett begrepp som betyder olika saker för olika människor. Vad som är kvalité för 

dessa sommelierer är kanske inte någonting som den vanliga konsumenten söker efter i vinet. 

Men med ett kvalitativt grepp kan man skapa sig en förståelse för hur människor ser på 

biodynamiska viner och genom metoder för kommunikation av vin utveckla hur en förståelse 

mellan olika grupper kan nås. Detta kan ha betydelse i en konsumtionssituation, som i en 

restaurang, butik eller skriftlig text för att kommunicera biodynamiska viner och dess 

särskilda attribut.  
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Bilaga 1 

Sökmatris 

 

 

Datum Databas Sökord Antal 

referenser 

Kombination Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

artiklar 

29/03/17 Summon 1. Dialogue 

Seminar 

Method 

29 752      

  2. Wine 200 502 1+2 885    

  3. Perception 1 463 070 1+2+3 319    

  4. Sensory 

quality 

213 839 1+2+4 27 2 1 1 

29/03/17 Web of 

Science 

1. Dialogue 

Seminar 

Method 

36      

04/04/17 Primo 5.Biodynamic 9 081 5+2 287 12 6 5 

  6. Sensory 

analysis 

570 593 6+5+2 57 8 1 1 

  7. Consumer 

preferences 

281 597 7+5+2 54 3 1 1 

05/04/17 Primo 1.Biodynamic 2 260      

  2.Wine 140 608 1+2 287 11 1 1 
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Bilaga 2 

Informationsblad dialogseminarium – Sensorisk analys av 

biodynamiska viner 

 

Information om examensarbete 
 

Sensorisk analys av biodynamiska viner 

Studenterna i examensarbetet är Christopher Smeds och Max Garberg vid Restaurang- och 
hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Arbetet kommer pågå under våren 2017 och 
slutligen redovisas i form av en Kandidatuppsats. 
 
Bakgrund till examensarbetet 
Konsumtionen av ekologiska råvaror och produkter fortsätter att öka och bättre passa in i 
människors livsstil. Detta påverkar även konsumtionen av vin. År 2015 ökade 
detaljhandelsförsäljning av ekologiskt vin med 55 procent, vilket enligt Systembolaget i 
princip inneburit en rätlinjig ökning sedan hösten 2013. I följet av pågående trend växer också 
intresset för biodynamiska viner. 
 
Examensarbetet 
Biodynamikens metoder är idag inte särskilt väl förankrade i vetenskapen, trots att de vinner 
allt mer popularitet bland odlare och producenter. Vetenskapligt har främst skillnader 
gällande jord- och druvkvalité kunnat urskiljas, medan bristen på forskningsunderlag av 
sensoriska undersökningar, därtill hur biodynamiska druvor och viner särskiljer sig, lyfts 
fram. Studiens syfte är att undersöka sensoriska attribut samt människors upplevelser av 
biodynamiska viner. Ambitionen är att genom resultatet medvetandegöra aspekter av 
biodynamiska viners kommersiella värde. 
 
 
 
Kontaktuppgifter 
Christopher Smeds  
smeds.christopher@gmail.com 
076-0519292 
 
 
Kursansvarig för examensarbetet 
Åsa Öström, professor vid Restaurang- och hotellhögskolan 
asa.ostrom@oru.se 
019-302011

Max Garberg 
max.garberg@gmail.com 
073-6799331 
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Bilaga 3 

Transkriberat utdrag från dialogseminarium 
 

Fruktighet  

Nils – jag tycker att ettan har mer påtaglig frukt… 

William – Mer tropiskt… 

Jan – Jag kan tycka att det blir lite annorlunda frukt också… eh… mellan vinerna. Som den 

första är lite mer tropisk varm medan de andra lite mer sval och gul frukt… kan jag tycka… 

det är fortfarande ganska tydligt i ettan… för mig… 

William – blommigt… kände jag i ettan. 

 

Personlighet 

Panelledare 1 – Charmighet. Hur definierar ni ett charmigt vin? 

Mikael – Ett vin som fräschar upp… eh… något som inte gör dig trött för av att dricka för 

mycket… när man dricker trean… man blir lite pigg i munnen och det fräschar upp, och det är 

ju ett saftigt och juicigt vin liksom, och den här trean har ju mer struktur, det är ju ett helt 

annat vin i textur mässigt. 

William – är det ett vin man ska sitta länge och dricka många glas av så tror jag att det är 

ettan som kommer hålla intresset högst och man kommer sitta uppe längst med det… 

Jan – mm… 

Adam – man behöver heller ingen vidare mat liksom nödvändigtvis utan nu om man ska se 

det så… i längden så kanske tvåan behöver det… för att bli något mer också. 

Steffen – Men om vi ska prata charm så tycker jag att vi ska prata mer om tvåan, för att ettan 

för mig blir den lite för… eh... enkelspårig i sig själv så att säga... för mig är den vad den är så 

att säga... den är ganska röd-fruktig, pigg och fräsch... men jag tycker att det finns fler… det 

finns fler lager, fler dimensioner i tvåan. Och för mig är det nog det som utgör charm också… 

att vin har lite personlighet, att det finns olika dimensioner i det. 

William – ah… jag tycker att tvåan framförallt är intressant på näsan… 

Steffen – ah. 

William – den får man fundera lite med… 

Mikael – den har ju mer sekundära dofter om man jämför med den första som har mer 

primär… 
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Jan – skiljer sig helt skulle jag vilja säga... i den bemärkelsen att tvåan är jättetrevlig och 

jätterolig på näsan men jag tycker att den är mycket tråkigare än ettan på paletten. 

Erika – jag håller med. 

Adam – Det man kan säga om de röda nu efter att ha testat dem är att ingen är vidare 

alkoholstark. Den alkohol man känner är väldigt välintegrerat. Det är inte alkoholen som bär 

vinet utan det är något annat. Det behagas i munnen utan att det är någon typ av spritighet 

eller sådär… och det kan väl också vara charmigt? För min del…  

Jan – Charmen har väl en jättepersonlig upplevelse av vad man tycker är charmigt och vad 

man letar efter… 

Adam – Men även jag överensstämmer med din definition om hur liksom, men just alkoholen 

som jag känner nu… Väldigt behagliga viner…  

Jan – det är möjligtvis att i trean, att det finns lite men den är som du säger så välintegrerad så 

jag tycker inte att den stör på något sätt...  

Panelledare 1 – Är detta något ni kan koppla till balans? I vin? 

Steffen – Ja! 

William – men att vi upplever vinerna så olika är väl ändå ett kvitto att de har gjort viner en 

särpräglad stil... varje vin har en personlig stil. 

Panelledare 1 – är det något i viner ni kan känna är personligt? 

Mikael – mm… det är väl dem man minns mest. Do som gör ett intryck och de som har en 

personlighet. 

Jan – kanske framförallt viner som kommer från en ganska präglad stil… som föregående 

talare sa att det är ju områden som är ganska stiltypisk karaktär i vinet. Och när man hittar de 

personliga vinerna från de områdena kanske kopplingen blir ännu starkare… att man går ifrån 

ramen eller tryggheten. 

Panelledare 1 – är det något man kan känna i viner även om man inte vet vart vinerna kommer 

ifrån, att vinet talar om vart de kommer ifrån men att ni kanske inte har en aning om vad det 

är för plats. 

Steffen – det klart att ett vin kan vara väldigt appellationstypiskt eller typiskt för sin terroir 

utan att man själv förstår vart det kommer ifrån men man kan ändå känna att vissa egenskaper 

inte kan komma från någon annanstans än ens terroir, det klart att det är så... så är det väl 

ganska ofta skulle jag vilja säga… men det klart att man kanske inte har kunskapen att säga 

vart det kommer ifrån… och det har ju såklart med stil att göra. 

Panelledare 1 – men är det något ni slås av när ni provar dessa röda viner? 

Erika – att något är stiltypiskt? 
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Panelledare 1 – ja men exakt. Att det är något som säger och uttrycker det här charmiga i 

vinet…  och om ni kan härleda det någonting? 

Richard – Men man kan ju ganska snabbt känna om det är någonting som är gjort i väldigt 

stor skala vilket jag förknippar med opersonligt, men lite det som ska smaka likadant i varje 

flaska. Det här känns mer som viner som för mig ger intrycket av att det är väldigt personligt 

och att producenterna som har gjort de här vinerna har verkligen velat sätta sin prägel på det 

och… utan att... man upplever vinet för mycket och jag tror att det är därför vinerna smakar så 

annorlunda. 

William – man kanske känner att inget av de här tre vinerna är ett mainstream vin. Så på det 

sättet så på det sättet kanske man känner att det kommer ifrån en liten mer seriös vinmakare… 

Adam – och som vill något individuellt av vad den gör… tänker jag… 

Steffen – och det är väl också… alltså ganska troligt när vi pratar om temat här är biodynamik 

så finns det ändå ett antroposofiskt inslag i deras arbete... och då handlar det lite om att ge 

tillbaka till jorden det man får utav den så att säga… och då är det väl också typiskt att göra 

något som smakar typiskt från vart det kommer ifrån… 

Panelledare 1 – kan ni relatera det till de vita vinerna också? 

Richard – jag kände det tydligare på de röda. 

Jan – tyckte på de vita att kanske vin nummer två och tre där var lite mer personliga både i stil 

och i uttryck. Det hade nog mer att vin nummer ett av de vita var så himla fruktig medan 

nummer två och tre hade välintegrerad frukt och inte lika skrikig. 

 

Mineralitet  

Mikael – Jag tycker att tvåan känns mycket mer dammig, som jag klassar... eller jag relaterar 

till mineralitet. Medan trean känns lite mer ståligt... kan man säga så... lite metall-liknade.  

Richard – Jag tyckte att ettan på näsan var väldigt friskt och det är väl kanske det jag 

förknippar med mineralitet… men det är svårt att säga vad som är mineraliteten men man 

känner med den här friskheten och… eh… det kände jag på ettan.  

 

Syra  

Adam – Alla viner har ju en påtaglig syra, och de drivs av en otrolig syra, egentligen allihop, 

det är min spontana tanke. 

William – Ja det är inte mycket frukt som driver vinerna, möjlightvis det första vinet… 

Jan – kanske inte nödvändigtvis, men på doften så är det, jag får liksom som en varm frukt, en 

fruktbomb. 
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William – mm men exakt, men det är mer andra grejer, det som vi hittat här, det är mycket 

bitterhet, mineralitet, textur sådana saker. Frukten har vi ju pratat väldigt lite om egentligen. 

 

Vilt/okontrollerat 

William – jag tycker att de röda vinerna står för vad jag känner inom biodynamiken är det 

vilda. Det finns någonting vilt i det, framförallt i de två första bland de röda. Det finns något 

som för mig pekar på något vilt. 

Panelledare 2 – vilt i som att det finns något okontrollerbart? 

William – ah, kanske det. 

Jan – det finns också någon smutsighet i doften som jag kan koppla det till vilt. 

William – det är nog det jag också kopplar till det vilda. 

Panelledare 1 – okontrollerat, kan det vara något positivt eller negativt, eller både och? 

William – ja… Jag tycker det är kul... så jag ser det enbart som positivt. 

 

Jordighet 

Erika – jag upplever ju att alla dessa viner är väldigt olika men jag hade svårast för vin 

nummer två... kan någon kanske hjälpa till och säga vad den luktade? 

Steffen – jag tyckte att den luktade lite surt. Typ som lite surt godis eller såhär… gamla våta 

handdukar eller något sådant skit… 

Erika – smutsigt skrev jag… men jag hade lite svårt att sätta något specifikt 

Christina – som någon liten gammal disksvamp typ hittar jag i den här... 

Erika – ah, men något lite sådant... fel. Den vad väldigt svår tyckte jag. 

William – Jag hittade också lite sådant... gödsel-aktigt.  

Jan – jag skrev jordigt gjorde jag. 

Erika – mm… fann ni det i ettan? För det gjorde jag också. 

Adam – alltså jag försöker gå förbi det här det jag hittar primärt i den… 

Panelledare 2 – i tvåan? 

Adam – Ja, i tvåan är det lite sådant där stall men positivt... liksom eh… lite varm halm 

liksom… hehe de som upplevt det… lite ny-legad varm halm… varm som av ett djur som 

liksom reser sig… inte hö utan halm! Alltså det här… är svårt att förklara. 

Jan – Dov, blöt jord och lövhögar fick jag en känsla av. 

William – och det är i positiv bemärkelse tycker jag. 

Jan – ah, nej jag tyckte inte heller det. Det är positivt. 

Adam – ju mer man fördjupar sig ju mer gillar man det. 
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Steffen – jag tycker att en komplexitet kommer fram vilket ger alla tre en gemensam 

nämnare… alla tre är väldigt goda. 

Adam – japp, men på helt olika sätt. 

 

Balans 

Steffen – Jag tycker att det första är väldigt obalanserad, och som jag sa från början så känner 

jag att den känns… påskyndad... och ja, saker har inte fått... ta den tid den behöver…   

äh… tvåan, jag har nog en liten gissning om vad det kan vara... och kan tycka att.. eh… om 

det är det så är det väldigt druv- och appellationstypiskt… Äh… jag tycker att den har en 

ganska så tydlig stil men sen om jag har rätt... men jag tycker att de följer en rak linje rakt 

igenom… på näsa och på eh… och på palett. 

Jan – Tvåan? 

Steffen – ah. 

William – För mig känns den mest välgjord. 

Steffen – ah. 

Mikael – mm. 

William – och eh… ah, den tilltalar mig mest och det känns som det bästa vinet… 

Steffen – Men då kan man också prata om komplexitet, och det klart att trean är väldigt 

komplex, så det är ganska ovanligt att något som smakar så mycket kalk eller som svamp eller 

vad du vill, men det är inte nödvändigtvis något positivt kan jag tycka men…  det är 

annorlunda. 

Jan – ja… jag var inne på ett liknande spår, så tyckte jag att den första var pigg, lätt och 

väldigt ung,.. så här mycket på näsan och på paletten så kom det fram att den inte var särskild 

välgjord… och sen… så tyckte jag på tvåan som Steffen att den var balanserad och god i den 

stilen och sen så tycker jag att trean blir… eller för mig så upplever jag den som mest 

komplex eller… av just den anledningen att nånstans så är det något man inte är van med... 

och man kan sitta och fortsätta och gräva i den, man kan hitta nya saker i den och nya saker 

att ta sig an vinet på.  

 

(Fortsättning från Personlighets, slutet) 

Panelledare 1 – nej, jag undrade om detta är någonting ni kopplar till balans i vinerna, att det 

känns behagligt och välintegrerat och låg alkohol och så vidare… det ni var inne på… 
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Jan – alltså snarare… eller balans det har mer hur pass integrerat jag tycker att det är, snarare 

än om det är högt eller lågt… jag skulle vilja säga, det beror helt på vad man har för känsla i 

vinet, vad man hittar… vad och hur man hittar det. 

Mikael – Jag håller med, balans för mig är när ingenting tar övertaget. Jag skulle inte vilja 

säga att tvåan är balanserad.  

Adam – haha. 

Richard – Ja, men precis! Det är väldigt svårt att titta på en komponent som gör ett vin 

balanserat, utan man får liksom se på helheten liksom.  

Panelledare 1 – hur känner ni det i de här vinerna? 

Jan – Balansen alltså? 

Panelledare 1 – ja balansen, och helheten. 

Jan – Alltså jag kan tycka att helhetsupplevelsen inte behöver vara dålig även om man inte får 

en perfekt balans. Vad som för mig är bra balans är likadant som föregående talare precis var 

inne på… det är liksom när ingenting tar över... men det behöver ju fortfarande inte vara 

negativt om det inte är helt balans... utan i så fall kan ju ett helt balanserat vin vara lite tråkigt 

ibland. Men jag tycka till viss del att trean lever upp till mina förväntningar både genom doft 

och... och på paletten om man får någonting som man förväntar sig och det är ingenting som 

egentligen är jättedominant... man har kanske rätt så köttiga tanniner och tar plats men i övrigt 

så tycker jag att den väl balanserad men även komplex. 

Mikael – mmm jag håller med, balans är för mig är när ingenting tar övertaget… jag skulle 

inte vilja säga att ettan är balanserat, men det är jävligt gott. 

Panelledare 1 – om man kollar på uttrycksfullhet då? 

Adam – om man tittar i den första och andra flighten så är det sex helt olika uttryck och det 

ser man inte i alla flighter som man upplever… eller men den här gången så står de sex olika 

vinerna för helt olika karaktärer. 

Panelledare 1 – men vart kommer uttrycket ifrån? 

Adam – uttrycket är ju vad de är… alltså vad dem står för… mycket.  Äh… 

Jan – någonstans för mig är att göra ett uttryck… eller så här tänker jag… att när man gör ett 

uttryck att man lyckas särskilja sig från mängden… att man visar sig på något sätt… till 

exempel att det här vinet skiljer sig från mängden. Det för mig är att göra ett uttryck… precis 

som föregående talare är inne på finns det ju olika uttryck i varje vin.  Men man har väl ändå 

någon slags preferens-ram till vad, vad man förväntar dig eller vad man går in i... alltså vad 

man har för inställning när man går in i ett vin... och att göra ett uttryck då… det kommer ju 

uttrycka sig men sen hur pass nära eller inom ramarna man är. Att skilja sig från mängden. 
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Erika – men om man kollar på de här vinerna, du säger att dom ger olika uttryck men jag 

tänker typ det här vinet (Prov F) ger lite vad man lite förväntar sig, medan ettan är lite 

annorlunda och skiljer lite i doft och smak vilket är lite kul… den är kul, den är fräsch, frisk 

och lite rolig medan trean är lite mer vad man förväntar sig... Medan tvåan är väldigt speciell 

även om det inte var en personlig favorit så var den väldigt häftig... så jag tycker ju att alla 

dom här tre vinerna gör ett intryck på olika sätt av olika anledningar… 

Panelledare 1 – det är lite det jag vill komma till… 

Erika – ja men precis, i ettan är det den friskheten som gör sig olik medan i tvåan är det här 

lite stalliga, jordiga som gör att den sticker ut lite och sen trean är det att man får det man 

förväntar sig… den är väldigt stabil och ah… trevlig. Så att alla ger olika intryck på mig av 

olika anledningar. 

William – men att vi upplever vinerna så olika är väl ändå ett kvitto att de har gjort viner en 

särpräglad stil... varje vin har en personlig stil. 
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Bilaga 4 

Biodynamiska viner i dialogseminariet 

Prov A  

(Vitt) 

Prov B  

(Vitt) 

Prov C 

(Vitt) 

Prov D 

(Rött) 

Prov E  

(Rött) 

Prov D  

(Rött) 

 

2015 

Sancerre Les 

Roches –  

Domaine 

Vacheron 

 

2014 

Chardonnay - 

Domaine 

Jean-

Christophe 

Pellerin 

 

2013 

Muscadet 

Sèvre et 

Maine le Fief 

du Breil – 

Domaine Jo 

Landron 

 

2014 

Mondeuse –  

Domaine 

Jean-

Christophe 

Pellerin 

 

2015 Les 

Peyrouzelles 

– Domaine 

Causse 

Marines 

 

2015 

Montesecondo 

Sangiovese – 

Montesecondo 

(Silvio 

Messana) 

 


