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Sammanfattning 
Det finns ett stort mörkertal i vinbranschen gällande destruering av vin, vin som förstörs, hälls 

ut eller på något annat sätt kasseras. Det finns flera olika faktorer bakom detta. De inre 

faktorerna inbegriper de sensoriska skillnaderna som kan ske i ett vin under tid, att vinet kan 

utveckla en annorlunda smak- och doftprofil. Uppsatsen skrivs i samarbete med projektet 

Re:winers, ett projekt som eftersträvar att göra något åt svinnet av vin. Re:winers ämnar att 

skapa förutsättningar för att “bra” vin skall få en andra chans på marknaden och skapa en helt 

ny process för vin som riskerar att destrueras. Studiens syfte är att ta fram ett underlag som 

kan bidra till utvecklingen av ett kommunikativt sensoriskt språk för viner som ligger i 

riskzonen för att destrueras. För studien har två olika metoder tillämpats, dialogseminarium 

och konsumenttest innehållande CATA och JAR. Metodvalen har kombinerats för att 

induktivt ta fram beskrivande egenskapsord för Re:winers. Genom konsumenttestet testas de 

beskrivande egenskapsordens betydelse och konsumentens förståelse för dem. De 

egenskapsord som togs fram för att beskriva Re:winers uppfyllde ingen signifikant skillnad 

när de väl prövades i konsumenttestet. Resultatet tyder på att det saknas en förståelse för att 

dessa egenskapsord skulle vara kopplade till enbart äldre viner. Genom ett analogiskt 

förfarande går det att skapa beskrivande egenskapsord som konsumenter kan finna förståelse 

för när det kommer till förmedlingen av ett vins helhet. Ett mer normaliserat – analogiskt 

framtaget språk kring vin avslöjar dock inte nog med information och exakthet för att kunna 

hjälpa konsumenter att identifiera och urskilja ett vin mot ett annat, vilket gör de framtagna 

egenskapsorden i studien årgångsneutrala. 

 

 

Nyckelord: Vin, sensorik, konsument, dialogseminarium & Re:winers 
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Inledning 

Att vin destrueras är något få personer hör om eller ens känner till, trots det destrueras det 

stora mängder vin varje år. Ett vin kan destrueras av olika anledningar och det finns både inre 

och yttre faktorer som påverkar detta. De inre faktorerna inbegriper de rent sensoriska 

skillnaderna som kan ske i ett vin under tid. Vinet kan utveckla en annorlunda sensorisk profil 

genom utvecklade smak- och doftattribut, dock till en gräns där det fortfarande är drick- och 

njutbart. Ytterligare inre faktorer är att det kan utveckla defekter i vinet, till exempel 

korkskada vilket direkt gör det osäljbart. Lagerkostnad vara en bidragande yttre faktor, att det 

kan tänkas vara billigare för en vinimportör att destruera vinet än att ha det liggandes på ett 

lager. 

 

Att få tag på statistik kring viner som förstörs på grund av ovan nämnda faktorer har visat sig 

vara svårt, av de tillfrågade företagen har svar enbart erhållits från ett. Företaget vilket är ett 

logistikföretag i Stockholm, tillhandahåller logistiktjänster och förvaring för många av 

Sveriges största vinimportörer. Företaget uppger att de mellan mars 2017 och mars 2018 

destruerade 510 ton vin (Anonym, personlig kommunikation, 5 april 2018). Den siffran är 

bara från ett av alla företag som destruerar vin, den verkliga siffran är antagligen högre men 

att få reda på den verkar nästan omöjlig. Vid kontakt med andra lagerhållningsföretag har 

dessa nekat att ge ut information om dem destruerar något vin eller inte vilket gör att en 

helhetsbild över mängden vin som destrueras är svår att sammanställa. Det är också svårt att 

få en klar bild utifrån vilken av dessa faktorer vinet har destruerats, vilket ökar problematiken 

kring ämnet.  

 

Hållbarhet och en minskad klimatpåverkan ligger i fokus för både EU och andra 

internationella organisationer (Merli, Preziosi & Acampora, 2018). Uppmärksammandet av 

dessa problem har även lett till att vinindustrin har tagit till sig att de är en del av problemet. 

Detta efter att vinindustrin under en lång tid ansetts stå utan skuld för klimatpåverkan då den 

har ansetts använda sig av miljövänliga processer (Ibid.). Koldioxidavtrycket av en 0,75 L 

flaska vin från Italien är mellan 0,9 - 2,0 Kg CO2 under hela dess livscykel (Scrucca, 

Bonamente & Rinaldi, 2018). Således går det inte att bortse från att vinindustrin har en 

negativ påverkan på klimatet.  

 

Studien ämnar att undersöka förutsättningarna för att genom en ny kombination av metoder 
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skapa ett sensoriskt kommunikativt språk för viner inom riskzonen att destrueras. Uppsatsen 

skrivs i samarbete med projektet Re:winers, ett projekt som eftersträvar att göra något åt 

svinnet av vin. Re:winers ämnar att på ett innovativt och attraktivt sätt skapa förutsättningar 

för att “bra” vin skall få en andra chans på marknaden och skapa en helt ny process för vin 

som riskerar att destrueras. Genom att utveckla ett nytt varumärke och kommunicera vin på 

ett nytt sätt samt skapa en ny cirkulär process vill Re:winers inte bara skapa värden för 

odlaren, importören/ägaren och konsumenterna utan även skapa miljömässiga och 

ekonomiska vinster. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Studiens bakomliggande problematik är kopplat till hållbarhet inom vinbranschen. Det finns 

ett problem gällande destruering av vin, ett problem som tidigare inte har blivit tillräckligt 

uppmärksammat. Studien ämnar att skapa medel för att reducera problemet som har en 

negativ inverkan på branschen ur ett ekonomiskt samt hållbarhetsperspektiv. Genom att 

undersöka förståelsen för hur det redan befintliga sensoriska språket som används för viner i 

riskzonen för destruering ser ut, syftar studien till en förändring som kan leda till en 

reducering av problemet. En utveckling av det sensoriska språket med fokus mot konsumenter 

kombinerar både hantverk och praktiskt kunnande med teoretisk och vetenskaplig kunskap 

vilket därför gör det relevant för ämnet måltidskunskap.  

 

 

Teoretisk bakgrund 

Nedan följer tre avgränsade bakgrundstexter. Först presenteras en generell förklaring till 

vinets kemiska komposition samt hur det tolkas genom sensorisk perception, vidare behandlas 

visuella sensationer med fokus på vinspråk och kommunikation. Avslutningsvis en avskalad 

text om analytiska samt analogiska metoder för bedömning av vin. Resonemanget tar 

utgångspunkt för vilken effekt olika typer av sensorisk evaluering av vin kan bidra med för 

smakupplevelsen. 

 

Förhållandet mellan vinets kemiska komposition och människans 
perception 
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Människans perception 
Efter årtionden av forskning börjar forskare få en bättre förståelse för ett vins kemiska 

sammansättning. En del av svårigheten för detta är att bilden hela tiden varit rörlig och 

förändrats (Goode, 2014). Goode (2014) menar att använda begreppet ”smak” för att hänvisa 

till vår perception - uppfattning av ett vin är tvetydigt, eftersom det kan referera till antingen 

den specifika information som kommer från smaken själv, eller kan hänvisa till en generell 

bild av en smak som beskriver allt vad man upplever när man dricker ett vin. Att förstå 

perception kräver att man skiljer arom från smakupplevelser (Regueiro, Negreira & Simal-

Gándara, 2017). Goode (2016) menar att uppdelningen av doft och smak gör sinnena enklare 

att studera, men att det också medför en begränsning eftersom de nästan alltid är upplevda på 

ett sätt som gör dem beroende av varandra.  

 

Förståelsen för smak innefattar en kombination av ett antal olika sinnen. Smaksinnet tolkar 

endast information från våra smaklökar, det vill säga människans fem grundsmaker som är 

sött, salt, surt, beska och umami (Goode, 2014). Vidare behandlar luktsinnet den information 

som kommer från våra luktreceptorer i näshålan och registrerar de volatila molekyler – 

aromer, vinet släpper ifrån sig (Ibid.). Känselsinnet bidrar till den upplevda känslan som 

uppstår i munhålan och synen kan bidra med visuella signaler som kan komma att forma 

uppfattningen av en smak (Ibid.). Dessutom kan tidigare erfarenheter förändra vår 

uppfattning. Smak är således en multimodal känsla, där alla beskrivna olika sensoriska 

ingångar kombineras i hjärnan för att skapa en enhetlig uppfattning om smaken (Ibid.). 

Regueiro et al. (2017) anser att smaken är en viktig kvalitetsegenskap och faktor som 

påverkar konsumenters val, uppfattningar och i förlängningen också köpbeteenden. 

 

Vinets kemiska komposition  
Vin består av flera hundra smakaktiva föreningar (Goode, 2014). Den exakta siffran av 

volatila molekyler – aromer, är okänd men estimeras att uppgå till ungefär tusen enskilda 

volatila molekyler (Ibid.). Vedertaget är ett vins sensoriska kvalitet resultatet av en mängd 

interaktioner mellan alla de kemiska komponenterna inom vinet (Styger, Prior & Bauer, 

2011). Vinets kemiska sammansättning kan vara beroende av druvsort, men också av de val 

man gör i vineriet. Styger et al. (2011) menar att vinodlingspraxis ofta syftar till att producera 

kvalitetsdruvor som ska återspegla typicitet i arom- och smakprofil för en viss region. Druvor 

kan skördas efter specifika skördenivåer beroende på vilket typ av vin som tillverkas, till det 

kommer specifika bearbetningstekniker, jäsning- och lagringsstrategier i vineriet som 
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ytterligare kan komma att definiera vinets arom- och smakprofil (Ibid.). 

 

Arom- och smakprofilen som bildas under lagring och mognad leder i allmänhet till en förlust 

av den arom som är kopplad till druvsort och jäsning, och till bildandet av nya aromer som är 

karakteristiska för äldre viner (Ibid.). Specifikt förändras koncentrationerna av etylestrar och 

förgrenade fettsyror under lagring (Ibid.). Att olika smakämnen kan förändras av olika 

komponenter i vinet förändrar också människans uppfattning om de olika smakämnena 

(Goode, 2014). En ytterligare komplicerande faktor är att många av de viktigaste kemiska 

komponenter som bildar ett vins specifika karaktär kan vara närvarande vid mycket låga 

koncentrationer och de mest framträdande beståndsdelarna i vinet är ofta obetydliga när det 

gäller vinets sensoriska egenskaper (Ibid.). Noble och Ebeler (2002) hävdar att sensorisk 

utvärdering och kunskapen om exakt kemisk sammansättning av en produkt inte förutsäger 

något om produktens smak. Goode (2014), understryker att de faktiska kemiska 

smakföreningar som forskningen för närvarande vet mest om inte nödvändigtvis reflekterar 

betydelsen för att bestämma ett vins smak, snarare förmågan att pröva dem med tillgängliga 

tekniker.  

 

Metoder att fånga människans upplevelse 

Enligt Regueiro et al. (2017) är det viktigt att kunna tillhandahålla rätt verktyg för att mäta 

sensoriska kvaliteter av en produkt, som inte bara är baserad på en sensorisk analys utan 

också på den informationen ett mätinstrument ger av produkten för att garantera 

konsumenternas krav. Den största fördelen med människans sensoriska system över 

konstgjorda digitala system är att hjärnan kan ta emot signaler från både lukt- och 

smakreceptorer och dessutom integrera båda uppsättningarna av data för att bilda 

klassificeringar och / eller bedömningar (Ibid.). Regueiro et al. (2017) menar att förklaringen 

av multisensorisk integration inte är en enkel uppgift eftersom forskningen innehåller många 

förslag på olika regler och egenskaper som kan vara involverade. Men eftersom smak är 

resultatet av en multisensorisk uppfattning kan förståelse om de olika sätt som integrationen 

mellan de olika sensoriska stimulierna hos människor sker på också bidra till att dra olika 

möjligheter och slutsatser till integrationen med konstgjorda digitala system (Ibid.). 

 

Forskning inom sensorik använder sig ofta av multivariata analyser som är en kombination av 

metoder med syfte att hitta relationer mellan sensorisk- och instrumentell data (Noble & 

Ebeler, 2002). Att hitta mönster mellan volatila-molekyler som motsvarar specifika sensoriska 
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aromprofiler kan vara problematiskt, eftersom de flesta multivariata analyser kräver fler 

prover än kemiska variabler för att analysen ska bli korrekt. Instrumentanalyser är känsliga 

och kan identifiera hundratals volatila-smakföreningar och därför görs ofta en datareduktion 

för att minska antalet variabler (Ibid.). Noble och Ebeler (2002) menar att i kemisk forskning 

om smak, tillsammans med sensoriska analyser, är arbetet med att analysera 5 eller 10 viner 

enormt och att man i de flesta studier därför inte använder många prover för att modellera 

förhållandet mellan sensorisk- och instrumentell data. Resultaten kan vara användbara, men 

ska alltid betraktas som undersökande när endast några få prover studeras (Ibid.). 

 

Vinspråket som visuell upplevelse 

Förklarat ovan kan smakupplevelsen av ett vin dels bero på vinets sensoriska egenskaper, men 

eftersom hjärnan som med ungefär en tredjedel, ca 30 %, är upptagen med att behandla och 

tolka visuell information medans luktregionerna endast upptar ca 1 %, gör det problematiskt 

när det gäller att försöka göra kategoriseringar och mätningar av en smakupplevelse 

(Herdenstam, 2011). Enligt Smith (2017) styrs smakupplevelsen av en påverkan av faktorer 

runt omkring oss som antingen kan bidra till en positiv eller negativ upplevelse när man 

provar ett vin. Mat- och dryckesupplevelser påverkas helt enkelt av det man ser, hör och 

känner. Hur man smakar bestämmer vad man smakar, efter förväntningar och tidigare 

referenser av det man smakat (Ibid.). Goldstein, Almenberg, Dreber, Emerson, 

Herschkowitsch och Katz (2008) menar att externa faktorer inte bara skapar utan påverkar vår 

subjektiva uppskattning, där det sensoriska har en central roll men där föreställningar och 

förväntningar om kvalitet är faktorer som spelar in. Goldstein et al. (2008) menar att när 

symboliskt innehåll är en viktig del av konsumtionen, kan njutningen av ett vin kanske bli 

separerat från dess sensoriska egenskaper. Resultat visar dock att människor som saknar 

kunskap om vin inte föregriper större njutning av sensoriska kvaliteter av ett vin bara för att 

det är dyrt eller är uppskattat genom experter (Ibid.). Goode (2016) menar också att 

smakpreferenser gör det komplicerat, eftersom de efter personliga erfarenheter oftast 

förändras över tid. 

 

Bach (2008) skriver att ett vinspråk kan ha en stor betydelse när det gäller att kommunicera, 

köpa och diskutera ett vin i grupp. Men att det är betydelselöst med ett specifikt vinspråk, ett 

sensoriskt beskrivande språk, när det kommer till att njuta av vinet. Bach ställer frågan om det 

är nödvändigt att vara lärd inom vin för att kunna njuta av det, och drar en parallell till att 
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njuta av en solnedgång. Något som enligt honom går att göra utan ett specifikt språk för att 

kunna beskriva upplevelsen (Ibid.). Ett vinspråk behöver inte användas för att en njutning ska 

kunna framställas, dock kan ett vinspråk förtydliga och bättre kommunicera ett vins 

egenskaper. Vilket i sin tur kan leda till en större förståelse för vinet och dess egenskaper i sig 

och på så sätt även höja upplevelsen av att dricka det. Om mer kunskap kan kommuniceras på 

ett lättförståeligt sätt borde det uppmuntras snarare än att sätta det i ett pretentiöst fack. Enligt 

Goode (2016), använder sig vinskribenter ofta av beskrivningar såsom balanserad, elegant, 

harmonisk och komplex vilket egentligen hänvisar till egenskaper hos vinet som endast 

existerar av kombinationen av vinets olika sensoriska attribut. Goode (2016) menar att 

beskrivningarna är oförutsedda egenskaper som inte kan kortas ner till vinets beståndsdelar, 

vilket gör att de bygger på estetiska bedömningar. 

 

Lehrer och Lehrer (2017) menar att vin kan liknas med konst där den sensoriska upplevelsen 

av objektet kan förstärkas genom samtal. De menar att ett språk för att kommunicera mer av 

ett vin än det kommersiella som står på en flaska är eftertraktat, speciellt eftersom 

populariteten av vinkurser ökar (Ibid.). Forskning utförd av Lehrer och Lehrer (2017) har 

visat att ett mer normaliserat språk kring vin inte avslöjar nog med information och exakthet 

för att kunna hjälpa människor att identifiera och urskilja ett vin mot ett annat.  

 

En av fördelarna med skapandet av ett vinspråk är att det kan underlätta kommunikationen av 

vinets sensoriska egenskaper inom olika fält. Till exempel produktutveckling, 

kvalitetskontroller och för kommunikation mellan olika inblandade parter (Swahn, Mossberg, 

Öström & Gustafsson, 2012). Vinindustrin är en av de ledande branscherna i utvecklingen av 

ett språk för att bättre kommunicera och förmedla olika sensoriska karaktärer (Ibid.). Sättet 

språket används på etiketter påverkar hur konsumenter tar till sig informationen. Valet av ord 

och terminologier kan påverka hur informationen på etiketterna kategoriseras och utvärderas 

för att slutligen forma ett val eller en bedömning av produkten (Ibid.). Detta visar hur stor 

påverkan ett genomtänkt och välformulerat vinspråk, som är analogiskt uppbyggt snarare än 

ett analytiskt, kan ha för att både underlätta köpbeslut för konsumenten och för att underlätta 

försäljning för producenter och importörer. Då det analogiska genom bland annat metaforer 

beskriver sensoriska upplevelser på ett sätt som är lättare för konsumenten att ta till sig. 

 

Analytisk- och analogisk vinprovningsmetodik 
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För bedömning av vin finns det ett flertal olika metoder och verktyg att använda sig av, det 

finns metoder som är analytiska och de som är analogiska. Enligt det analytiska tankesättet 

studeras vin utifrån; utseende, doft och smak separat för att mäta och bedöma kvalitet. Till 

skillnad från det analogiska sammanställs de enskilt studerade sensoriska kvaliteterna till en 

slutgiltig helhet. De resultat producerade från ett analytiskt tillvägagångssätt kan på så sätt ses 

som mer slutgiltiga, då de är testpersonen i frågas egna “värderingar” utifrån upplevd 

sensorik. Det analogiska är baserat på att helheten av vinet studeras genom reflektion över alla 

sinnenas upplevelser av vinet och ett analogiskt induktivt språk används för att beskriva vinet. 

Baserat på om den valda metoden är analytisk eller analogisk går det att urskönja olika 

resultat. Dessa resultat kan förändra bilden som skapas utav den valda produkten, i detta fall 

vin. Metoderna har olika tillvägagångssätt vilket är den största anledningen till den möjliga 

skillnaden av resultatet. 

 

WSET 

WSET, Wine And Spirit Education Trust är en organisation grundad år 1969 för att främja 

Storbritanniens ökade behov av dryckesutbildad personal inom import och försäljning (Wine 

And Spirit Education Trust, 2018). WSET används idag över hela världen för att utbilda 

människor inom dryckeskunskap inom olika nivåer och Sverige är inget undantag (Ibid.). 

WSET har en egen analytisk metod för bedömning av vin. Metoden riktar sig mot att 

systematisk analysera vinet och dess olika attribut steg för steg efter utseende, doft och smak. 

I metodiken kan provaren även skriva slutsatser kring vinet; eventuellt försäljningspris, 

lagringsduglighet etc. Resultatet blir en beskrivning av vinet utifrån provarens preferenser, 

erfarenheter och kunskaper, vilka alla har en stor risk att differentiera sig från andras. Därför 

kan resultatet mellan olika provare skilja sig åt. 

 

The Aroma Wheel 
The Aroma Wheel är en metod utvecklad på University of California Davis i USA. Metoden 

använder sig av ett cirkeldiagram indelat i olika attribut, från en större grupp kategorier som 

sedan grenas ner i mer specifika attribut för både doft och smak (Herdenstam, Hammarén, 

Ahlström, & Wiktorsson, 2009). Testarna tränas i att använda The Aroma Wheel för att 

objektivt och analytiskt kunna beskriva viners olika attribut (Ibid.). Genom att först identifiera 

en doft eller smak som “fruktig” kan den senare brytas ner till “tropisk” för att slutligen landa 

i till exempel “melon”, allt detta genom att följa The Aroma Wheels olika lager och 

indelningar. Metoden är idag det dominerande analytiska förhållningssättet när det kommer 
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till att genom sensorisk analys ta fram attribut (Ibid.).  

 

Dialogseminarium 

Dialogseminarium är en analogisk metod utvecklad på KTH, Kungliga tekniska högskolan i 

Stockholm, Sverige (Herdenstam et al., 2009). Metoden är initialt framtagen med syfte att 

utveckla ett analogiskt tänkande och språk för tysta kunskaper och erfarenheter. Metoden har 

sedermera utvecklats och anpassats av Anders Herdenstam för att kunna användas inom 

vinprovning. I ett dialogseminarium testar olika personer samma viner samtidigt för att sedan 

diskutera deras olika upplevelser av vinets attribut. Turen går sedan runt bordet där varje 

deltagare får möjligheten att berätta om sin upplevelse och det personen i fråga har antecknat 

om vinet utifrån egna kunskaper och erfarenheter. Det resultatet jämförs sedan med gruppens 

allt eftersom samtalet fortgår runt bordet. Slutligen landar diskussionen i ett gemensamt antal 

olika attribut genom alla deltagares olika uppfattningar (Ibid.).  

 

Enligt Herdenstam (2011) går det inte i en vinprovningssituation att enbart fokusera på den 

mätbara, analytiska, kunskapen som kunskap. Det vore att bortse från en stor mängd kunskap 

vilket utgör en del av kärnan för hantverket. Herdenstam (2011) menar att det inte enbart går 

att analysera delarna utan helheten måste tas i beaktning. Genom användningen av ett 

analogiskt förfarande analyseras delarna och helheten, det alla sinnena upplever samtidigt. En 

viktig skillnad mellan att undersöka teoretiskt och praktiskt kunnande är att det praktiska i 

hög grad är kontextberoende, den är bunden till vissa situationer och handlingar. Analogier 

och metaforer uppkomna under ett dialogseminarium fångar upp de upplevelser där 

sinnesintrycken inte är mätbara. På så sätt går det att skapa en förståelse och ett sammanhang 

för det som är språkligt svårgripbart, alltså att fånga mer än det medvetna (Ibid.). 

 

QDA 

QDA, Quantitative Descriptive Analysis utvecklades under 1970 talet utifrån Flavour Profile 

Analysis av Tragon Corp tillsammans med Institutionen för livsmedelsvetenskap, University 

of California (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn, & Öström, 2014). QDA används för 

beskrivande tester och ger detaljerad information om en produkts egenskaper (Ibid.). 

Gustafsson et al. (2014) menar att beskrivande tester ofta används när man behöver djupare 

kunskap om produkters sensoriska egenskaper och hur egenskaperna kan tänkas skilja sig åt 

mellan olika produkter.  
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Metoden utgår från ett psykologiskt perspektiv där panelledaren inte är en aktiv deltagare och 

där diskussioner kring egenskapsorden inte heller förekommer (Ibid.). Delarue, Lawlor och 

Rogeaux (2015) förklarar att när magnituden av stimulit ökar hos paneldeltagaren kommer 

också uppfattad intensitet att öka. Det går att anta att vi noggrant kan mäta dessa känslor 

(Ibid.). Delarue et al. (2015) menar att metoden förutsätter att paneldeltagarna i princip 

uppfattar världen på samma sätt och att de genom träning, kan lära sig beskriva dessa känslor 

med ett konsekvent språk. Efter provsmakning av ett större antal produkter bestämmer 

paneldeltagarna vilka egenskaper som ska användas vid bedömningen. Eftersom man vill 

skapa en fullständig sensorisk profil av en produkt finns egenskaper som beskriver produktens 

utseende och konsistens med utöver doft, smak och eftersmak vilket Gustafsson et al. (2014) 

menar är viktigt i en fullprofilmetod. Egenskapsorden grupperas ofta efter utseende, doft, 

smak, konsistens och eftersmak. För varje specifikt egenskapsord bedömer sedan 

paneldeltagaren intensiteten efter en intensitetsskala (Ibid.) 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att ta fram ett underlag som kan bidra till utvecklingen av ett kommunikativt 

sensoriskt språk för viner som ligger i riskzonen för att destrueras. Studien har utgått från 

följande frågeställningar. 

 

1. Är konsumenters förståelse för vinspråket betydande för helhetsupplevelsen av ett 

vin? 

 

2. Är det möjligt att utveckla ett kommunikativt språk för vin som genomgått en 

sensorisk förändring genom användningen av analogiska sensoriska metoder? 

 

 

Metod och material 
Studiens val av metoder för datainsamling beskrivs och förklaras nedan med en tillhörande 

beskrivning av hur data- och litteratur bearbetats och analyserats. Vidare beskrivs det material 

som användes för studien samt hur urval och rekrytering av deltagare gått till. 

 



15 
 

Metodval 
För studien har två olika metoder tillämpats. Dialogseminarium och konsumenttest 

innehållande CATA och JAR. För studiens syfte lämpar sig en analogisk utgångspunkt bättre 

än en analytisk då det är helheten av vinerna de nya sensoriska profilerna skall utgå ifrån. De 

tre metoderna har kombinerats för att först induktivt ta fram beskrivande egenskapsord för 

Re:winers. Genom konsumenttestet testas de beskrivande egenskapsordens betydelse och 

konsumentens förståelse för dem. De olika metodernas ursprungliga syfte beskrivs och 

förklaras var för sig. 

 

Dialogseminarium 

Dialogseminarium ämnar att undersöka betydelsen av erfarenhetsbaserad kunskap, en 

kunskap som är både verbal och ickeverbal (Herdenstam et al., 2009). Kunskap baserad på 

erfarenhet och så kallad förtrogenhetskunskap som utvecklas hos en yrkesperson innebär ofta 

en problematik i beskrivningen av den kunskapen. Det är kunskap som har blivit en 

självklarhet för yrkespersonen och blir på så sätt svårdefinierbar i ord. Dialogseminarium, 

med inriktning mot vinprovning utvecklad av Anders Herdenstam, ämnar att genom dialog 

framhäva denna dolda, tysta kunskap (Ibid.). Med dialogseminarium kan komplexa 

erfarenheter och beskrivande ord eller attribut som inte ryms i analytiska metoder delas för att 

skapa en helhetsbild och inte enbart analysera de enskilda beståndsdelarna. Metoden är därför 

fördelaktig för studiens syfte. Dialogseminarium består av en testpanel som med instruktioner 

provar viner för att sedan, med hjälp av en moderator, diskutera de olika upplevelser 

testpersonerna upplevt. Testpanelen befinner sig i samma lokal och testar samma viner efter 

samma premisser, allt för att den enskilda erfarenhetskunskapen ska framhävas genom att 

erfarenheter delas och lärs ut (Herdenstam, 2011). Panelen kan genom dialog uppnå en större 

förståelse för deras upplevelse av, i detta fall, vinerna. Genom dialogen kan likheter och 

olikheter dras mellan de olika testpersonernas upplevelser. Deras olika erfarenheter kan 

komma att resultera i att en upplevelse beskrivs med samma ord eller tvärtom, att samma ord 

används för att beskriva olika upplevelser. Dialogseminarium som metod kan därför resultera 

i omfattande språkliga beskrivningar för att uttrycka och på så sätt kunna sälja in upplevelsen 

av vinerna.  

 

CATA 

Check All That Apply, CATA är en metod baserad på flervalsfrågor och används ofta i 
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konsument- och marknadsundersökningar (Varela & Ares, 2012). Gustafsson et al. (2014) 

menar att konsumenttester är värdefulla när man vill ta reda på vad konsumenter tycker om 

vissa produkter i förhållande till andra produkter, eller hur mycket de gillar en produkt utan 

jämförelsen med andra produkter. Eftersom man undersöker människors tyckande menar 

Gustafsson et al. (2014) att metoderna ofta är känslomässiga och affektiva. Metoden har 

tillämpats för att se om resultatet av ett dialogseminarium med en tränad panel går att 

korrelera med konsumenters upplevelser. För att sedermera se om det bildar ett resultat de kan 

förstå och ta till sig.  

 

Frågorna för en CATA är uppställda med flertalet ord eller fraser där respondenten kryssar i 

de ord eller fraser som hen anser svarar eller passar in på den aktuella frågan. Den 

huvudsakliga fördelen med den här typen av metod är att den ger upphov för respondenten att 

lämna mer än ett svarsalternativ (Ibid.). Istället för att respondentens svar enbart begränsas till 

ett svarsalternativ. CATA tvingar inte heller respondenten att lägga fokus och uppmärksamhet 

på att utvärdera enstaka attribut (Ibid.). Enligt Varela och Ares (2012) föreslår Adams, 

Williams, Lancaster och Foley (2007) användningen av CATA som en metod för att samla in 

konsumenters upplevelser av sensoriska egenskaper i matprodukter. I det förslaget presenteras 

produkter för konsumenten i en monadisk - enställig sekvens följt av en balanserad 

rotationsordning (Ibid.). Konsumenten testar produkterna och kryssar i de olika 

svarsalternativen som enligt hen beskriver produkten bäst. Vanligtvis finns det ingen 

begränsning på antalet svarsalternativ som får lämnas. Frågorna och dess svarsalternativ kan 

vara utifrån ett sensoriskt perspektiv eller ett ickesensoriskt perspektiv som 

användningsområde eller produktpositionering (Ibid.). Delarue et al. (2015) förklarar att 

CATA är fördelaktigt att använda för att minska det konceptuella lexikon, de utvalda 

språkliga attribut, framtagna ur till exempel en QDA. CATA kan alltså användas för att 

koncentrera och specificera urvalet av beskrivande ord för att förtydliga studier (Ibid.). Den 

största utmaningen med CATA metodologin är att ta fram adekvata termer - kategorier för de 

olika frågorna (Varela & Ares, 2012). För att säkerställa att de olika sensoriska termerna 

motsvarar de använda deskriptorerna - svarsalternativen, kan en tränad panel användas i 

framtagningen av dessa, genom användandet av exempelvis en QDA (Ibid.).  

 

JAR 

JAR, eller just about right används för gillandetester. När man pratar om gillandetester för 

konsumenter benämns det som en hedonisk bedömning, vilket innebär att mäta gillande för en 
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eller flera produkter (Gustafsson et al., 2014). Användning av JAR kan ge resultat för vad 

konsumenterna gillar eller ogillar i en produkt efter olika sensoriska egenskaper, något som 

CATA inte kan ge svar på. För att mäta preferens och nivå av gillande för varje egenskapsord 

har därför JAR tillämpats. Proverna rangordnas inte utan varje enskilt prov bedöms var för sig 

på en skala där skalstegen representeras av beskrivande ord för gillande och ogillande (Ibid). 

Gustafsson et al. (2014) menar att det är viktigt att använda sig av egenskapsord som är 

allmängiltiga och välkända för konsumenterna. Genom att skalstegen antas vara lika stora, så 

är det möjligt att utföra statistiska beräkningar på den data som framkommer (Ibid.). 

Skalstegen för hedoniska bedömningar kan vara upp till nio skalsteg, något som Gustafsson et 

al. (2014) menar kan skapa en tendens hos konsumenten att undvika ändpunkterna och istället 

rikta sig mot mittendelen av skalan i sin bedömning. Genom att korta ner skalan kan man 

underlätta för bedömaren att använda hela skalan (Ibid.) 

 

Litteraturinsamling 

En litterär sökmatris har använts i syfte för att hitta relaterat vetenskapligt material för den 

teoretiska bakgrunden (se Bilaga 2). Övrig litteratur har behandlats och använts i syfte för att 

problematisera det som tidigare beforskats och ge ytterligare perspektiv efter 

uppsatsförfattarnas egna referenser inom ämnesområdet. Här ingick också relevanta artiklar 

som återfanns i referenslistor av vetenskapliga artiklar hämtade ur den litterära sökmatrisen. 

 

All litteratur som använts i uppsatsen är vald efter relevans till måltidskunskapen och 

behandlar främst ett sensoriskt perspektiv. Bakgrundsmaterialet är hämtat ifrån 

internetsökningar, databassökningar samt tryckt litteratur. Sökning efter vetenskapliga artiklar 

har främst skett i databasen Web of Science. Sökorden avgränsades efter ämnesområdet. 

Enligt Patel och Davidsson (2011), kan förutbestämda kriterier underlätta sökandet av 

litteratur med relevans för studiens syfte. I urvalsprocessen har därför följande inklusions- 

samt exklusionskriterier använts.  

 

Inklusionskriterier: 
Artiklar som är skrivna på språk vi hanterar (svenska, engelska).  

Artiklar publicerade mellan åren 2000 – 2018. 

Artiklar som är relevanta ur ett sensoriskt perspektiv. 
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Exklusionskriterier: 
Artiklar som ej är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

Artiklar vilka saknar ämnesrelevans för måltidskunskap.  

Artiklar som inte innehar ett konsumentperspektiv. 

 

Datainsamling 
Dialogseminarium 

De åtta utvalda deltagarna för dialogseminariet samlades för en gemensam genomgång där 

studien och dialogseminariets ändamål presenterades av två testledare. Det efterföljdes av att 

informationsbladet (se Bilaga 1) presenterades och gicks igenom. Alla deltagarna 

informerades om att deras samtal skulle komma att spelas in för att sedan kunna transkriberas. 

Testledarna var noga med att poängtera att det inspelade materialet enbart var till för deras 

öron och kommer att sparas utom räckhåll för andra personer. Dialogseminariet innehöll 

sedan fyra stycken så kallade flighter, provnings omgångar, där det ingick två stycken viner i 

varje flight. Totalt testade deltagarna åtta stycken viner, fyra stycken vita och fyra stycken 

röda (se Bilaga 3). Varje flight innehöll samma vin fast av två olika årgångar, en nyare årgång 

och en äldre årgång som faller inom ramen för Re:winers projektet. Vinerna provades blint, 

det vill säga att vinerna aldrig presenterades för deltagarna, detta gjordes för att inte påverka 

deltagarnas uppfattning och på så sätt även resultatet av dialogseminariet (Gustafsson et al., 

2014).  

 

Instruktionerna för dialogseminariet var att reflektera över helhetsupplevelsen som skapades 

av vinerna men även hur de upplevdes skilja sig åt i varje flight av viner. Deltagarna fick fem 

minuter på sig att enskilt och i tystnad prova de två vinerna i varje flight innan dem fick 

presentera sina upplevelser för gruppen. Efter att alla deltagare fått tillfälle att presentera sina 

upplevelser öppnades det upp för diskussion sinsemellan styrt av en av testledarna vilken även 

agerade moderator för dialogseminariet. Under dialogseminariet tog även den andra av 

testledarna anteckningar från presentationerna och diskussionerna. Testledaren satt då vid ett 

annat bord vid sidan av huvudbordet deltagarna satt runt för att inte påverka dem. De främst 

förekommande attribut och beskrivningar sammanställdes för att bilda material till 

utformningen av konsumenttestet. Egenskapsorden som kunde urskiljas från 

seminariedeltagarnas diskussioner var Fruktighet, öppenhet, livfullhet, djup, mognad och 

balans. 
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Konsumenttest 
Inför bedömningen gavs information om metoden och hur själva bedömningen skulle gå till. 

Informationsblad om studiens syfte med en övergripande text om projektet tilldelades också 

(se Bilaga 1). Genomförandet av konsumenttestet skedde på RHS under två dagar i en avskild 

lokal men i nära anslutning till där den tänkta målgruppen var i rörelse. Att genomföra 

konsumenttester menar Gustafsson et al. (2014) kräver noggrann planering och att 

målgruppen är bestämd och att man enkelt kan nå den. Konsumenterna som valts ut bedömde 

sedan två röda viner enskilt. Precis som under dialogseminariet fick bedömarna testa samma 

vin fast i två olika årgångar, där det ena vinet var av aktuell årgång och det andra föll under 

projektet Re:winers, för viner (se Bilaga 3). Till skillnad från dialogseminariet ställdes inte 

proverna mot varandra utan testades och bedömdes enskilt men efter samma premisser. 

Vinerna presenterades blint, alltså utan någon information om varken vinets ursprung eller 

årgång med avsikt att undanröja eventuell information som kunde komma att påverka 

resultatet utöver de frågor som ställdes. Vinerna följde även en randomiserad ordningsföljd 

när de bedömdes för att undvika ett slumpmässigt resultat (Ibid.). 

 

Konsumenttestets inledande del behandlade frågor gällande demografi följt av frågan om hur 

ofta man konsumerade vin. Testet var sen uppdelat i två delar. I den första delen tillämpades 

CATA och i den andra delen JAR. Egenskapsorden som togs fram under dialogseminariet 

listades efter varandra och bedömaren kunde sedan kryssa i vad denne tyckte stämde överens 

med vinet som bedömdes. I tillägg till de sex stycken egenskapsord framtagna genom 

dialogseminariet lades det även till fyra stycken sensoriska egenskapsord hämtade från The 

Aroma Wheel; kryddighet, mineralitet, växtlighet och blommighet. Dessa lades till för att 

kunna jämföras med de sex tidigare framtagna egenskapsorden, för att kunna se skillnader i 

förståelse mellan sensoriska egenskaper och beskrivande egenskaper. De tillagda sensoriska 

egenskaperna förekom även under dialogseminariet men var inte särskiljande för enbart 

Re:winers.  
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Figur 1. CATA, konsumenttest i EyeQuestion. 

 

De egenskaper som bedömaren kryssat i efter om det stämt överens med vinet bedömdes sen 

efter en femgradig JAR-skala, hur väl det stämt överens efter varje egenskap man kryssat i, 

från allt för lite, till JAR, till allt för mycket. 

 

 
Figur 2. Exempel fruktighet med JAR, konsumenttest i EyeQuestion. 

 

Slutligen fick man bedöma det totala gillandet av vinet samt tillägga om man hade några 

ytterligare positiva eller negativa kommentarer med vinet. 
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Figur 3. Totalt gillande och övriga kommentarer, konsumenttest i EyeQuestion. 

 

Material 
Vin, lokaler och utrustning 

Det vin som använts under dialogseminariet och konsumenttestet erhölls av Re:winers (se 

Bilaga 3.) Vinerna kvalitetssäkrades av panelledaren för att säkerhetsställa att proverna var 

korrekta innan testerna utfördes. Beaktning togs också till att proverna fanns tillgängliga för 

replikation för paneldeltagarna under hela testets gång som Delarue et al. (2015) påpekar är 

viktigt vid sensoriska bedömningar. Testerna utfördes i lokaler anpassade för vinprovning och 

sensoriska tester på RHS. I lokalerna där testerna utfördes fanns övrig utrustning som 

användes för testerna såsom vinglas, vattenglas, spottkoppar, karaffer, anteckningsmaterial 

samt presentation- och datautrustning. Glasen som användes under testerna var av ISO-

standard. ISO-standarder är internationella beskrivningar som är framtagna i syfte att öka 

precisionen i olika analysmetoder (Gustafsson et al., 2014). I arbetet med sensorisk analys 

genererar de flesta metoder en stor mängd data (Ibid.) Därför användes EyeQuestion software 

- All-in-one Software solution för konsumenttestet. 

 

Panel 
En viktig del för sensoriska undersökningar är att välja rätt typ av panel (Gustafsson et al., 

2014). Ett sätt att effektivisera sensoriska bedömningar kan vara att välja olika paneler för 

olika ändamål vilket kan göra bedömningen säker (Ibid.). För studiens två olika metoder 

valdes därför en panel bestående av sommelierstudenter ut för dialogseminariet och för 

konsumenttestet rekryterades konsumenter efter vald målgrupp. Tanken var att se om 

konsumenterna kunde dela samma bild av egenskaper som togs från dialogseminariet och 

dess panel.  

 

Urval och rekrytering av respondenter i studien var de som fanns att tillgå för stunden. 

Således följde studien ett bekvämlighetsurval som Bryman (2011) menar kan vara lämpligt 

för mindre forskningsfrågor. Studien pågick under en begränsad tidsperiod och urvalet 

bedömdes därför vara kvalificerat för att se indikationer snarare än generaliseringar av 

resultatet.  

 

Bedömarna i dialogseminariet ansågs vara skickliga bedömare av vin. De ansågs ha mycket 
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goda kunskaper om produkten gällande exempelvis kvalitet och tillverkningsprocesser. 

Panelen bestod av 8 studenter vid Restaurang- och hotellhögskolans program Sommelier och 

måltidskreatör. Uttagna för deras produktkunskap och erfarenhet samt deras vana av både 

sensoriska analyser och dryckesprovning. Rekrytering av panelen skedde över sociala medier.  

 

Bedömare för konsumentestet rekryterades på plats och eftersom det inte var viktigt att 

bedömarna kunde identifiera smak och doft vid låga koncentrationer valdes de därför ut efter 

om de köper och använder den tilltalande produkten för studien, i detta fall vin, vilket då även 

inbegriper att respondenten behövde vara 18 år eller äldre. Totalt rekryterades 64 

konsumenter som bedömare av testet. Bedömningen genomfördes i anslutning till en 

lunchrestaurang på RHS vilket gjorde att flera människor samtidigt kunde nås ut till utan att 

ha rekryterat dem innan. 

 

 

Dataanalys 

Studien har inslag av både kvalitativa- och kvantitativa delar, med både analytiska och 

affektiva inslag. För analys av data från dialogseminariet och konsumentestet har därför olika 

metoder och teorier av analys tillämpats. 

 

Efter dialogseminariet sammanställdes testledarens anteckningar med transkriberingen av det 

inspelade materialet (se Bilaga 4) för att finna adekvata attribut och beskrivningar deltagarna 

uppgett under dialogseminariet. De främst förekommande särdragen, alltså det som skiljde ett 

begrepp från andra närliggande begrepp var de som ansågs vara mest betydelsefulla eftersom 

dialogseminariet ställde två prover mot varandra. Attributen och beskrivningar 

sammanställdes sedan för att bilda material till utformningen av konsumenttestet. 

Egenskapsorden som togs fram var Fruktighet, öppenhet, livfullhet, djup, mognad och balans. 

Dessa sex egenskapsord är beskrivande med utgångspunkt i de attribut och metaforer som 

framkommit under dialogseminariet, men tillämpade för studien av författarna. Eftersom det 

fanns en problematik med att tillämpa en QDA med hjälp av en tränad panel för dessa 

egenskaper som skulle gett kvantitativ information om intensiteten hos dessa specifika 

sensoriska attribut, eftersöktes snarare svar på om de överhuvudtaget var något konsumenter 

kunde relatera till och hur väl de presenterades i varje enskild bedömning i utformningen av 

konsumenttestet, helt enkelt om egenskaperna var lämpliga för att beskriva proverna. Syftet 
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med studien var att få en konsumentbaserad beskrivning av produkternas sensoriska 

egenskaper. Både sensoriska och icke-sensoriska attribut ingår i listan över egenskaper som 

togs fram till konsumenttestet där sambandet mellan de sensoriska egenskaperna hos 

produkterna och konsumenternas emotionella eller konceptuella föreningar undersöks. 

 

Konsumenttestet utfördes med hjälp av programvaran EyeQuestion, ett program utformat för 

tester inom sensoriska undersökningar. Med hjälp av analysverktyget EyeOpenR i 

programvaran kunde data analyseras och resultat utvinnas och genom EyeOpenR krävdes 

därför inga egna beräkningar av resultaten. I EyeOpenR finns det olika typer av analyser att 

välja mellan. För konsumentestet som hade inslag av både CATA och JAR tillämpades 

ANOVA, Cochran & McNemar test och Penalty analysis. ANOVA och Cochran & McNemar 

test är exempel på variansanalyser som visar signifikanta mätbara skillnader mellan attributen 

som undersöks. Variansanalyser hjälper till att se så att slumpen inte är avgörande för 

resultatet. En signifikant skillnad uppnås när p <0,05 där p representerar resultatet. Penalty 

analysis tillämpades för att ge en större överblick av svaren från JAR-frågorna för att fånga en 

mer grafisk överblick av resultatet.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

För att skydda de medverkande individerna i studiens empiriska del tillämpades 

Vetenskapsrådets etiska lagar. Dessa definieras inom den samhällsvetenskapliga forskningen 

som de fyra etiska principerna och består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Den första kontakten med 

deltagarna i dialogseminariet togs via sociala medier där det kort berättades om testet samt om 

dem skulle vilja delta. Därefter informerades deltagarna, innan genomförandet av de olika 

testerna, om studiens syfte samt att deras medverkan var helt frivillig och att dem har friheten 

att när som helst lämna studien. Detta gjordes för att täcka både informations- och 

samtyckeskravet (Ibid.). För att täcka konfidentialitets- och nyttjandekravet informerades 

deltagarna att dem inte kommer nämnas med namn i studien. Namn som presenteras i 

dialogseminariet är figurerade. Deltagarna informerades även om att allt inspelat material, 

efter godkännande av deltagarna, enbart behandlas av studiens författare, vilket sedan 

kommer att transkriberas för att omöjliggöra identifikation av deltagarna. Information gavs 

även om att allt inspelat material enbart kommer att användas i forskningssyfte. Genom att 
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inte spara personuppgifter om deltagarna har de etiska principerna beskrivna av Bryman 

(2011) följts, för att studien ska vara etiskt försvarbar. 

 

 

Resultat 

Resultat från dialogseminarium och konsumenttestet presenteras enskilt. Alla namn som 

förekommer i resultatet är figurerade. Jämförelser och samband diskuteras och presenteras 

separat i efterföljande avsnitt. 

 

Dialogseminarium 

Under dialogseminariet kunde sex särskiljande huvudattribut urskiljas från 

seminariedeltagarnas diskussioner. Fruktighet, öppenhet, livfullhet, djup, mognad och balans. 

Med särskiljande menas de attribut som var diskriminerande, alltså det som skiljde vinerna åt 

i varje flight av viner. Flighterna var benämnda A, B, C och D. De innehöll två prover, A1 

och A2, B1 och B2 och så vidare. Prov A1, B1, C1 och D1 är viner som faller under projektet 

Re:winers, viner av en äldre årgång. För viner och transkribering av seminarium (se Bilaga 3 

& 4). 

 

Fruktighet 
Deltagarna diskuterade vin A2/B2/C2/D2 som viner med tydligast fruktighet. Fruktigheten 

upplevdes på olika sätt men det var främst den primära frukten som presenterades för dessa 

viner och som var lättast att sätta ord på.  

 

Erik –  A2… var en sommarmorgon, lite vind, lite glädje, lite piggt, äpple och tutti frutti…   

Måns – Jag får personligen en koppling att det känns lite mer omoget äpple. Att man går på 

högsommaren och plockar ett äpple och man förväntar sig men det har inte helt mognat än, 

att det behöver lite mer tid och värme… Så som jag kopplar det till sommar är genom det att 

man förväntar sig något men så är det syran och omogenheten som kommer fram. 

Olof – Framförallt tycker jag vin D2 har en frukt och det har inte D1, det är den största 

skillnaden som jag upplever det. Även om vin D2 har ganska lite frukt så finns det ändå 

någonting att plocka ur det. 
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Vin D1 visade inte samma resultat för fruktigheten som för vin A1/B1/C1 där det 

diskuterades om upplevelsen av fruktigheten i ett annat stadie än den primära fruktigheten. 

 

Erik – Jag tror att det är äppelsmaken som gör att jag kopplar det till skog, lite källare, för 

jag håller med om det ni har sagt om musteri och källare…  

Måns - … Osötad must, omogna och mogna äpplen, de som var på väg… Vi kommer in på 

väldigt olika stadier kring äpplen. 

Isak – Som du sa om Kiviks musteri, att har man varit där den säsongen, sensommaren så 

doftar det moget, ruttet och allt, så mycket… 

Markus – Jag tänker att det är på liv men på fel sätt… Det här är på väg att dö. 

 

Öppenhet 
I diskussionen om vin A1/B1/C1 kunde någonting välkomnande och inbjudande urskiljas av 

det som sas i upplevelsen av känslan deltagarna fick av arom och smak. Något som vin 

A2/B2/C2 inte uppgav en diskussion kring. 

 

Isak - Det andra (B2) kändes väldigt stängt, stickande doft… obehagligt… B1 var mer 

lockande och B2 var mer såhär stängde sig och ville inte visa sig… Jag skulle säga att vin ett 

(B1) är mer öppet medans vin två (B2) är mer stängt… den stora skillnaden i både doften och 

smaken är att B1 är välkomnande på ett annat sätt… Den lockar att här finns det någonting 

du kan hitta… B2 är mer att du får leta för att hitta någonting… 

Tom – Det första vinet (B1) skrev jag, det gav mig ett väldigt stort intresse, det fanns mycket 

där, mycket smakmässigt och intressemässigt, först skrev jag att det kan bli fantastiskt om 

man får nånting till, sen strök jag över det och skrev sammanhang, rätt tillfälle… Det andra 

vinet (B2) men vill poängtera nyfikenheten i B1, jag skrev mystisk (B2) det var det enda jag 

fick fram, lite spännande, för att jag tror att jag letar efter saker men jag tror att det är 

ingenting. 

 

I flight D kunde ingen öppenhet urskiljas mellan varken D1 eller D2 vilket gör att dom blir 

avvikande från övriga viner.  

 

Livfullhet 
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En typ av livfullhet och rörelse som uttrycktes i upplevelsen av vinet kunde urskiljas mellan 

proverna i varje flight. Det var särskilt hur väl smakerna presenterades och var närvarande i 

ena vinet till skillnad mot det andra som gav uttryck för livfullheten för vin A1/B1/C1.  

 

Måns – … (A1) var lite mer fart i det ena än i det andra (A2) det ena (A1) var lite mer en fot 

rakt in i dörren och liksom bara var där, medans det andra var lite lugnare…  

Tom – … jag står nog snarare på Olofs sida att det inte håller på att dö, inte bara 

smakmässigt utan att det snarare ger mig väldigt mycket, ehm, jag tror även att det blir 

ganska tydligt när man kollar på mängden vi runt bordet har skrivit om B1 mot B2, jag skrev 

ett ord på B2 först och det är lite liknande runt omkring… 

Måns – B1 för mig är rörelse medans B2 står still. 

Tom – Jag håller med dig, delvis för att i första vinet (B1) händer det mer saker medans det 

andra (B2) det bara är där. 

 

Diskussioner om D1 och D2 visade dock på motsatsen. Att vinerna inte gav upphov till någon 

direkt livfullhet. För D2 fanns det dock några tecken på rörelse i vinet.  

 

Erik – D1 gav inte heller mig så mycket, jag tyckte det var ganska så intensiv doft men hände 

ingenting i gommen när jag fick in den, så jag har inte så mycket mer att säga om den … D2 

slog mig direkt, jul, sån här söt glögg. Mycket vanilj, pepparkakor, kryddigt. Alla dom här 

juldofterna kom fram. 

 

Djup 

När deltagarna diskuterade upplevelsen av vinets djup nämnde man att det fanns en typ av 

komplexitet som inte uppstod i vin A2/B2/C2. Det fanns flera dimensioner av smaker. 

Diskussionen stämde dock inte in på vinerna i flight D. 

 

Malin – Det blir mer tutti frutti i doften men det första vinet (A1) där finns det ändå en finish, 

det finns en liten resa…  

Olof – I och med det så tycker jag att det första vinet (A1) är mer komplext… mer att leta 

efter. 
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Måns – C1 fick jag en bild att jag var mitt ute i skogen och gick längs med ormbunkar, sen så 

ser jag även att det finns en stenmur där det även finns smultron och hallonsnår… Och i den 

här skogen så är det en dunge som lyser upp och mitt i den så står det en jordkällare där rakt 

upp och ner. 

Malin – … Vin C1 hände lite mer som Tom sa när man gick tillbaka till det. 

 

Mognad 

När deltagarna diskuterade upplevelsen av vinets fruktighet så gjorde man skillnad på 

primära, sekundära och tertiära aromer. För vin A1/B1/C1/D1 pratades det om tecken av 

mognad som övriga viner saknade när de ställdes mot varandra.  

 

Tom – Jag tycker att det är två olika smakprofiler, A1 kanske lite mer jäsningssmaker, det 

smöriga och brödiga men ändå med lite röda äppeltoner. Medans A2 är lite mer frukt-flörtigt, 

lite mer primärstil, så skilde jag dem åt. 

Erik – Jag tror att det är äppelsmaken som gör att jag kopplar det till skog, lite källare, för 

jag håller med om det ni har sagt om musteri och källare… 

Måns – Vin D1 fick jag väldigt mycket jaktminnen, typ såhär nyflått rådjur … Vi har den här 

pälsdoften, lite svettigt rådjur som ligger i när man hänger det. 

 

Balans 

När deltagarna diskuterade vinernas balans var finish och textur en referenspunkt som hjälpte 

vinerna. Vin A1/B1/C1 tolkades ha en annan balans än det som hittades i vin A2/B2/C2. 

 

Malin – Det blir mer tutti frutti i doften men det första vinet (A1) där finns det ändå en finish, 

det finns en liten resa… 

Tom – Jag tycker att C2 är lite obalanserat också … Det är en strävhet som inte matchar in 

på den sötbäriga doften. 

Isak – Vin C1 var lite sådär som hemmagjord saft, både rabarbersaft med den här syran men 

även typ jordgubb och smultronsaft. Sen tyckte jag även att de båda var lite såhär läder men 

C1 hade en syra som var väldigt framhävande som hjälpte till i smaken. 

 

Det fanns inga tecken på balans i vin D1 och D2. 
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Konsumenttest 
Testet utfördes under två dagar för att möjliggöra ett större antal insamlade svar. Totalt deltog 

64 bedömare, varav 52 % män och 48 % kvinnor. Fördelningen i ålder var; 31 % mellan 

åldrarna 18 – 23 år, 27 % mellan åldrarna 24 – 29 år, 3 % mellan åldrarna 30 – 35 år, 9 % 

mellan åldrarna 36 – 50 år och 30 % över 50 år. Det använda vinet för testet var från Domaine 

la Rabidote av årgångarna 2015 och 2016 där årgång 2015 representerar Re:winers (se Bilaga 

3). Resultaten från konsumenttestet har sammanställts enskilt efter de två olika metoderna i 

både tabeller, stapel- och spindeldiagram. I den första delen presenteras resultatet från CATA-

avsnittet (se Figur 1) som visar på hur bedömarna upplevde och bedömde attributen för de två 

olika vinerna. I den andra delen presenteras JAR-avsnittet (se Figur 2) av testet som påvisar 

deltagarnas sammantagna preferens för de olika egenskaperna i vinerna. Slutligen presenteras 

totalt gillande för de båda proverna. 

 

CATA 

I tabell 1 presenteras svarsfrekvensen för varje egenskap efter antal bedömare i procent för 

båda proverna. Tabell 2 presenterar signifikansnivån efter p-värdet. Figur 4 visar det totala 

antalet bedömningar för båda proverna efter valda egenskaper sammanslaget. 

 

Tabell 1. Medelvärde årgång 2015 och 2016. Presentation av procentuellt resultat av 

egenskaper framtagna genom dialogseminarium. 1.0 = 100 %. 
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Svarsfrekvensen för öppenhet och balans var högre för vinet från 2016 än för vinet från 2015 

dock utan en signifikant skillnad (p >0,05). Svarsfrekvensen för livfullhet var något högre för 

vinet från 2015 men även det utan en signifikant skillnad. Gällande mognad, fruktighet och 

djup visade svarsfrekvensen på liknande procentuella resultat för de båda årgångarna. 

Resultatet visar inte på en tydlig signifikans mellan de två olika årgångarna när det kommer 

till de fem beskrivande egenskaperna. 

 

Tabell 2. Cochran. Presentation av p-värde för att visa signifikans. 

 
 

Tabell 2 visar på en signifikant skillnad (p <0,05) mellan de två olika årgångarna gällande 

blommighet samt växtlighet, där årgång 2016 visar en högre grad av blommighet och årgång 

2015 visar en högre grad av växtlighet (se Tabell 1 för värden). Utöver dessa resultat visar 

även vinet från 2015 på en högre grad av både kryddighet och mineralitet, dock utan en 

signifikant skillnad (p >0,05).  
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Figur 4. Frekvens för egenskaper årgång 2015 och 2016. Totalt antal bedömningar efter valda 

attribut. 

 

JAR 

Andra delen av konsumentestet bestod av JAR-frågor. Där de olika svarsalternativen var 

baserade på de egenskaper bedömarna valt ut i testets föregående skede. Bedömarna fick då 

analysera och bestämma på en femgradig-skala hur egenskaperna upplevdes i vinet. Från att 

innehålla allt för lite av egenskapen till att innehålla allt för mycket. Figur 5 och 6 visar den 

procentuella fördelningen av responsen på de upplevda egenskaperna, där fältet i mitten 

representerar JAR. 
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Figur 5. Penalty analysis. JAR-resultat av årgång 2015.   

 

 

Figur 6. Penalty analysis. JAR-resultat av årgång 2016.  

 

Resultatet från JAR-avsnittet genom variansanalys (ANOVA) visar på en viss skillnad i 

upplevelse mellan de olika egenskaperna hos de två årgångarna (se Tabell 3). Den skillnad 

som finns är dock inte signifikant (p >0,05) för egenskaperna; fruktighet, livfullhet, öppenhet, 
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mognad och djup. Signifikans uppnås vid p <0,05 vilket uppnåddes i skillnaderna för 

egenskaperna; kryddighet, mineralitet, växtlighet och blommighet mellan de två årgångarna. 

Vinet av årgång 2015 upplevs ha en högre nivå av dessa egenskaper, och ligger således över 

JAR, vinet från 2016 ligger närmare JAR när det kommer till dessa egenskaper (se Tabell 3). 

 

Tabell 3. Variansanalys (ANOVA). B/B’/b visar på signifikant skillnad p <0,05.  

 2015 (A) 2016 (B) 

JAR Fruktighet -0,290 -0,340 

JAR livfullhet 0,050 0,000 

JAR öppenhet -0,080 -0,050 

JAR mognad 0,230 0,220 

JAR djup -0,270 -0,380 

JAR kryddighet 0.28 b 0,050 

JAR mineralitet 0.48 b 0,230 

JAR växtlighet 0.36 B' -0,100 

JAR blommighet 0.45 B -0,190 

 

Gillande 
Figur 7 visar spridningen av resultatet från frågan gällande gillande av den totala upplevelsen 

av vinerna. Som det framgår av tabell 4 finns det en signifikant skillnad i gillande p <0,05. 

Årgång 2016 har således en signifikant högre gillandegrad än årgång 2015.  
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Figur 7. Totalt gillande av årgång 2015 och 2016. 

 

Tabell 4. Medelvärde gillande av årgång 2015 och 2016. 

 
 

 

Diskussion av resultatet 

Detta kapitel inleds med att resultaten från studiens undersökningar ställs mot varandra och 

delar av den teoretiska bakgrunden. Fortsättningsvis diskuteras resultatet kopplat till både 

analogiska och analytiska metoder och deras förhållningssätt. Slutligen diskuteras både 

fördelar och nackdelar av egenskapsorden samt deras betydelse och problematiken med att 

sensoriskt utvärdera dessa. 

 

Det framgick under dialogseminariet att Re:winers hade någonting välkomnande och 

inbjudande som kunde urskiljas av det som sas i upplevelsen av känslan deltagarna fick av 

arom och smak. Den var framför allt den öppenhet som Re:winers visade med sin smakprofil. 

Något som viner av aktuell årgång inte uppgav en diskussion kring. Under dialogseminariet 

framgick det även att Re:winers hade en sorts balans som hjälpte vinerna. Konsumenttestet 

visar dock på att svarsfrekvensen av balans och öppenhet var högre i vinet från den aktuella 
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årgången, vilket tyder på en motsats, dock utan signifikanta skillnader. Den livfullhet som 

presenteras under dialogseminariet för Re:winers stämde till viss del överens med 

svarsfrekvensen i konsumenttestet för livfullheten som var något högre för vinet från aktuell 

årgång, dock utan en signifikant skillnad. Gällande mognad, fruktighet och djup visade 

svarsfrekvensen på liknande procentuella resultat för de båda årgångarna och gav därför inte 

heller någon signifikant skillnad mellan de två olika årgångarna när det kommer till de 

beskrivande egenskaperna. De tillagda sensoriska egenskaperna visade dock på en signifikant 

skillnad för Re:winers som upplevdes ha en bättre och mer godtagbar nivå (JAR) av 

kryddighet, mineralitet, växtlighet och blommighet vilket kan jämföras med deltagarna i 

dialogseminariets diskussion om fruktigheten. Vinerna som inte föll under Re:winers var 

viner med tydligast fruktighet. När deltagarna diskuterade upplevelsen av vinets fruktighet så 

gjorde man skillnad på primära, sekundära och tertiära aromer. För Re:winers pratades det om 

tecken av mognad som övriga viner saknade när de ställdes mot varandra vilket de tillagda 

sensoriska egenskaperna i konsumenttestet kan ge en indikation på. Svarsfrekvensen för 

växtligheten var 52 % av totalt antal bedömare som ansåg Re:winers inneha en tydligare 

växtlighet jämfört med årgång 2016s 31 %. De slutsatser som går att dra utifrån dessa resultat 

är att båda årgångarna har en fruktighet i sig där Re:winers har mer växtlighet, mineralitet och 

kryddighet och årgång 2016 har mer blommighet och balans. Dock är det i skillnaderna 

mellan blommighet och växtlighet som det finns en signifikant skillnad mellan de två 

årgångarna. Vilket gör att det går att fundera kring utvecklingen i vinerna. Att det yngre är 

mer blommigt av sig och att Re:winers får en mer utvecklad växtlighet.  

 

De egenskapsord som initialt togs fram för att beskriva Re:winers uppfyllde ingen signifikant 

skillnad när de väl prövades i konsumenttestet. Resultatet tyder på att det saknas en förståelse 

för att dessa egenskapsord skulle vara kopplade till enbart äldre viner. Dock visar resultatet att 

de egenskapsord som togs fram genom den analogiska metoden dialogseminarium kan vara 

användbara för att beskriva viner generellt. Detta då de beskrivande egenskapsorden 

upplevdes ha en liknande nivå av de olika egenskaperna i båda årgångarna i konsumenttestet. 

Problematiken kring detta kan ha att göra med förståelsen för orden i sig men även 

erfarenheten av att både dricka och bedöma vin. Resultatet visar att det finns en förståelse för 

de beskrivande egenskaperna oavsett årgång, eftersom svarsfrekvensen för dessa var relativt 

höga, men att de inte nämnvärt skiljer sig åt när man ställer resultaten mot varandra.  

 

Resultatet visar således att de egenskapsorden som är framtagna är årgångsneutrala, vilket 
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syftar till att de fungerar för att beskriva vin oavsett om det är ett yngre vin eller ett vin som 

faller inom ramarna för Re:winers. Bach (2008) menar att det inte krävs ett speciellt vinspråk 

för att frambringa njutning av ett vin utan att det mer skulle fungera som ett förtydligande för 

att bättre kommunicera ett vins egenskaper. Dock kan ett analogiskt framtaget vinspråk 

eventuellt kommunicera huruvida konsumenten kan finna eller inte finna njutning av ett vin 

utan att prova det innan. 

 

Under dialogseminariet uttryckte deltagarna ett större gillande, intresse och uppskattning för 

Re:winers årgångarna. Deras diskussioner och samtal visade att det var det upplevda djupet 

och balansen i vinerna som låg till grund för deras gillande. Även om gillande inte var något 

de egentligen skulle bedöma, är det svårt att inte påvisa ett gillande eller ogillande när du 

ställer två prover mot varandra för att finna likheter och skillnader. Resultatet för 

konsumenttestet visar dock på det motsatta där det yngre vinet fick en signifikant högre grad 

av gillande. Detta kan bero på olika faktorer, bland annat att det testades olika viner under 

dialogseminariet jämfört med vinet som testades i konsumenttestet. En annan faktor kan vara 

den möjliga skillnaden i preferens mellan den gemene konsumenten och en sommelierstudent, 

vilket i sin tur kan ha att göra med nivå av nyfikenhet och generellt intresse för vin. I tillägg 

till detta går det att diskutera det Lehrer och Lehrer (2017) menar med att den sensoriska 

upplevelsen av vin precis som konst kan förstärkas genom samtal. På så sätt skapades då ett 

högre gillande genom samtalet i dialogseminariet om de olika egenskaper och sensoriska 

upplevelser de kunde finna i Re:winers årgångarna. 

 

Resultatet visar också samband med det Goldstein et al. (2008) nämner om att människor som 

saknar kunskap om vin inte föregriper större njutning av sensoriska kvaliteter av ett vin bara 

för att det är uppskattat genom experter inom området. Men eftersom egenskapsorden som 

togs fram under dialogseminariet bygger på estetiska bedömningar och hänvisar till 

egenskaper i vinerna som endast existerar av kombinationen av vinernas olika sensoriska 

attribut, var det inte heller förväntat att dessa egenskapsord skulle uppfattas för enbart 

Re:winers när det testades av konsumenten. Detta kan understryks av det Goode (2016) 

nämner om vinbeskrivningar av den här typen som snarare bygger på oförutsedda egenskaper 

som inte kan kortas ner till vinets beståndsdelar, vilket förklarar att konsumenterna inte gjorde 

någon skillnad i sin bedömning av Re:winers. 
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Metod- och materialdiskussion 

I diskussionen nedan redogörs effekten av studiens resultat efter de val av metoder och 

material som använts. En förklaring ges också till studiens bortfall av metoder i förhållande 

till hur studien slutligen genomfördes samt hur studiens resultat skulle kunna sett annorlunda 

ut. Slutligen behandlas studiens reliabilitet och validitet utifrån de metoder som tillämpats. 

 

Metodval 
Valet att bortse från ett analytiskt tillvägagångssätt för framtagandet av de beskrivande 

egenskapsorden i studien och de möjliga nya sensoriska profiler som kan skapas grundas i att 

det är helhetsupplevelsen av vinet som är aktuellt att förmedla. En analytisk metod som 

WSET hade fått deltagarna att prata om vinet i separata delar, där till exempel doft och smak 

inte hade fått korrelera med varandra utan enskilt analyserats med attribut som må vara mer 

särskiljande, men som kan kännas opersonliga och helt utan att ta beaktning till 

helhetsupplevelsen av vinet. Dialogseminarium, som den analogiska metod det är, lyfter fram 

helhetsupplevelsen av vinet genom användningen av mer beskrivande ord och metaforer som 

är lättare att ta till sig, då dessa syftar till en känsla eller ett minne baserat på erfarenheten hos 

provaren (Herdenstam, 2011). Därför valdes dialogseminarium som metod och deltagarna 

uppmanades att bortse från den metodik dem initialt lärt sig under utbildningen på RHS då 

den är baserad på WSETs metodik, vilket skulle kunnat ge resultat som var kvantitativa och 

således inte efterfrågade, eftersom att dialogseminariets mål var att fånga helhetsupplevelsen 

av vinerna och eventuella skillnader och likheter, för att på så sätt kunna ge ett mer kvalitativt 

resultat. I dialogseminariet deltog både förstaårs- och tredje års studenter vid 

sommelierprogrammet på RHS, där endast tredje års studenterna hade tidigare erfarenhet av 

dialogseminarium. Detta medförde att en förklaring om metoden och dess syfte fick ges för att 

första års studenterna skulle förstå metoden korrekt.  

 

Valet av metoder för studien har förändrats under tidens gång och metoder har kommit att 

väljas bort. Dialogseminarium och konsumenttest är de två metoder som funnits med i 

planerna för studien från start till mål, den analytiska metoden QDA kom att väljas bort i 

mitten av studien. Den primära tanken var att QDA skulle efterfölja dialogseminariet och 

lägga grunden för konsumenttestet, det valdes dock bort på grund av att det hade påverkat 
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resultatet i den mån att det inte hade blivit fokuserat på konsumenternas förståelse för 

egenskapsorden framtagna ur dialogseminariet. Utan det hade snarare visat om personer med 

erfarenhet i sensorisk bedömning och vinprovning kan förstå egenskapsorden framtagna av 

personer med liknande erfarenhet och kunskap. Tanken med att utgå från en traditionell QDA 

i val av metod hade gett ett psykologiskt perspektiv men där diskussioner kring 

egenskapsorden inte heller hade förekommit. Därför blev det motiverande att enbart hålla sig 

till ett konsumenttest. En annan problematik kring tillämpandet av en traditionell QDA var att 

metoden förutsätter att paneldeltagarna i princip uppfattar världen på samma sätt men att de 

genom specifik träning, kan lära sig beskriva dessa känslor med ett konsekvent språk. Delarue 

et al. (2015) förklarar också att det går att anta att vi kan mäta dessa känslor (Ibid.). Om man 

istället utgår från det Lehrer och Lehrer (2017) menar med att den sensoriska upplevelsen av 

ett objekt kan förstärkas genom samtal och att vinspspråket kan vara användbart för att 

kommunicera mer av ett vin än den kommersiella information som enbart kommer från 

flaskan, bör det därför vara fördelaktigt om egenskapsorden som undersökts är känslomässiga 

och affektiva. Att tillämpa en QDA och beskrivande analys med hjälp av en tränad panel för 

dessa egenskaper skulle gett kvantitativ information om intensiteten hos dessa specifika 

sensoriska attribut och sågs därför inte som nödvändigt. 

 

Metodvalet dialogseminarium följt av konsumenttest gav istället en konsumentbaserad 

förståelse av känslomässiga och affektiva egenskaper. Resultaten kan vara användbara för att 

se hur konsumenter enklare relaterar till beskrivande egenskaper som annars är språkligt 

svårgripbara att sätta ord på själv. Resultaten ska dock betraktas som undersökande och 

hänvisar inte till en generell bild av egenskapsordens betydelse då endast ett tiotal viner 

undersökts. Vidare svarar resultatet av egenskapsorden på att njutningen av vinerna inte kan 

separeras från dess sensoriska egenskaper vilket både kan ses som positivt och negativt. 

 

Deltagarurval 
Deltagarurvalet för dialogseminariet baserades på personliga uppfattningar av kompetens 

gällande vinprovning. Därför bjöds först tredje års sommelierstudenter in för deltagande, 

därefter bjöds även första års studenter från samma program in. Det upplevdes vara av stor 

vikt för studien att deltagarna studerade sommelierprogrammet, då de besitter erfarenhet och 

kunskap inom vinprovning. Egenskapsorden som metoden eftersträvade att få fram upplevdes 

kunna stärkas genom mer erfarna och kunskapsrika deltagare. Att välja ut deltagare på detta 
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icke slumpmässiga sätt kallas av Bryman (2011) för icke-sannolikhetsurval då det är speciellt 

riktat mot en viss del av populationen och på så sätt inte ämnar att representera hela 

populationen. Gällande konsumenttestet användes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), 

dels för att det tidsmässigt var ont om tid samt för att öka chansen för ett högt deltagarantal. 

Konsumenttestet visade på spridda skurar rent demografiskt, bland de medverkande 

deltagarna fanns studenter, yrkesmänniskor och privatpersoner. De uppsatta 

inklusionskriterierna var att deltagarna var minst 18 år gamla och att de dricker vin, i vilken 

frekvens de sedan dricker vin var inte av intresse för studien men frågan ställdes för att 

säkerställa att alla deltagare faktiskt dricker vin och på så sätt minimera eventuella bortfall i 

resultatet. Deltagarna rekryterades genom att en av testledarna stod utanför en 

lunchrestaurang i Måltidens hus i Norden. Många av deltagarna var där för att besöka 

byggnaden i sig som förutom lunchrestaurangen också inhyser RHS. Detta ansågs positivt för 

studien då det visade på ett intresse för mat och dryck. Konsumenttestet hade sedermera 

kunnat utföras på en mer offentlig plats för att kunna bidra till en större demografisk 

spridning, med deltagare som skulle representera helheten av populationen på ett bättre sätt. 

 

Val av material 
För både dialogseminariet och konsumenttestet användes så kallade ISO-glas, vilka är 

framtagna specifikt för vinprovning. Valet att använda samma modell av glas för de båda 

metoderna grundades i att förutsättningarna skulle vara lika under de båda testerna. Samt för 

att det skulle kunna ge en högre validitet för resultatet. Dock användes olika viner i de båda 

metoderna. Det hade kunnat vara fördelaktigt att i konsumenttestet använda ett av de viner 

som användes i dialogseminariet. Detta för att kunna se huruvida egenskapsorden framtagna 

ur ett specifikt vins analogiska analys, går att korrelera med konsumentens uppfattning av 

samma vin. Det blev dock inte så på grund av brist på vin av samma årgångar som testades i 

dialogseminariet. 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten för samhällsvetenskaplig forskning handlar enligt Bryman (2011) om att mäta 

tillförlitligheten för studier. Helt enkelt huruvida resultatmätningar är korrekta eller om de 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Studiens reliabilitet erhålls genom de 

kvantitativa inslagen i konsumenttestet, där beprövade sensoriska metoder tillämpats för att 

mäta och analysera data. Men eftersom studien både har kvalitativa och kvantitativa inslag 
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förväntades det vara svårt att uppnå god reliabilitet för de båda områdena. Dels eftersom 

metodvalens sammansättning inte tidigare beprövats tillräckligt för att stärka detta, och dels 

för att en extern reliabilitet kan förväntas av de kvalitativa inslagen. Något som Bryman 

(2011) menar kan vara svårt, då man som kvantitativ forskare förväntas isolera en social miljö 

och de sociala betingelser som uppkommit för att göra den replikerbar. Validitet uppnås, när 

man avser undersöka om bedömningen av de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller ej (Ibid.). Studien uppfattas ha god validitet då den undersöker vad den avser 

att undersöka, om det är möjligt att utveckla ett kommunikativt språk för vin som genomgått 

en sensorisk förändring uppbyggt av ett analogiskt förfarande. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Alla medverkande individer i studiens empiriska del har skyddats i enlighet med 

vetenskapsrådets etiska lagar och principer Bryman (2011) beskriver för samhällsvetenskaplig 

forskning. Både informations- och samtyckeskravet uppfylldes efter den första kontakten med 

deltagarna i samtliga metoder. Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt med hjälp 

av informationsbladet (se Bilaga 1) under både dialogseminariet och konsumenttestet. 

Informationen behandlade studiens syfte, undersökningens utformning och att deras 

medverkan inte var påtvingad utan frivillig. Innan genomförandet av de olika testerna hade 

deltagarna friheten att när som helst lämna studien utan någon anledning. Alla namn som 

presenteras i studien är figurerade i avseende till konfidentialitets- och nyttjandekravet där 

deltagarna blev informerade om deras anonymitet och hur informationen kan komma att 

behandlas för vidare forskningsändamål. Studien har inte behandlat några personuppgifter om 

deltagarna och således har de etiska principerna beskrivna av Bryman (2011) följts. 

 

Slutsatser 
Genom ett analogiskt förfarande går det att skapa beskrivande egenskapsord som 

konsumenter kan finna förståelse för när det kommer till förmedlingen av ett vins helhet. 

Förståelsen för egenskapsordens betydelse är dock inte enbart bunden till vin inom ramarna 

för Re:winers utan till vin överlag, vilket gör egenskapsorden framtagna i denna studie 

årgångsneutrala, oavsett ålder på vinet. Ett mer normaliserat –  analogiskt framtaget språk 

kring vin avslöjar inte nog med information och exakthet för att kunna hjälpa konsumenter att 
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identifiera och urskilja ett vin mot ett annat.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien kan ge en inblick och förståelse för konsumenters uppfattning av sensoriska 

beskrivningar med hjälp av analogiskt uppbyggda egenskapsord i sammanhanget för viner 

som utvecklat en mer komplex och kommunikativt svårgripbar smakprofil. Studien kan ge en 

början på en mer djupgående forskning och ligga till grund för fortsatta studier om distinkta 

särdrag av nya och äldre viner och vad det kan bidra med för perceptionen samt hur man på 

bästa sätt kan förmedla dessa komplexa upplevelser rent kommunikativt. 
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BILAGA 1 

INFORMATIONSBLAD 
Undersökning för examensarbete: 

Studien syftar till att ta fram ett underlag som kan bidra till utvecklingen av en ny typ av 

kommunikativt sensoriskt språk för viner som ligger i riskzonen för att destrueras. 

Examensarbetet skrivs i samarbete med projektet Re:winers, ett projekt som eftersträvar att 

göra något åt svinnet av vin. Re:winers ämnar att på ett innovativt och attraktivt sätt skapa 

förutsättningar för att ”bra” vin skall få en andra chans på marknaden och skapa en helt ny 

process för vin som riskerar att destrueras. Genom att utveckla ett nytt varumärke och 

kommunicera vin på ett nytt sätt samt skapa en ny cirkulär process vill Re:winers inte bara 

skapa värden för odlaren, importören/ägaren och konsumenterna utan även skapa 

miljömässiga och ekonomiska vinster. 

Allt deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att krävas eller lämnas ut till 

tredje part. Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Resultatet är anonymiserat så att identifikation av personuppgifter inte är möjlig. Deltagande 

är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Vid intressen kan resultatet 

skickas till dig som deltar i undersökningen. Se kontaktuppgifter nedan. 

Tack för att ni vill delta i vår undersökning! 

Kontaktinformation 
David Favaro 
Sommelierstudent vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan 
david.v.favaro@gmail.com  
076-888 11 38 

Niklas Perlskog 
Sommelierstudent vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan 
niklas.perlskog@hotmail.se  
073-514 14 34  

Handledare för examensarbete 
Anders Herdenstam 
Universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan 
anders.herdenstam@oru.se 
019-30 20 27 
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BILAGA 2  

SÖKMATRIS 
 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi-

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2018-03-26 Web of 

Science 

1. Wine 47,685 And 2 989 5 2  

2018-03-26 Web of 

Science 

2. Multivariate 

analysis 

269,620 And 1, 

and 3, 

and 4 

46 7 4 1 

2018-03-26 Web of 

Science 

3. Sensory 215,431 And 1, 

and 5 

28 8 6  

2018-03-26 Web of 

Science 

4. Chemical 1,563,153      

2018-03-26 Web of 

Science 

5. Flash 

profiling 

2,357 And 1 34 7 4  

2018-04-03 DiVA 6. Herdenstam 23   2 2 2 

2018-04-03 Web of 

Science 

7. Chemical 

compounds 

214,771 and 1, 

and 3 

506 4 1 1 

2018-04-03 Web of 

Science 

8. Perception 471,877 and 1, 

and 7, 

and 9, 

and 10  

42 4   

2018-04-03 Web of 

Science 

9. Aroma 20,359      

2018-04-03 Web of 

Science 

10. Sensory 

analysis 

42,723 and 1, 

and 5 

22 7   
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BILAGA 3  

SAMMANSTÄLLNING VINER 
Information om viner använda i studien. 

Årgångar som anges i fet stil är viner aktuella för Re:winers. 

 

 Producent och 

namn 

Land/Region          Druva Årgång 

Vitt     

A1 och A2 Pellerin 

Chardonnay 

Frankrike/Bugey Chardonnay 2014 och 

2016 

B1 och B2 Causse-Marines 

Greilles 

Frankrike/Gaillac Mauzac, Loin de 

L’oeil, 

Muscadelle 

2014 och 

2015 

 

Rött 

    

C1 och C2 Pellerin Gamay Frankrike/Bugey Gamay 2014 och 

2015 

D1 och D2 Causse-Marines 

Peyrouzelles 

Frankrike/Gaillac Braucol, Syrah, 

Duras 

2014 och 

2016 

Konsumenttest Domaine la 

Rabidote 

Frankrike/Saint 

Chinian 

Grenache, 

Carignan, Syrah 

2015 och 

2016 
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BILAGA 4  

TRANSKRIBERING DIALOGSEMINARIUM 
  

Flight A 

Moderator – Välkomna till denna flight, flight A, vi börjar nu med att presentera varvet runt 

de upplevelser ni har fått från vinerna A1 och A2. 

Isak – A1… somrigt, påminner om smöriga fiskar och fiskerökerier… A2… vårigt det är mer 

frukt, bär, blommigt och lite sötma… Skillnaden är att A1 är somrigt och A2 är vårigt, jag 

blev besviken på båda när det gäller smaken, det andra hängde kvar lite längre i smaken för 

att A1 försvann… 

Markus – A1 kittlade på fel vis, jag fick ett inslag av citrus som kändes fränt och stämde inte 

överens… Vinet kändes stängt och inte tilltalande… A2 upplevdes lugnare, sötare smaker… 

blomster, lenare… en mer öppen plats. 

Malin – Kan vi ta det lite lugnare? 

Moderator – Det du främst behöver anteckna är under gruppdiskussionen… 

Erik – A1 upplevde jag som en varm sommarkväll, lugnt och avslappnat, lite milt… kändes 

dock stängt. A2… var en sommarmorgon, lite vind, lite glädje, lite piggt, äpple och tutti 

frutti…   

Måns – A1 fick jag en jättekonstig bild av en bakgata… franskt bageri… filodeg, smör, bröd 

men samtidigt lite omogna äpplen… Mjöl i luften… A2 fick jag lite mer öppet, en 

höstkväll… äppelgård… drack lemonad… 

Olof – A1 doften påminner om en varm dag då jag promenerar mot havet på Gotland… sten, 

sten som blivit piskat av vinden och vattnet, vindar som bär med sig det bräckta vattnet, 

Östersjön… ätit en smörstek smörgås med örter och lite räkor… soligt men kallt, jag upplever 

det stängt… hårt, karjt, mineraliteten biter ganska direkt... A2 … Fruktträdgård med stenfrukt 

det är sommar men milt… dock inga kalla vindar… En dålig svensk sommar… syran bär inte 

vidare frukten. 

Tom – … Jag beskrev hela flighten som en trött luring, jag tyckte att båda vinerna hade en 

inbjudande doft men att smaken gjorde mig besviken. För att skilja dem åt så är det smak 
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karaktärerna som skiljer sig åt… A1 känns för mig vintrig… min första koppling var smör 

och bröd och tänkte på smörstekt toast och det kopplade jag direkt till nyår… A2 kändes mer 

fräsch, som en sommardryck för mig, tack. 

Greta – På första vinet (A1) har jag skrivit att det känns varmt, en varm solig dag… jag har 

även skrivit Emmaboda festival, jag tänker att jag sitter och dricker det ur ett annansskal… 

A2 tyckte jag kändes kallare… klättra-på-berg-vin, jag tycker att känns kallt. 

Malin – A1 har jag skrivit att det väcker en somrigkänsla, ungdomligt, takterass…det är 

varmt, det är kvällssol det finns alltid vin i glaset…inget vidare komplext… Efter att jag 

testade A2 tycker jag att det la sig en beska i eftersmaken efter A1… A2 tyckte jag också var 

lite somrigt, fast mer skärgård, typ södra Norge… litet barn som äter glass vid havet. 

Moderator – tack så hemskt mycket!... Ni har tagit upp en del om årstider och främst 

sommar… Ni har även talat om att A1 kändes stängt… Kan vi öppna upp lite reflektioner 

kring just det? När ni tänker sommar, just vad i vinet är det som ger den upplevelsen, någon 

eller några specifika egenskaper i vinet som ger er den upplevelsen? 

Olof – Jag skrev sommar för att jag tänkte på vad jag skulle äta till det… smörstekt toast med 

räkor tänker jag på sommar. För jag skulle aldrig äta det på vintern… Stenheten, den känner 

jag inte på vintern heller. Det blöta, regnet mot sten, skiffer eller granit. 

Tom – det är kul att du säger det för jag tänker smörstekt toast men för mig blir det vinter… 

för jag kopplar det till nyår… samma känsla men vi kopplar det till olika saker. 

Erik – Jag kopplar det till varmt för, dels lite för frukten jag känner i vinet (A1) … jag 

associerar det till att jag sitter och dricker det på sommaren och äter något lättare… 

Markus – Jag får nästan ett stressat intryck av vinet… det är det som får mig att tänka att det 

är stängt… Fränt grönt… 

Olof – Finns det en förnimmelse för vad det skulle kunna bli? 

Markus – Ja men typ. 

Olof – För när du säger att det kittlar. 

Markus – Kittlar på fel sätt, precis. 

Olof – Känner du att det skulle kunna kittla på ett bra sätt, men att det i dagsläget känns 

jobbigt? Eller? 
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Markus – Det faller lite platt för mig… det känns inte som att det kommer ta mig till något 

komplext eller spännande ställe… 

Tom – Jag håller med dig. 

Markus – Aah. 

Tom – Jag håller med dig att det känns platt men snarare att det ger allt men det är inte så 

mycket att ge liksom. 

Malin – Jag förstår lite vad ni menar där… Det kanske är bättre än vad man trodde för att man 

har hällt i sig lite för mycket än man har tänkt… 

Måns – Jag får personligen en koppling att det känns lite mer omoget äpple. Att man går på 

högsommaren och plockar ett äpple och man förväntar sig men det har inte helt mognat än, att 

det behöver lite mer tid och värme… Så som jag kopplar det till sommar är genom det att man 

förväntar sig något men så är det syran och omogenheten som kommer fram. 

Olof – Det är negativt för dig menar du? 

Måns – Just såhär, inte just i vinet men jag kopplar det till att vara på min mormors bakgård 

och plocka äpplen. 

Isak – Jag håller med Olof när det kommer till att koppla det till mat… när man är i ett 

fiskeläger och köper någon vit fisk… Fet direkt nygjord… mycket smör så blir det den här 

feta… 

Greta – Jag tycker att det smakar lite som, varför jag har skrivit Emmaboda festival, liten 

alkohol, något som att jag har druckit det när jag var yngre, under ett jättevarmt parasoll och 

det är bara skitigt och varmt och sommar… 

Malin – … det är lite flörtigt… ska man hälla is i det? 

Markus – Det känns som att alla associationer som vi drar är alla koppla till något att vinet 

behöver ha något… Det behöver något, det står inte på sig själv är väl det gemensamma. 

Tom – Ja verkligen. 

Greta – Mmh. 

Markus – Vad tycker ni om A2 då? 
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Erik – Jag tycker den här känns mycket friskare, inte lika stängt… lite vind liksom… den ger 

lite mer än A1. 

Olof – För mig är den lite varmare, förstår du hur jag menar? 

Erik – Mmh, mmh. 

Olof – Syra för mig kan jag ofta koppla till det strama i bitande som kan kännas i kinderna. 

Erik – Mmh jaa. 

Olof – Att när man promenerar… för mig är A2 lite varmare… A1 är lite mer blaha blaha… 

det är så enkelt, (A2) det är frukt liksom… 

Moderator – Om ni ska välja ut nånting… nu har ni varit inne och pratat lite om skillnaderna 

som proverna A1 och A2 har, om ni ska prata lite om upplevelsen av vinet och, i skillnaden 

mellan de två vinerna, vad är det för egenskaper som ni kan hitta som är dem där A1 och A2 

skiljer sig mest åt? 

Markus – A2 är mycket mer intensivt. A1 bärs ju upp av en struktur som gör sig påmind och 

som får oss att tänka på diverse positiva och negativa associationer. 

Olof – Mmh. 

Moderator – A2 är mer ett plattfall? 

Markus – Precis, A2 är lugnare, mindre, finns grejer men den är rätt platt profil i smak, 

eftersmak… En är för mycket av någonting och en har ingenting. 

Olof – Jag kopplar det direkt till att A2 har för lite syra… som kan bära upp frukten… sen har 

A1 bra med syra men det kan som du säger vara både positivt och negativt. 

Markus – Fler åsikter? 

Olof – Nej. 

Markus – Kan vi komma överens om att det vi säger här är att det är skillnad i struktur? 

Erik – Ja men det håller jag med om. 

Malin – Cool. 

Markus – Dåså. 
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Moderator – Om man ska vara superpetig och be er reflektera över som ni nämnt, citrus, 

äpple, stenfrukt som smaker, dofter, både doft och smak aromer i vinerna… Menar ni att A2 

har mer av smaken men att det är syran som gör att det inte riktigt kommer fram. Och att A1 

då fortfarande har lite mer syra men det är mindre frukt, att A2 har lite mer balans mellan 

frukt och syra som då framhåller frukten? 

Tom – Jag tycker att det är två olika smakprofiler, A1 kanske lite mer jäsningssmaker, det 

smöriga och brödiga men ändå med lite röda äppeltoner. Medans A2 är lite mer frukt-flörtigt, 

lite mer primärstil, så skilde jag dem åt. 

Moderator – Någon annan som har några andra reflektioner när det kommer till skillnader i 

just doft och smak? 

Isak – Jag tror att så som Tom sa att den första (A1) känns mer äppelmustaktig… 

Markus – Kan ju vara användandet av olika jäststammar… Det ena kan vara en bra årgång 

och det andra en sämre… Det finns märkbara skillnader på dem. 

Moderator – Toppen. 

Måns – … Det (A1) var lite mer fart i det ena än i det andra (A2) det ena (A1) var lite mer en 

fot rakt in i dörren och liksom bara var där, medans det andra var lite lugnare. 

Moderator – Är det A1 du menar var lite mer fartfyllt? 

Måns – Jaa… A2 var jag och Olof inne på trädgård och lite lugnare saker. 

Moderator – Där kan man även dra en parallell till det Tom sa att han kände vinter fast nyår, 

ett slags firande, med lite fart och fläkt… A1 är lite mer fart och fläkt, A2 är lite mer platt och 

innehållslöst? 

Malin – Mmh. 

Olof – Mmh. 

Greta – Mmh. 

Måns – Mmh. 

Malin – Det blir mer tutti frutti i doften men det första vinet (A1) där finns det ändå en finish, 

det finns en liten resa… 
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Olof – I och med det så tycker jag att det första vinet (A1) är mer komplext… mer att leta 

efter. 

Moderator – Ganska rakt fram med vad det är? 

Olof – Ja. 

Moderator – Även om det inte ger superstora intryck av vad det är så är det ganska rakt… 

Malin – Mmh. 

Markus – Mmh. 

Moderator – Toppenbra, är det någon av er som vill tillägga något? 

Olof – Ska vi prata något om gillande? 

Moderator – Nej inte idag. 

Olof – Okej. 

Moderator – Men bra, då säger jag att vi avslutar flight A, tack! 

 

Flight B 

Moderator – Då kör vi igång med flight B… så tar vi och börjar här 

Markus – Hos mig? 

Moderator – Ja precis. 

Markus – Allright, Jag är kluven angående det första vinet (B1) då den skiljer sig från 

upplevelsen av det, jag får en brun, grå, grön känsla. Och jag tror att jag befinner mig på en 

bar i en hockeyarena… Andra vinet (B2) känner jag mig förväntansfull, jag får en orange-

grön känsla, jag upplever B2 väldigt försiktigt gentemot B1 som jag upplever väldigt ihåligt 

och jag tror att jag befinner mig i en jordkällare. 

Erik – Det första (B1) får jag en träig känsla, jag känner gammalt… väldigt lugn… andra 

vinet (B2) var väldigt svårt för mig, det kommer inte fram så mycket… mild… den sa mig 

inte så mycket tyvärr. 

Måns – Ja, utav det första vinet (B1) blir jag direkt tillbaka kastad till en varm höstdag på 

Kiviks musteri efter att dem precis har plockat och det ligger fallfrukt i luften… jäsningsdoft, 
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spritigt… får en känsla av den färskpressade osötade doften, tvåan (B2) sa inte så mycket… 

fick känslan av att plocka ruttna äpplen på min mormors bakgård… 

Olof – Första skrev jag skog, det påminner mig om nyhuggen skog, skördad skog, smaken 

hög syra ganska lite frukt men den citrus som finns balanseras fint av syran, kopplade 

jäsningen till skogen… skrev också färgen grön och brun… Andra vinet (B2) skrev jag att det 

är som en liten trött privatklubb utan samtal så frågade jag mig själv om jag är död, eller inte 

har något mer att säga till mina nära och kära, eller sitter jag bara själv i en fåtölj… 

Tom – Det första vinet (B1) skrev jag, det gav mig ett väldigt stort intresse, det fanns mycket 

där, mycket smakmässigt och intressemässigt, först skrev jag att det kan bli fantastiskt om 

man får nånting till, sen strök jag över det och skrev sammanhang, rätt tillfälle… Det andra 

vinet (B2) men vill poängtera nyfikenheten i B1, jag skrev mystisk (B2) det var det enda jag 

fick fram, lite spännande, för att jag tror att jag letar efter saker men jag tror att det är 

ingenting. 

Greta – Ehm, jag fick från första vinet (B1) faktiskt dem här jordkällar associationerna, lite 

vägg lite tegel… lite jordkänsla, jag hade inte kommit så långt på andra (B2) jag fick lite 

godisfeeling, lite mer som att jag snor vingummin i affären… 

Malin – Det första vinet (B1) så kände jag höstdag, regn och äpplen som har fallit… doftar 

vått gräs våta löv… vått mustigt och höstigt… lite nötighet… På det andra vinet (B2) fick jag 

lite mer såhär parfymkänsla i doften… det är mystiskt… ganska feminint på nåt sätt. 

Isak – När jag doftar på det första vinet (B1) får jag lite såhär honungskänsla… äppelodlingar, 

lite omogna, vissa mogna… frukten i smaken var väldigt citrus, halvrå/mogna citrusfrukter. 

Det andra (B2) kändes väldigt stängt, stickande doft… obehagligt… B1 var mer lockande och 

B2 var mer såhär stängde sig och ville inte visa sig. 

Moderator – Toppen, tusen tack för väldigt fina beskrivningar av era upplevelser… Just 

mustigheten i första vinet (B1) får jag en förnimmelse av att det är murrigt lite svår 

definierbart lite flyktigt kanske? 

Erik – Jag tror att det är äppelsmaken som gör att jag kopplar det till skog, lite källare, för jag 

håller med om det ni har sagt om musteri och källare… 

Måns - … Osötad must, omogna och mogna äpplen, de som var på väg… Vi kommer in på 

väldigt olika stadier kring äpplen. 
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Isak – Som du sa om Kiviks musteri, att har man varit där den säsongen, sensommaren så 

doftar det moget, ruttet och allt, så mycket… 

Markus – Jag tänker att det är på liv men på fel sätt… Det här är på väg att dö. 

Moderator – Olof du var på väg att säga något innan. 

Olof – Jag förnimmar allt det här vi pratar om till jästen, eeh, eller jäsningen iaf, jag säger inte 

att det är jästen i sig, men det är det jästa och det är ju samma som musteriet och det överlag, 

det doftar ju jäst… Vet inte om jag håller med om att det håller på att dö för mig så är det som 

att jästen ligger som ett lager av jäst. 

Moderator – Ja Måns. 

Måns – Sakfråga, är det så att vi kan nämna varandra vid namn? 

Moderator – Ja. 

Måns – Okej, då ska jag sluta dua, Tack så mycket. 

Moderator – Jag kan ta det igen för att förtydliga det hela, det är enbart vi testledare som 

kommer att lyssna på detta och därför kan ni använda namn. För det kommer sedan 

transkriberas och då ändrar vi era namn. 

Malin – Det är intressant det Olof sa om jästtäcke… som sherry eller Jura… 

Olof – Jag vill förtydliga att jag menar jästtäcke och inte flortäcke. 

Malin – Aa men okej. 

Olof – Aa. 

Malin – Men då blandade jag där, men det är i alla fall så jag kopplade det. 

Greta – Men jag fick också lite sherrytoner nu i slutet men inte från början, då tyckte jag 

nästan att det luktade lite äckligt. Jag tycker nästan att det luktar lite bättre nu… 

Moderator – Tom? 

Tom – Eh, jag står nog snarare på Olofs sida att det inte håller på att dö, inte bara 

smakmässigt utan att det snarare ger mig väldigt mycket, ehm, jag tror även att det blir ganska 

tydligt när man kollar på mängden vi runt bordet har skrivit om B1 mot B2, jag skrev ett ord 

på B2 först och det är lite liknande runt omkring… 
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Moderator – Det är en lite rolig observation för vad jag har fått höra nu när ni har pratat så har 

ni alla mycket mer saker att säga om vin nummer ett (B1) i den här flighten, men om vi då ska 

gå in och kolla så kan det både vara lättare och svårare att definiera skillnader 

egenskapsmässigt. Ni har sagt att vin nummer 2 (B2) har varit mystiskt, svårt att sätta ord på 

och så vidare. Om ni skulle försöka att med så få ord som möjligt beskriva skillnaden mellan 

de två vinerna, hur skulle ni då beskriva det? 

Erik – B1 är ju så mycket mer intressant, det är det jag tycker skiljer sig mest, tvåan är inte 

intressant för mig. 

Måns – B1 för mig är rörelse medans B2 står still. 

Markus – Jag ser att det är exakt samma i denna flighten som i den förra, att det finns en sak 

som vi är oense om som sticker ut, en förnimmelse av struktur är det för mig, jag tycker att 

tvåan (B2) är mycket mer komplexare och har mycket att ge i smak, men att man inte har 

något riktigt att hänga upp den på. 

Olof – Men struktur, pratar du om vinifikationen? Som ekfat? 

Markus – Texturen på själva vinet i glaset, jag upplever till exempel en väldigt hög syra i glas 

ett (B1) som jag inte ser i glas två (B2) … 

Isak – Jag skulle säga att vin ett (B1) är mer öppet medans vin två (B2) är mer stängt… den 

stora skillnaden i både doften och smaken är att B1 är välkomnande på ett annat sätt. 

Markus – Välkomnande, för att det finns någonting som sticker till dig direkt? 

Isak – Jaa 

Markus – Som vi såg i förra flighten att det öppnade upp sig mer för att det hade en syra som 

vi alla upplevde… är det att det lurar dig att det är tilltalande då? 

Isak – Den lockar att här finns det någonting du kan hitta… B2 är mer att du får leta för att 

hitta någonting… 

Olof – Du menar välkomnande till själva aromen? 

Isak – Jaa 

Olof – Inte att du tycker det är positivt eller negativt? 
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Isak – Nej jag tycker fortfarande att det är positivt att den lockar en, den är behaglig, jämfört 

med tvåan (B2) den är såhär stängd, och när man väl hittar något så är det en stickande doft i 

näsan, att det var obehagligt… 

Greta – Jag tycker att tvåan (B2) var len och snäll på något vis. För den på nåt sätt ändå var 

mer balanserad men det gör den ju kanske inte mer intressant men jag tyckte den var väldigt 

mild på något vis som var trevligt. 

Tom – Jag håller med dig, delvis för att i första vinet (B1) händer det mer saker medans det 

andra (B2) det bara är där. 

Markus – Var det någon som testade det andra vinet (B2) före det första (B1)? 

Malin – Nej. 

Markus – Förra flighten? Samma? 

Malin – Ja. 

Markus – Okej. 

Malin – Det är väl bra i och för sig att vi är på samma. Kanske… 

Moderator – Toppen! Då skulle jag vilja säga att flight B är avslutad. 

  

Flight C 

Moderator - Då tar vi och börjar med flight C! 

Erik – Den första känslan jag fick av de här vinerna var att jag var uppe på farmors vind och 

lekte…Båda vinerna gjorde mig glad, det hade dom gemensamt. Glad och lite lekfulla. Vin 

C1 slog det mig på doften igen, det är den lite dammiga gamla känsla i luften på doften. Vin 

C2 påminner mig om när man pallat frukt, typ körsbär… Får en lite stenig utomhuskänsla. 

Måns – Vin C1 fick jag en bild att jag var mitt ute i skogen och gick längs med ormbunkar, 

sen så ser jag även att det finns en stenmur där det även finns smultron och hallonsnår… Och 

i den här skogen så är det en dunge som lyser upp och mitt i den så står det en jordkällare där 

rakt upp och ner. Sen i vin C2 så fick jag ett väldigt tydligt minne från min sommarstuga ute 

på en ö, där vi sitter på våran brygga och man kan höra vattnet mot stenarna och vinden slår 
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och man sitter där i morgonrocken, nyvaken och käkar jordgubbsfil. Något jag fick mer var 

müsli men när jag tänker tillbaka är det nog den torkade frukten i müslin som jag kände. 

Olof – Vin C1 fick jag en förnimmelse av skog och bark, sån här mörk kargig och hård bark. 

Men utöver det så är det också en bärig förnimmelse som lockar. Lite som mormors 

jordgubbssaft med lite för lite socker i typ, det som vi trodde skulle bli en fin sommardag men 

som öppnade med regn. På C2 skrev jag, nu har mormor tillsatt rätt mängd socker. Men det 

har fått stå lite för länge i jordkällaren. 

Tom – Jag skrev också saft på vin C1 för att jag tycker att det inte är någon struktur i vinet, 

inget som håller emot. Det var första hinten, när jag drack första vinet och tänkte såhär, det 

här skulle jag kunna köra på is i stor kupa och sänka snabbt. Men när jag gick tillbaka till den, 

en minut senare bara, så var det på en gång massa mer intressanta saker som hade hänt. Jag 

hittade också mycket av det lite barkiga och skogiga som gjorde det mer intressant på en 

gång. Det tilltalade mig tycker jag. Oavsett vilken story jag hade valt att beskriva vinet med så 

skulle det vara en positiv känsla. Vin C2 däremot tycker jag finns en sötfruktig doft och en 

tydlig vanlijkaraktär som jag kopplar tillsammans till något lite negativt för det känns som jag 

dricker valpolicella ripasso med ekchips, de här två sakerna passar inte ihop liksom. 

Greta – japp, första gången jag doftade på vin C1 fick jag upp lite kohage, alltså lite av den 

här gödselkänslan, ändrade mig lite efter men det gav mig förnimmelsen av när jag är på min 

mosters kohage i Portugal som jag brukade springa runt på som liten. Sen tyckte jag inte 

smaken höll med om det alls, då tyckte jag det smakade lite picknick-vin, lite saft och sådär. 

Vin C2 tyckte jag var lite fylligare … Inte så mycket mer än det men det kändes på något sätt 

lite murrigare, fick mig att tänka lite på mat också. 

Malin – Vin C1 det första jag kände direkt var farfars körsbärsvin som legat tio år utan vidare 

underhållning, lite saft … Vin C2 så skrev jag att jag blev lite överraskad, doften hängde inte 

riktigt med det jag smakade. Vaniljgodis, lite lösgodis som stått i en skål för länge … lite 

unket också. Jag hade inte så mycket andra reflektioner kring det. Vin C1 hände lite mer som 

Tom sa när man gick tillbaka till det. 

Isak – Vin C1 var lite sådär som hemmagjord saft, både rabarbersaft med den här syran men 

även typ jordgubb och smultronsaft. Sen tyckte jag även att de båda var lite såhär läder men 

C1 hade en syra som var väldigt framhävande som hjälpte till i smaken. Vin C2 fick jag lite 

såhär jordgubbsglass när man var liten … men även att det var lite så här gräsigt i 

eftersmaken. Men de båda var väldigt så här saftig. 



15 
 

Markus – Vin C1 tog mig till känslan av att sitta på en ölmässa, sitta utanför och känna doften 

av avgaser och värme … och sen kommer någon fram till mig och ger mig en bäröl och att det 

är det sista jag vill dricka just då. C2 tog mig till något dammigt torg i södra Frankrike där jag 

sitter på någon bistro och får ett glas vin, jag vet att vinet har stått öppet lite för länge på 

flaskan men jag säger ingenting för jag inte kan göra mig förstådd. 

Moderator – Toppen! Tusen tack. Om vi börjar den här reflektionsrundan med som vi har 

avslutat de tidigare att prata lite mer om skillnaderna mellan vinerna. Ni har ju lyft några men 

kommit tillbaka till att de båda är lite saftliknande och bäriga utav sig. Men om ni ska ta fram 

dom egenskaper på de ställen där vinerna faktiskt skiljer sig åt mest. 

Erik – Det är väl att C2 är sötare va? Är inte det den största skillnaden. 

Olof – Jag tycker att det är lite strävare också. 

Tom – Jag tycker att C2 är lite obalanserat också … Det är en strävhet som inte matchar in på 

den sötbäriga doften. 

Moderator – Är det någon som har något att tillägga när det kommer till det som framhävs i 

de här två vinerna? 

Markus – … C1 har en snävare, mer intensiv smak som är samma samma medans det andra är 

lite mer djup men är obalanserat. 

Moderator – Tack då avslutar vi Flight C där! 

  

Flight D 

Moderator – Då startar vi med flight D och de personliga reflektionerna kring det. Vi börjar 

med dig Markus. 

Markus – Ja, jag drack vin D2 först, och det för mig smakade ordboks husets röda, söta 

aromer. Det kändes mjukt … Vin D1 kände jag som dåligt husets röda, mina tankar gick 

direkt till jäsning som inte har gått bra och som har varit stressad, det kändes som ett tomt glas 

vin. Det var ihåligt och gav mig inte mycket. 

Erik – D1 gav inte heller mig så mycket, jag tyckte det var ganska så intensiv doft men hände 

ingenting i gommen när jag fick in den, så jag har inte så mycket mer att säga om den … D2 
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slog mig direkt, jul, sån här söt glögg. Mycket vanilj, pepparkakor, kryddigt. Alla dom här 

juldofterna kom fram. 

Måns – Vin D1 fick jag väldigt mycket jaktminnen, typ såhär nyflått rådjur … Vi har den här 

pälsdoften, lite svettigt rådjur som ligger i när man hänger det. Sen kommer jag bara tillbaka 

till en middag samtidigt med rådjur och ripasso typ men jag kan inte koppla det riktigt… Vin 

D2 fick jag bara rakt av vanilj. 

Olof – Vin D1 tyckte jag direkt det doftade av alkohol, det doftade verkligen etanol liksom … 

det gör inte det längre, men det doftar övermoget och sen när man smakar på det precis som 

Markus sa så är det såhär ihåligt, det finns ingen frukt kvar det finns ingenting, det är lite som 

en dåligt date som inte håller vad som sagts eller lovats där doft och smak inte matchar ihop 

liksom. Vin D2 tycker jag har en bärdoft … blandningen av olika bär men smaken lika lite 

där, det matchar liksom inte vad som lovats i doften men lite mer än i det första vinet. Klar! 

Tom – D1 tycker jag doftar såhär unken fis och smakar vin skrev jag. Totalt ointressant, det är 

liksom, det smakar vin. Husets röda var en ganska klockren beskrivning på det. Vin D2 skrev 

jag såhär, det här skulle jag kunna ta på en grillkväll med goda vänner med en halvbränd 

fläskkarré när grillaren inte vet vad han gör men att det ändå är god stämning liksom … men 

det är helt okej. 

Greta – På vin D2 skrev jag också att det luktade lite jäst, lite fermenterat … men jag tyckte 

inte så mycket om det för först när man smakar på det och sen spottar ut det så blev man bara 

lite torr liksom, det gav inte mig så mycket … D2 tyckte jag också smakade lite choklad, lite 

jul, lite apelsinkrokant, apelsinnejlikor, juligt liksom. 

Malin – Vin D1 har jag skrivit lite djur, lite svettigt djur och smutsigt … sen tänkte jag typ 

vinbar i Spanien och när man får ett isoglas med vin upp till kanten, herrbar typ… vin D2 

känns som det ska drickas snabbt, god stämning liksom men inget vidare, typ, tack. 

Isak – D1 första doften fick jag såhär nässlor när man går i skogen efter det har regnat, att det 

sticker typ lite i näsan … och för att det känns lite stickig. Sen kan jag inte säga vad det är 

som låg under, det kan jag inte säga vad det var men jag tyckte den var väldigt rå, rå frukt typ 

såhär röd paprika som är såhär omogen … lite den feelingen fick jag. Och vin D2 fick jag som 

ni har sagt en liten juligare känsla, kanel, nejlika. Sen tyckte jag det var rosenrabatt, rosen, 

någonting med rosor som låg där i underton som är det parfymerade typ och att smaken var 
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helt annorlunda det förvånade mig att det var lite såhär klumpiga toner … den var lite överallt 

och visste inte var den skulle ta vägen någonstans. 

Moderator – … tack! Återigen väldigt kul att höra era upplevelser och hur ni definierar det … 

om vi börjar prata lite mer om skillnaderna, ni säger många utav er att det känns som husets 

röda … man kanske kan beskriva det som ett allmänt rött vin … att det kanske är lite själlöst? 

Men att D2 är lite mer åt det kryddigare hållet … några av er tog upp jul bland annat … hur 

tänker ni kring den upplevda skillnaden mer specifikt och egenskapsmässigt i vinerna? 

Olof – Framförallt tycker jag vin D2 har en frukt och det har inte D1, det är den största 

skillnaden som jag upplever det. Även om vin D2 har ganska lite frukt så finns det ändå 

någonting att plocka ur det. 

Malin – Många tog ju upp det här med svettigt djur, unken fis … rådjur. Kanske inte på det 

här animaliska sättet utan mer lite mer på det här unkna sättet eller? 

Måns – Jag ville inte säga svettig häst liksom … men kanske lite mer åt blöt liksom … det är 

någonting orent, det är något som har blivit lite infekterat på något sätt. 

Moderator – …Om man ska ta och försöka hitta någonting i vin D1 som kan vara njutbart 

kanske, någonting som ger det vinet dess karaktär, det ni upplever i vinet … går det att 

urskönja någon slags egenskap, positiv som negativ. 

Erik – Jag kan inte riktigt hitta någonting positivt med det för jag tycker att det inte hänger 

ihop, det är det som urskiljer vinet, det hänger inte ihop för mig … jag hittar verkligen 

ingenting … det här kan man sitta i ett jävligt gott sällskap och snackar skit och inte bryr sig 

om vad man dricker, lite sånt vin tänker jag. 

Olof – Ur ett säljperspektiv så hoppas jag att det här är jävligt billigt liksom … lite så, det är 

väl det man kan pricka ut. Man får vad man betalar för … husets röda för 55spänn, perfekt. 

Markus – Sangriavin! 

Malin – Ja men exakt, ett vin som som bara … direkt från the vessel liksom. 

Moderator – Okej om man går vidare mot vin D2 och säger samma sak … det som definierar 

vinet. 
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Isak – Det är väl framförallt doften som bidrar med lite positiva känslor som jag nämnde, det 

är lite julkänsla, någon sa att det var bär … det kanske är det som lockar men sen att smaken 

inte riktigt hänger ihop där men den doftar ändå positiva känslor. 

Moderator – Vad är det då du tycker den tappar från doft till smak? 

Isak – I smaken så känner jag att den är lite klumpig … att den inte riktigt hittar vad som 

ligger under typ. I doften är det det här bäriga lite rosor parfymerat som kommer i en behaglig 

våg men i smaken är de hela tiden där men man kan inte urskilja dom. 

Moderator – Doften bygger alltså upp en bild som smaken inte kan leverera? 

Isak – Exakt! 

Tom – Jag kan tycka att vin D2 har matpotential, jag tycker att det finns struktur, lite punch 

och lite frukt som ändå kan bära upp den mot ganska mycket olika typer av mat. Det skulle 

jag ge den som ett plus. 

Måns – Just vin D2 har ju lite mer syra som bygger upp lite mer frukt och har en lite skönare 

struktur men den är pang på och sen så dör den direkt … det är ingenting som sitter kvar 

väldigt länge. 

Olof – …Jag tror att det kommersiella värdet är väldigt högt för den okunniga vindrickaren. 

Moderator - … Hur ställer sig vin D1 mot D2 i längd, eftersmak etc? 

Olof – Det finns ju ingenting att ha längd på, haha det finns ju ingen frukt! … jag vet inte 

haha. 

Tom – Det känns ju som den bara ramlar av tungan på en, liksom försvinner… 

Malin – D2 är såhär, om man blir bjuden någonstans och det här är det vi har att dricka för 

kvällen, så skulle det inte vara så att man häller ut det och går … vin D1 skulle bli såhär jag 

har bättre saker för mig haha… 

Moderator – Underbart! Så länge ingen annan har något att tillägga om den här flighten så 

finner jag att vi är klara för idag … vi vill tacka er för att ni ställt upp och varit med … det har 

varit fantastiskt kul … superglada att ni alla har varit här från start till slut, uppskattas! 


