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Sammanfattning 
 

 

Vin har konsumerats i 8000 år och idag är bedömningen av dess kvalité mer utbredd än 

någonsin. Men begreppet är inte definierat på ett tillfredställande sätt ännu och uppfattningen av 

kvalité är även beroende av engagemanget för vin. Syftet med denna studie är därmed att 

undersöka uppfattningen av begreppet vinkvalité hos personer med stort engagemang för vin 

samt att undersöka hur uppfattningen av vinkvalité förändras med förhöjd engageringsnivå. 

Studien genomfördes med hjälp av två fokusgruppsintervjuer vars deltagare var första- och 

tredjeårsommelierstudenter vid Örebro universitets Restaurang- och hotellhögskola samt en 

intervju med en Master of Wine där deltagarnas uppfattning av vinkvalité utforskades. Resultatet 

visade att en större kunskap om vin möjliggör en mer ingående och detaljerad beskrivning av hur 

vinkvalitet bedöms något som kunde iakttas mellan alla grupper. Däremot verkar inte 

uppfattningen om vinkvalité som koncept förändras med en ökad utbildningsnivå. Informanterna 

hade svårt att formulera sin uppfattning av vinkvalité men upplevelsen som vinet kan ge menade 

de har en central roll i begreppet. Resultatet indikerar att ett ökat vinkunnande medför att 

personer gör kvalitetsbedömningar av vin mer detaljerat och bedömningen kopplas även då i 

större grad till yttre faktorer. Indikationer finns även på att den bedömda vinkvalitén har ett nära 

samband med upplevelsen ett vin kan ge.  

 

 

Nyckelord: engageringsgrad (eng. rate of involvement), kvalitetsbedömning, uppfattad kvalité, 

upplevelse 
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Inledning 
 

Druvor har pressats och vin har tillverkats i åtminstone 8000 år och det kan antas att vin därmed 

har provats och bedömts ungefär lika länge (Grainger, 2009). Att bedöma vins kvalité kan ses 

som mycket etablerad i dagsläget och förekommer i olika sammanhang både riktad mot 

konsumenterna men även internt i branschen (Jackson, 2009). Det anordnas vintävlingar, som 

främst har en marknadsförande uppgift, där vin bedöms och får olika utmärkelser (Basset, 2000; 

Gawel & Godden, 2008; Johnson & Robinson, 2007). Flera vintidskrifter publicerar 

kvalitetsbedömningar av vin och indikerar kvalitetsnivån med hjälp av en poängskala (Parker, 

2012; Robinson, 2012; Wine Spectator Online, 2012). Det finns även gott om facklitteratur som 

behandlar kvalitetsbedömningen av vin och som ingående beskriver hur en sådan bör utföras 

(Basset, 2000; Grainger, 2009; Jackson, 2009). Trots att bedömningen av vinkvalité används 

flitigt är inte branschen överens om vad konceptet vinkvalité betyder och om den bedöms 

objektivt eller subjektivt (Robinson, 2006). Uppfattningen av vinkvalité har även visat sig 

förändras beroende på hur stor erfarenhet eller engagemang en person har för vin (Charters & 

Pettigrew, 2007; Jackson, 2008). Bedömningen och kommunikationen av vinkvalité är således 

utbredd utan att vinkvalité har en tydlig definition som alla kan enas kring. Detta faktum väckte 

författarens intresse att utreda om det skulle vara möjligt att med hjälp av flera vinkunniga 

personers åsikter komma en definition av begreppet vinkvalité närmre. 

 

Bakgrund 
 

Nedan följer en kort presentation hur litteraturen i dagsläget beskriver hur vinkvalitet bedöms, 

hur bedömningen används och presenteras och slutligen hur konceptet vinkvalité uppfattas. 

 

Att bedöma kvalité 

 

För att underlätta en korrekt bedömning av vin bör lokalen där provningen äger rum vara fri från 

lukter, väl belyst samt ljus och neutralt inredd (Basset, 2000; Jackson, 2009). Vinet bedöms både 

på utseendet, doften samt smaken och under en bedömning använder sig provaren av synen, 
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doftsinnet, smaksinnet, och känseln för att bilda sig en uppfattning av vinet (Grainger, 2009). Det 

verkar råda visst konsensus inom facklitteraturen om att en kvalitetsbedömning görs genom att 

bryta ner det sensoriska intrycket i flera delar som kan bedömas var för sig för att underlätta en 

helhetsbedömning av vinet. Exempel på dessa kriterier kan vara komplexitet, koncentration, 

balans, längd och ursprungstypicitet (Basset, 2000; Grainger, 2009; Jackson, 2009; Koplan, 

Smith & Weiss, 2010; Robinson, 2006). Studier som har undersökt konsumenters uppfattning av 

vinkvalité visar att dessa personer även använder liknande kriterier då de bedömer vin (Jover, 

Montes & Fuentes, 2004; Charters & Pettigrew, 2007). Ett antal av dessa bedömningskriterier 

har grupperats, presenteras och förklaras mer ingående nedan.  

 

De sensoriska bedömningskriterierna 

 

Denna grupp av bedömningskriterier beror endast på egenskaper som vinet besitter och kan 

bedömas utan att provaren har någon information om vinet. Kriterierna har med andra ord endast 

ett sensoriskt ursprung. 

 

Utseende 

 

Enligt Cicchetti & Ciccheetti (2009) utvecklade Amerine & Roessler ett system att bedöma 

vinkvalité vid UC Davis på 80-talet, där färgen hade en betydande roll i kvalitetsbedömningen. 

Detta system var dock ämnat för att upptäcka defekter vid produktionen av vin och kan därför ha 

svagheter vad gäller bedömningen av det som i andra sammanhang menas med kvalité (Jackson, 

2009). Basset (2000) anser dock att färgen har betydelse vid en bedömning av vinkvalitén men 

menar att den är stark kopplad till stilen av vin och vinets ålder. Både Bassets (2000) och UC 

Davis system menar dock att klarheten och färgens karaktär spelar roll i bedömningen. Charters 

& Pettigrews (2007) informanter ansåg däremot att färgen kunde ge indikation om en 

kvalitetsnivå men att den inte var en del i den totala kvalitetsbedömningen. Grainger (2009) 

nämner inte heller något om färgen i själva kvalitetsbedömningen även om han förespråkar att 

färgen beskrivs ingående 



7 

 

Komplexitet 
 

Komplexitet verkar vara en aspekt som de flesta anser är viktig och de flesta menar även att detta 

kanske är en av de viktigaste aspekterna i bedömandet av vinkvalité framförallt då det handlar 

om att nå de högsta kategorierna, där kvalitetsnivån stiger med komplexitetsnivån (Basset, 2000; 

Charters & Pettigrew, 2007;Cicchetti & Ciccheetti, 2009; Grainger, 20009; Jackson, 2009; Jover, 

Montes, Fuentes, 2004; Parr m.fl., 2011; Robinson, 2006). Denna term definieras ofta som att 

vinet besitter en stor variation av dofter och smaker som ligger i flera lager (Charters & 

Pettigrew, 2007; Jackson, 2008). Jackson (2009) förklarar komplexitet som förekomsten av flera 

olika märkbara aromatiska substanser som tillsamman bidrar till njutbarheten av vinet och är ett 

mycket önskvärt attribut. Parr m.fl. (2011) menar att komplexitet kan förklaras som att vinet är 

multidimensionellt och har ett djup vilket även gör att vinet upplevs mer intressant. Parr m.fl.s 

(2011) informanter menade även att komplexitet var något som uppstod under en lång tid både 

genom odling och tillverkning men även lagring av vinet och de refererade ofta komplexiteten 

till dessa faktorer. Grainger (2009) menar att när vinet utvecklas, förändras i glaset, erhåller det 

genom detta en större komplexitet. Jackson (2008) anser att en utveckling av intensitet och 

aromer i glaset även är nödvändigt för att hålla den drickande personen intresserad av vinet. 

 

Koncentration 
 

Koncentration och intensitet används synonymt av bland annat Charters & Pettigrew (2007) och 

refereras då till hur mycket, eller hur intensivt något smakar och doftar. Grainger (2009) menar 

att kvalitén ökar med intensiteten då de högre kvalitetsnivåerna beskrivs som mer doft- och 

smakintensiva än de lägre nivåerna. Detta bekräftas av Jover m.fl. (2004) vars informanter 

menade att ett vin av hög kvalitet bland annat skall ha en hög doftintensitet. Charters & 

Pettigrews (2007) informanter delar dock inte denna syn då de anser att en för hög intensitet är 

något negativt och framhäver snarare subtilitet som något positivt, vilket de påstår maskeras av 

en för hög koncentration. Basset (2000) är inne på samma spår då han menar att en intensiv doft 

inte är något positivt i sig utan bör vara balanserad och anpassad till vinets stil. 
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Strukturell balans 
 

Tillsammans med komplexitet verkar balans vara ett av de viktigaste kriterierna för kvalité då det 

nämns frekvent i den genomgångna litteraturen (Basset, 2000; Charters & Pettigrew, 2007; 

Gainger, 2009; Jackson, 2009; Johnson & Robinson, 2007; Jover m.fl., 2004; Robinson, 2006). 

Jackson förklarar balans som uppfattningen av harmoni mellan sötma, syra, bitterhet, strävhet 

och upplevelsen av vinets aromatiska intensitet. Grainger (2009) utvecklar detta något genom att 

beskriva vinets balans som en känsla av att alla smakegenskaper samt övriga komponenter 

skapar en harmonierande helhet där han inkluderar, förutom egenskaperna beskrivna av Jackson 

(2009), även kropp och alkohol. Med detta menar han att om någon av de enskilda egenskaperna 

dominerar eller saknas är vinet obalanserat. Jover m.fl. (2004) kunde rapportera att deras 

informanter hade en liknande bild av balans där både de olika smakegenskaperna och doften 

omfattades av begreppet balans.  

 

Texturen av ett vin anser flera är en viktig egenskap och förklaras som vinets munkänsla 

(Grainger, 2009; Jaffré m.fl., 2009; Langlois m.fl. 2011; Robinson, 2006) och benämns som en 

skild egenskap från balans. Men strukturen bedöms utifrån liknande egenskaper som balansen, 

det vill säga som samspelet mellan strävhet, kropp, viskositet, bitterhet och syra (Robinson, 

2006).  

 

 

Längd  
 

Efter att vinet har lämnat munhålan, antingen svalts eller spottats ut, kan smaken av det 

fortfarande vara närvarande och längden mäts genom att observera tiden som dessa smaker 

dröjer sig kvar (Charters & Pettigrew, 2007; Grainger, 2009, Jackson, 2009; Robinson, 2006). 

Grainger (2009) utvecklar denna tanke genom att inkludera vinets smak från början till slut, med 

andra ord börjar vinets längd eller varaktighet redan direkt då det intas i munnen och avslutas då 

smakerna har klingar av. Detta synsätt, som Grainger (2009) förespråkar, gör det möjligt att 

iaktta intensiteten som kan öka eller minska även då vinet är i munnen och sedan bedöma 

eftersmakens egenskaper. Längden mätt i tid har även den en mycket stark anknytning till 
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bedömningen av kvalité där en längre eftersmak kopplas till en högre kvalité (Basset, 2000; 

Charters & Pettigrew, 2007; Grainger, 2009, Jackson, 2009; Parr m.fl. 2011; Robinson, 2006). 

Grainger menar till och med att längden är den bästa indikationen för vinets kvalité men både 

han och Basset (2000) problematiserar detta något genom att påstå att längden på eftersmaken 

inte det enda som är viktigt utan även eftersmakens balans. 

 

 

De analytiska bedömningskriterierna  

 

Den analytiska bedömningen går ut på att genom de sensoriska attributen dra olika slutsatser om 

hur vinet har kommit till och hur det kommer att utvecklas i framtiden. Detta kräver ofta en stor 

erfarenhet av vin och är mycket svår att göra med stor precision (Grainger, 2009; Robinson, 

2006). 

 

Typicitet 

 

Det finns många aspekter som påverkar ett vins sensoriska egenskaper; bland annat druvsort, 

klimat, jordmån och tillverkningsmetoder sätter sina spår på det slutliga vinets karaktärer 

(Basset, 2000; Grainger, 2009; Jackson, 2009; Johnson & Robinson, 2007). Olika druvsorter har 

ofta distinkt olika smakprofiler vilket gör det möjligt att identifiera vilken sorts druva ett vin är 

gjort på (Koplan, Smith & Weiss, 2010; Robinson, 2006). Klimatet som druvorna växer i 

påverkar vinets balans och sammansättning men även hur den druvtypiska karaktären utvecklas 

(Clarke & Rand, 2004; Robinson, 2006).  Grainger (2009) menar att den druvtypiska karaktären 

skall öka med kvalitén, med andra ord bör ett högkvalitativt vin ha en utpräglad karaktär av den 

eller de druvor som det är gjort av. Även jordmånen är avgörande för druvornas slutliga 

sammansättning och smakegenskaper vilka påverkas av bland annat jordens 

värmehållningsförmåga, vattenhållningsförmåga och näringsinnehåll (Jackson, 2009; Morlat & 

Bodin, 2006). Detta fenomen, som kan innefatta en mer detaljerad beskrivning än ovan, benämns 

på franska terroir som inte lättvindigt låter sig översättas till svenska. Men det innefattar alla 

yttre förhållanden på en plats som påverkar druvorna där de växer och uppvisar genom detta en 
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individuell karaktär jämfört med druvor från andra platser (Robinson, 2006). Även 

väderförhållanden förändras från år till år något som gör att druvorna påverkas på skilda sätt. 

Detta leder till att vin gjort på druvor från samma vingård kommer att skilja sig åt från ett år till 

ett annat (Robinson, 2006). Slutligen påverkas vinet även av olika vinmakartekniker, där till 

exempel val av jäststam, jäsningstemperatur, jäsning och lagring på fat eller neutrala kärl, 

macerationstid och temperatur, lagring på jästfällning och många andra metoder bidrar med 

speciella karaktärer (Jackson, 2008; Robinson, 2006). Inom ett begränsat geografiskt områden 

kan allt från odlingsförhållanden till vinmakning vara mycket lika mellan producenterna vilket 

gör att även vinerna är mycket lika varandra och dessa anses då vara ursprungstypiska 

(Robinson, 2006). Grainger (2009) är av samma åsikt och denna företeelse gör det möjligt för 

vinprovare med stor erfarenhet och omfattande kunskap att kunna identifiera vilken region ett 

vin kommer ifrån. Många gånger underlättas en sådan identifikation genom att vissa områden 

endast odlar specifika druvsorter, som till exempel föreskrivs i de lagstadgade regleringarna i 

Europa men även områden som Napa Valley i Kalifornien, vilket gör att druvan och klimatet kan 

ge en tydlig första ledtråd till var vinet kommer ifrån (Johnson & Robinson, 2007; Koplan, Smith 

& Weiss, 2010). Grainger (2009) menar att ursprungstypicitet skall vara en grund för 

kvalitetsbedömningen och han skriver att ett enastående vin bör ha karaktären av ett klassiskt 

exempel på ett vin från dess ursprung. Charters & Pettigrews (2007) intervjuade konsumenter är 

även de av samma åsikt och menade att om ett vin visar upp typiska attribut för sitt ursprung så 

är detta ett kvalitetstecken.  Basset (2000) ifrågasätter denna syn då han menar att 

ursprungstypicitet endast är en fråga om stil och inte om kvalité vilket han exemplifierar med att 

en vinmakare kan göra ett vin i en stil som inte är typisk för området men vinet i sig kan vara av 

mycket hög kvalité. Robinson (2006) menar även att eftersom vinmakare numera reser runt 

jorden och inspireras av varandras tekniker håller det som klassiskt skulle kallas 

ursprungstypicitet på att eroderas, vilket självfallet problematiserar begreppet. 
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Lagringspotential 
 

Robinson (2012) menar att vinets framtida potential är en viktig aspekt då ett ungt vins kvalité 

skall bedömas vilket betyder att hon bedömer viner vilka är obalanserade när de är unga som 

högkvalitativa då hon vet att de kommer att hitta sin balans efter en längre flasklagring. Både 

Jover m.fl. (2004) och Charters & Pettigrews (2007) resultat tyder även på detta då deras 

informanter ansåg att lagringpotential var en viktig aspekt i kvalitetsbedömningen. Grainger 

(2009) menar att generellt för vin gäller att ju högre kvalitén är desto längre kan vinet lagras. 

Robinson (2006) menar att effekten av lagring kan vara att öka ett vins komplexitet drastiskt 

samt förbättra munkänsla, textur, balans och längd. Robinson (2006) påpekar dock att det endast 

är de bästa vinerna som genomgår denna utveckling och att de flesta vinerna inte förbättras under 

lagring då de aldrig uppnår denna komplexitet och balans, dessa viner dricks som bäst unga. 

Även Johnson & Robinson (2007) menar att lagrade viner har mer karaktär och komplexitet än 

unga viner, dessa egenskaper som kommer dels från druvorna, dels från jäsning och andra 

tekniker vid vinmakningen. Slutligen menar Robinson (2006) att det bildas flera aromatiska 

ämnen under längre fat- och flasklagring något som ökar komplexiteten, något som Jackson 

(2009) och Gainger (2009) bekräftar. Men alla dessa komponenter behöver tid för att utvecklas 

samt integreras och först därefter kan vinerna visa upp sin storhet (Jackson, 2009; Johnson & 

Robinson, 2007). Ett vin som har fått mogna en längre tid känns igen genom att färgen drar mot 

en brunare nyans och att doften utvecklar tertiäraromer, vilka är olika beroende på vin men som 

vana vinprovare kan identifiera (Johnson & Robinson, 2007; Grainger, 2009). Informanterna 

som Jover m.fl. (2004) intervjuade identifierade detta då de menade att ett vin behövde vara 

lagrat en längre tid och utveckla nya aromer för att kunna bedömas som storslaget. Basset (2000) 

är av åsikten att lagringspotentialen får för stort utrymme i kvalitetsbedömningen och ställer 

frågan varför unga viner som bjuder på mycket i sin ungdom skall nedgraderas bara för att de 

inte utvecklas positivt av flasklagring. 

 

Jaffré m.fl. (2009) visade att professionella vinprovare var mycket samstämmiga i sina 

bedömningar av unga viners lagringspotential. De kom även fram till att munkänslan och färgen 

var de egenskaper som provarna främst använde sig av i sin bedömning, där munkänslan var 

överordnad färgen. Detta resultat bekräftas av Langlois m.fl. (2011) som senare visade att 
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professionella provare använder munkänslan som den viktigaste egenskapen då de bedömer 

lagringspotentialen hos vin, även om färg och doft har en betydelse. Trots dessa resultat menar 

Jackson (2009) att bedömningen av lagringspotential fortfarande är av spekulativ karaktär och 

får medhåll av Robinson (2006) som förklarar att inte ens de mest insatta personerna kan förutse 

i detalj hur ett vin kommer att utvecklas med tiden. 

 

 

Andra iakttagna dimensioner av vinkvalité  

 

Charters & Pettigrew (2006a) föreslår att högre njutning kan uppnås genom att tänka på vinet, 

placera det i en kontext och upptäcka vad som är distinkt för just detta vin. Detta har Charters & 

Pettigrew (2006a) kommit fram till genom intervjuer med ett stort antal högengagerade 

vinkonsumenter och därför föreslås att en intresseväckande egenskap kan anses vara en del av 

kvalitetsbedömningen. Charter & Pettigrew (2007) utforskade detta vidare och kom fram till att 

många informanter framförallt sökte efter vin vilka de beskrev som distinkta, minnesvärda eller 

intresseväckande. Även övrig litteratur tar upp denna aspekt som en önskvärd egenskap. 

Grainger (2009) menar att ett enastående vin även har förmågan att uttrycka en klar personlighet, 

som självsäkert uttrycker sin tid och plats samt berör på ett sätt likt stor litteratur, musik eller 

annan konst. Basset (2000) håller med om detta och menar att ett vin av hög kvalité är 

minnesvärt bland annat för att det har en personlighet och har förmåga att skapa en underbar 

känsla och form i munnen. Han menar även att tack vare detta går vinet att diskuteras kring då 

vinet i sig nästan går att visualisera. Jackson (2008) menar även han att ett vin som utvecklar 

komplexitet i glaset är positivt då detta gör vinet mer intressant. En parallell mellan vin och 

konst använder Jackson (2009), som många andra, då han menar att vin är en helt estetisk 

upplevelse. Charters (2008) refererar till en informant som menar att vin transporterar henne till 

en annan plats, men den kvalitén hos ett vin kan hon inte förklara eller definiera.  
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Presentation och gradering av kvalité 

 

Jackson (2009) menar att det finns två skilda tillvägagångssätt att göra en samlad 

kvalitetsbedömning av de ovan beskrivna kriterierna. Det första tillvägagångssättet, som Basset 

(2000) föreslår, är att använda ett formulär där de egenskaper som skall bedömas är bestämda på 

förhand, egenskaperna bedöms samt poängsätts. Dessa poäng summeras sedan och den totala 

summan poäng får indikera vinets kvalitetsnivå. Den andra metoden, beskriven av Grainger 

(2009), låter provaren själv göra en helhetsbedömning så att de egenskaper som provaren anser 

vara de mest väsentliga, för att bedöma det enskilda vinets kvalité, kan tas i beaktande utan att 

vara låst vid något protokoll. Det finns flera mallar, formulär och protokoll som kan tas till hjälp 

för att bedöma ett vins kvalité på båda sätten (Johnson & Robinson, 2007; Koplan, Smith & 

Weiss, 2010; Jackson, 2009; Fielden, 2010). Inom dryckesbranschen, framförallt inom 

vinjournalistiken, används bland annat olika poängskalor och graderingssystem där en siffra får 

representerar kvalitén på vinet i fråga, de två vanligaste systemen är att gradera vin på en 20-

poängskala eller en 100-poängskala (Cicchetti & Ciccheetti, 2009; Jackson, 2009) även om 

användandet av deskriptiva ord för kvalitetsklasser, där vinernas egenskaper i de olika 

kvalitetsklasserna beskrivs ingående används (Grainger 2009). Grainger (2009) beskriver fem 

sådana grader av kvalitet som; defekt, dåligt, acceptabelt, bra och enastående. Ofta kombineras 

dessa två system med varandra så att en beskrivning av en kvalitetskategori kopplas till ett 

intervall av poäng (Parker, 2012; Robinson, 2012; Wine Spectator Online, 2012). Mallarna och 

graderingsskalorna kan variera mellan de olika systemen men har många gånger liknande 

tillvägagångssätt och tar ofta liknande aspekter i beaktande (Cicchetti & Ciccheetti, 2009).  

 

 

Kvalité som koncept  

 

Jackson (2008) menar att uppfattningen av vad vinkvalité är förändras med erfarenhet, något som 

bekräftas av Charters & Pettigrew  (2006a). Charters & Pettigrew (2006a) utredde hur 

uppfattningen av kvalité förändrades beroende på hur engagerade (eng. involvement) 

konsumenters var i vin som produkt. Engagemang definierade de genom graden av relevans 

konsumenterna ansåg att vin som produkt hade för dem samt att detta kunde mätas genom hur 
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mycket information de sökte och tillgodogjorde sig om vin. Vad Charters & Pettigrew (2006a & 

2007) kom fram till var att deras informanter med begränsat engagemang ansåg att vinkvalité var 

något helt subjektivt och att de lade mest fokus på sin egen preferens medan de mycket 

engagerade ansåg att vinkvalité bedömdes objektivt och att de ofta kopplade denna till yttre 

faktorer som druvkvalité och terroir.  

 

Även om Charters & Pettigrew (2006a, 2006b, 2007) kommer fram till att personer med ett 

betydande engagemang anser att det finns objektiva kvalitetskriterier för vin, menade de flesta 

informanter att det finns ett visst spektrum av subjektivitet i kvalitetsbedömningen. Denna 

uppfattning kan möjligtvis förklara varför kvalitetskriterier som intresseväckande och njutbarhet 

ansågs av många som en del av den totala kvalitén. En av informanterna i Charters & Pettigrews 

(2006b) studie ansåg även att det fanns två delar av vinkvalitén, en objektiv som stod för 70–80 

% av bedömningen och den resterande delen av en subjektiv bedömning. Facklitteraturen 

presenterar en liknande uppfattning om objektiviteten eller subjektiviteten av vinkvalité där flera 

författare tar en ställning som innefattar båda synsätten samtidigt (Basset, 2000; Grainger, 2009; 

Jackson, 2009). Jackson (2009) utrycker detta genom att mena att det går att bedöma sensoriska 

attribut objektivt med en tränad panel men han ifrågasätter starkt en poängsättning av den totala 

kvalitén hos ett vin som han anser är en estetisk upplevelse och inte är ämnad för en sådan 

bedömning. Jacksons syn får visst stöd från en studie utförd av Gawel & Godden (2008) som 

visade att en grupp vinexperter, bestående av framförallt vinmakare, till och med hade relativt 

svårt att upprepa sin poängsättning av samma vin. Dock kan det hävdas att vinmakare, som 

visserligen provar vin mycket, inte ägnar sig åt denna sort av poängsättande bedömning särskilt 

ofta i till exempel jämförelse med vinskribenter som har detta som en av sina huvudsakliga 

uppgifter. Kritik har dock även riktats mot gruppen vinskribenter som poängsätter vin där det 

hävdas att dessa personer inte kan bedöma vin och gradera dem efter en poängskala utan att ta 

sina personliga preferenser i beaktande och därmed diskriminera de vinstilar de inte föredrar 

(Taplin, 2006). Robinson (2006) problematiserar även begreppet vinkvalité på ett liknade sätt 

som gjorts ovan då hon menar att det är svårt att sätta fingret på vad det egentligen är och menar 

att inte ens de mest framstående inom ämnet kan enas om en specificerad definition eller om en 

kvalitetsbedömning kan göras objektiv eller om den alltid är subjektiv.  
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Ett annat sätt att gradera och klassificeras vinkvalité är att gruppera dessa efter försäljningspris 

(Thach & Matz, 2008; Wagner, Olsen & Thach, 2007). Denna metod verkar dock ha stora brister 

då försäljningspriset har visat sig ha mycket svagt samband med den bedömda kvalitén 

(Combris, Lacocq & Visser, 1997; Miller, Genc, & Driscoll, 2007) på grund av att prisnivån 

oftast beror på en mängd andra aspekter vilka är relevanta för konsumenterna (Ali, Lecocq, & 

Visser, 2008; Bruwer, & Johnson, 2010; Combris, Lecocq & Visser, 1997; Grainger, 2009; Hay, 

2010).  

 

Litteraturen ger således ingen övergripande förklaring om vad vinkvalité är utan endast hur den 

bedöms. Inom facklitteraturen besvaras därmed inte frågan om vad begreppet vinkvalité står för 

eller hur konceptet vinkvalité skall definieras, med andra ord vad som är poängen med alla 

bedömningskriterierna. Både Jover m.fl. (2004) och Charters & Pettigrew (2007) har undersökt 

hur konsumenter upplever vinkvalité och har kommit fram till att de lägger stor vikt vid 

bedömningskriterierna som har beskrivits ovan samt att de värdesätter även yttre attribut som hur 

prestigefull regionen eller hur känd producenten är. Men dessa två studier förklarar inte heller 

varför kvalitetskriterierna är önskvärda eller vad det är som motiverar ett högre pris för 

högkvalitativa viner. Charters & Pettigrews (2006a, 2006b, 2007) studier utreder hur grupper 

med lågt engagemang för vin och personer med högt engagemang för vin skiljer sig åt men inte 

om och i så fall hur olika grad av engagemang inom den högengagerade gruppen skiljer sig från 

varandra. Detta är de två frågor, vad vinkvalité som koncept betyder samt hur eller om 

uppfattningen av denna förändras med ökande nivå av engagemang inom den högengagerade 

gruppen, som det föreliggande examensarbetet kommer att försöka besvara. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att utreda uppfattningen av begreppet vinkvalité hos personer med 

stort engagemang (eng. involvement) för vin samt att undersöka hur uppfattningen av vinkvalité 

förändras med grad av engagemang. 
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Metod och material 
 

 

Nedan presenteras materialet som användes i denna studie, hur informationen som användes i 

detta arbete samlades in, vika metoder som användes för att samla in informationen och varför 

dessa metoder användes. 

 

Insamling av bakgrundslitteratur 

 

De vetenskapliga artiklarna till bakgrunden har hämtats från databaserna SUB, Google Scholar 

samt Summon@Örebro. De använda sökorden som har används i olika kombinationer var wine 

quality, assessment, rating, grades och bottle ageing. Artiklarna som inkluderades behandlade 

hur vinkvalité uppfattas, hur den bedöms eller utredde hur en av kvalitetskriterierna bedöms samt 

att de skulle ha publicerats i en vetenskaplig tidskrift och blivit granskade.  

 

Den övriga litteraturen, främst böcker och internetkällor, valdes ut för att författarna till den 

ansågs vara auktoriteter inom området. Här togs även spridningen av författarnas texter med i 

beaktande då det antogs att en större spridning både kan ses som att författarna accepteras i 

branschen samt att dessa genom sin genomslagskraft kan påverkar flera personers åsikter. 

 

Metod 

 

Detta är en kvalitativ studie där uppfattningen hos en mindre grupp individer studerades och 

tolkades. Bryman (2011) har beskrivit denna typ av kvalitativa samhällsvetenskapliga studier och 

som användes för att öka förståelsen av de intervjuade gruppernas förhållande till vinkvalité. I 

denna studie användes semistrukturerade intervjuer av fokusgrupper vilka även användes av 

Charters & Pettigrews (2007) i en liknade studie. Fokusgruppsintervjuer har även beskrivits av 

Wibeck (2011) och valdes som metod för att den gör det möjligt att följa gruppens diskussion 

och resonemang. Det ansågs värdefullt då det antogs att frågeställningen som presenterades var 

relativt ny för deltagarna och att de därmed inte hade ett färdigt svar. Användandet av 
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fokusgrupperna är även praktiskt då det är möjligt för intervjuledaren att bilda sig en uppfattning 

om vad en grupp på flera personer tycket snabbare än om alla deltagare skulle intervjuas på en 

och samma gång (Bryman, 2011). Det kan dock finnas problem med att vissa personer inte vågar 

säga vad de tycker då de är rädda att dömas av gruppen (Widbeck, 2011) men eftersom att 

informanterna i denna studie är vana med att diskutera vin och säga vad de tycker bedömdes 

risken att någon väsentlig information uteblev på grund av detta vara liten. Det semistrukturerade 

upplägget minskar intervjuledarens delaktighet i diskussionen vilket gör det mer troligt att 

informanternas egna åsikter och tankar kommer fram jämfört med mer strukturerade (Wibeck, 

2011).   

 

En semistrukturerad enskild intervju, som har beskrivits av Bryman (2011), med en Master of 

Wine användes även. Denna metod valdes av praktiska skäl då det inte fanns tillgång till flera 

informanter på denna höga utbildningsnivå. Det semistrukturerade upplägget har samma fördel 

som beskrivits ovan, att en undersökning av en persons uppfattning av en företeelse och undviker 

att intervjuledarens egen uppfattning påverkar resultatet i för stor grad (Bryman, 2011). Metoden 

med enskild intervju möjliggör inte diskussion på samma sätt som fokusgrupperna men gör det 

möjligt att få en djupare förståelse för vad en person tycker (Bryman, 2011). Detta kan vara en 

fördel då den intervjuade personen hade en mycket djup förståelse för det behandlade ämnet. 

  

Material 

 

Materialet som användes var två fokusgrupper om fyra personer där den ena bestod av 

förstaårsstudenter vid Örebrouniversitets Restaurang- och hotellhögskolas sommelierprogram 

och den andra av tredjeårsstudenter vid samma utbildning. Även en examinerad Master of Wine 

användes till en intervju. Titeln Master of Wine delas ut av The Institute of Master of Wine som 

är baserat i Storbritannien och som kräver att personerna med titeln har klarat deras examination. 

Att bära titeln Master of Wine anses vara den högsta möjliga kvalificeringsnivån inom 

vinbranschen (Robinson, 2006). Vidare användes även vita A4-papper och bläckpennor för att de 

intervjuade personerna skulle kunna anteckna sina svar på den inledande frågan vilka sedan 

användes som underlag till den efterföljande diskussionen. Ett Australiensiskt rödvin, en 

Coonawarra Shiraz med årgång 2008 och fyra vinglas användes som inspiration för 
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fokusgruppdeltagarna i syfte att få igång samtalet lättare. En laptop användes för att spela in alla 

intervjuer. 

 

 

Etiska regler 

 

De etiska reglerna som används vid fokusgruppsintervjuerna och den enskilda intervjun har 

beskrivits av Wibeck (2011) vilket innebär att samtliga deltagare informerades om studiens syfte, 

upplägg och hur informationen från intervjuerna kommer att användas. De delgjordes även att all 

information från intervjuerna kommer att användas konfidentiellt samt de deltog i studien 

anonymt. Informanterna blev även informerade om att intervjuerna var frivilliga och att de kunde 

avbryta intervjuerna när det ville. 

 

 

Urval 

 

Denna studies syfte var att undersöka uppfattningen av personer med stort engagemang för vin 

ett begrepp som Charters & Petigrew (2006a) menar innefattar att personen anser att vin är 

relevant samt att denne tillgodogör sig information om produkten. Informanterna har därmed 

valts för att de studerar eller har studerat vin vilket borde både betyda att de anser att vin är 

relevant för dem, eftersom de har valt att utbilda sig och förmodligen senare arbeta eller redan 

arbetar med vin, samt att de har tillgodogjort sig information om vin genom sina studier. De 

sommelierstudenter som ingick i studien gör regelbundet kvalitetsbedömningar av vin under sina 

studier samt att den Master of Wine som deltog bedömer vin i olika vintävlingar och hos olika 

producenter inför lanseringar av nya produkter. Informanterna är således bekanta med 

bedömningen av vinkvalité och bör ha en förmåga att resonera kring konceptet. 

 

Personerna i fokusgrupperna begränsades av tillgänglighetsskäl till studenter vid Restaurang- och 

hotellhögskolan vid Örebros universitet och av dessa valdes de studenter ut som har deltagit 
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aktivt i vinprovningar både inom och utanför universitetets ramar. Urvalet skedde även av de 

personer som var tillgängliga under tiden för gruppintervjuerna.  

 

Personen till den enskilda intervjun valdes ut då personen hade den högsta formella utbildning 

inom vin av de tillgängliga personerna.  

 

 

Genomförande 

 

Förutom att vissa frågor skilde sig åt under de två fokusgruppsintervjuerna, på grund av att 

diskussionerna i grupperna tedde sig olika i vissa avseenden, var det övriga utförandet identiskt. 

Båda gruppintervjuerna skedde lördagen den femte maj på Prästgatan 20 i Grythyttan. Den första 

gruppen som bestod av fyra stycken tredjeårssommelierstudenter skedde klockan 13.30  och 

pågick en timme och 21 minuter medan den andra gruppintervjun som bestod av fyra stycken 

förstaårssommelierstudenter började 15.30 och pågick en timme och 37 minuter. Deltagarna stod 

runt ett bord, fick ett glas rött vin som inspiration inför den kommande diskussionen, ett vitt A4-

papper och en penna var. Sedan ställdes de inledande frågorna ”Hur skulle ni beskriva vad 

kvalitetsbegreppet står för när det gäller vin? Vad anser ni är betydelsen av konceptet vinkvalitet 

på ett övergripande plan?” de blev sedan tillsagda att skriva ner sin uppfattning på ett papper 

vilket sedan skulle ligga som underlag till diskussionen. Med intervjuledarens hjälp togs sedan 

diskussionen vidare genom följdfrågor för att utveckla resonemangen samt för att förtydliga de 

inledande frågorna ytterligare.  

 

Den enskilda intervjun med en examinerad Master of Wine skedde i Måltidens Hus i Grythyttan 

måndagen den sjunde maj och pågick i en timme och 25 minuter. Intervjun började med samma 

inledande fråga som beskrivs ovan och diskuterades sedan med intervjuledaren. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en laptop. 
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Bearbetning av materialet och analys 

 

Det inspelade materialet från fokusgrupperna transkriberades med hjälp av metoden beskriven av 

Wibeck (2011) som går ut på att sortera uppgifterna från gruppintervjuerna och välja ut det som 

anses vara relevant för syftet med arbetet. Sammanställningen av materialet gjordes även i syftet 

att det skulle bli möjligt för läsaren att följa intervjuerna och resonemangen som fördes.  Detta 

för att även belysa gruppdiskussionens process och de svårigheter som deltagarna stötte på.  

 

Den enskilda intervjun transkriberades på ett liknande sätt som beskrivits ovan och även här var 

syftet att belysa personens resonemang under själva intervjun.  

 

 

Resultat 
 

 

Nedan presenteras det transkriberade resultatet av intervjuerna, där varje intervju är separerad 

var för sig för att läsaren lättare skall få en uppfattning om hur diskussionen har gått. 

Intervjuerna presenteras i en ordningsföljd med stigande utbildningsnivå på de medverkade 

informanterna. 

 

 

Fokusgrupp 1 

 

Nedan presenteras det transkriberade resultatet av fokusgruppsintervjun med förstaårsstuderande 

sommelierer vid Örebro universitets Restaurang- och hotellhögskola. 

 

Inledande diskussion 
 

Gruppmedlemmarna tog upp markant skilda aspekter av vinkvalité i den inledande diskussionen. 

Två av informanterna fokuserade främst på de enskilda sensoriska attributen då de besvarade 
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frågorna ”Hur skulle ni beskriva vad kvalitetsbegreppet står för när det gäller vin? Vad anser ni 

är betydelsen av konceptet vinkvalitet på ett övergripande plan?”. Som exempel kan ges färg, 

klarhet, viskositet, komplexitet, koncentration, balans, längd men båda nämnde även 

ursprungstypicitet. En tredje person, som visserligen börjande med att nämna komplexitet, lade 

störst vikt på yttre faktorer i sitt svar där flaskan och dess utseende, området där vinet kommer 

ifrån, hur känt vinet är, om det är anrikt och vinets ålder hade betydelse. Den fjärde personen 

räknade inte upp några bedömningskriterier eller attribut utan beskrev kvalitetsbegreppet som en 

större bild av vinet där det är möjligt att ”se” alla faktorer som påverkar vinet, från knoppning 

tills det förtärs. Informanten fortsätter med att förklara att ett högkvalitativt vin berättar en 

historia med ett större perspektiv medan ett vin av lägre kvalitet berättar en mindre historia och 

menar därigenom att ursprunget har betydelse då det handlar om att kunna förstå varför vinet 

smakar som det gör. 

 

Vinkvalité som koncept  
 

När frågan sedan förtydligades, att det handlade om vad vinkvalité är och inte hur det bedöms 

eller vad som indikerar kvalité, blev diskussionen mer enhetlig. Mycket av diskussionerna gick 

kring att ett högkvalitativt vin skall uttrycka sitt ursprung men framför allt att det skall ge den 

som dricker det något extra, att personen skall kunna känna något som inte finns i alla viner utan 

att det är något speciellt med just det provade vinet. Informanterna menade att de kunde bli 

upphetsade och upprymda utav vinet och vissa beskrev det som en själslig upplevelse. En av 

informanterna beskrev förtäringen av ett högkvalitativt vin som att fantasin börjar flöda och 

tankarna vandrar iväg medan det är möjligt att inbilla sig vad som har hänt under vinets 

skapande. Gruppen menade även att det var viktigt att de kunde, genom vinet, känna en kontakt 

med vingården där druvorna hade växt och aktiviteterna i vineriet. En liknelse som de tog upp 

var att kunna se penseldragen i en tavla, att veta att konstnären har stått där och att kunna 

reflektera över vad den hade tänkt när den målade tavlan. Ett citat av en informant var att ”Ju 

mer som finns att läsa av, desto intressantare blir det [vinet].” Citatet var en vidare fundering 

kring den tidigare diskussionen om ursprung och vinmakning. Upplevelsen som ett vin kan ge 

ansåg gruppen spelade en central roll i kvalitetsbegreppet under diskussionen, och detta 

bekräftade alla deltagare i slutet då frågan även ställdes. Gruppen menade dock att upplevelsen 
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av vin till stor del beror på kunskapsnivå och erfarenhet av olika sorters vin hos den som 

konsumerar vinet. Detta, ansåg de, beror på att kunskapen är nyckeln till att kunna läsa av allt 

vinet har varit med om, både odlingsförhållandet, vinmakningen och lagringen.  

 

Gruppen problematiserade uppfattningen om att kvalitetsbegreppet skulle vara objektivt och 

verkade ha svårt att acceptera att det skulle gå att bedöma kvalitet objektivt. Deltagarna uttryckte 

även att det fanns ett behov av att kunna bedöma vinkvalité oavsett vilken preferens provaren har 

men menade att detta endast är möjligt i begränsad utsträckning. En av informanterna föreslog 

att ungefär 80 % av en kvalitetsbedömning är objektiv medan den resterande delen är subjektiv. 

De resonerade även kring att uppfattningen och bedömningen av kvalité kan påverkas av vilken 

sinnesstämning som provaren är i, vilket i sin tur påverkas av platsen denne befinner sig på samt 

flera andra yttre faktorer. De menade även att den sensoriska kvalitén är mycket svår att bedöma 

men att förmågan förbättras desto mer kunskap provaren har. 

 

Ett sidospår som diskuterades var att priset reflekterade den sensoriska kvalitén men de kom 

snabbt fram till att det är mycket mer, som till exempel vinets rykte, historien bakom vinet och 

tillgången på vinet som reflekteras i priset. 

 

Informanterna tyckte genomgående att det var svårt att förklara vad vinkvalité egentligen var och 

de verkade inte heller ha funderat på frågan; detta kan illustreras med ett citat från en av 

deltagarna: ”Vad är kvalité? Jag har aldrig tänkt den tanken, vi har blivit tillsagda att bra kvalitet 

är bra komplexitet, det är fighten mellan syra och frukt, vi har liksom vissa riktlinjer som vi har 

blivit tillsagda att det är så här det är.” När de i slutet av intervjun fick frågan hur de skulle 

sammanfatta kvalitetsbegreppet ville gruppen inte formulera något specifikt, de tyckte att detta 

var för svårt. Men de ifrågasatte uppfattningen av objektivitet inom den sensoriska 

kvalitetsbedömningen som utgår från vissa bedömningskriterier och menade att den var 

otillräcklig för att definiera kvalitetsbegreppet som helhet. 
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Fokusgrupp 2 

 

Detta är det transkriberade resultatet av fokusgruppsintervjun med tredjeårsstuderande 

sommelierer vid Örebro universitets Restaurang- och hotellhögskola. 

 

Inledande diskussion 
 

Inledningsvis tog alla deltagare upp sensoriska bedömningskriterier, framförallt balans och 

struktur för att förklara vinkvalité men även  intensitet, komplexitet och längd. Två deltagare 

uttryckte att försäljningspriset inte hade med kvalitet att göra utan det var den rent sensoriska 

delen som är det som kvalitetsbedöms. En person ansåg att det viktiga i kvalitetsbegreppet var 

hantverket bakom vinet och vinmakarens passion. Flera av deltagarna förde resonemang kring 

ursprungstypicitet och menade att det var viktigt att vinerna skiljde sig från varandra, ett citat var 

”...[vin av] låg kvalité smakar ofta ganska lika.” När en av informanterna skulle beskriva ett 

högkvalitativt vin sade han att en indikation på hög kvalité är ”...när man tappar bort sig själv i 

vinet.” En av personerna i gruppen ansåg att kvalité inte är samma sak som upplevelsen av vinet 

utan har främst en sensorisk koppling medan en annan tyckte att just upplevelsen är en del av 

kvalitén. Gruppen liknade ofta vin med konst, framförallt de högkvalitativa vinerna, de menade 

att vin är en sorts uttrycksform där vinmakaren alltid uttrycker något genom vinet oavsett hur 

vinet är gjort eller av vilken kvalité vinet är. De menade även att viner av hög kvalitet verkligen 

berör dem och att de kommer ihåg dessa viner till skillnad från de flesta viner de har provat.  

 

 

Vinkvalité som koncept  
 

Deltagarna kopplade ofta ihop vinets sensoriska egenskaper med andra sammanhang och 

händelser. En informant tyckte bland annat att det var viktigt att kunna följa ett vin och dess 

vinmakare. Han exemplifierade detta genom en historia om en vinmakare som gick igenom en 

skilsmässa, vinerna blev då sämre strax efter skilsmässan, vinmakarens känslotillstånd kunde 

således kännas genom vinerna vilket deltagaren ansåg höja vinets kvalité även om detta sänkte 

den sensoriska kvalitén av vinet. Ett liknande exempel beskrevs av en annan person om ett 
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bordeauxvin från 1939 med en mycket hög syra, vilket var ett uttryck för att producenten 

behövde skörda vindruvorna tidigare då andra världskriget var i antågande. Historien bakom 

vinet, vilken även kunde kopplas till de sensoriska egenskaperna hos vinet, ansåg han höjde 

kvalitén på upplevelsen av vinet även om den rent sensoriska kvalitén sänktes på grund av den 

höga syran. Under beskrivningen av dessa två historier om vin använde deltagarna tydligt orden 

kvalité och upplevelse synonymt även om de separerade den sensoriska kvalitén från 

upplevelsen. 

 

Efter återgivandet av de två historierna om vin och kopplingen till att detta ökade kvalité 

ifrågasatte en av deltagarna, samma person som i inledningen menade att kvalité inte är samma 

sak som upplevelsen av vinet, den direkta kopplingen mellan kvalité och upplevelse som de 

andra gjorde. Han menade, som tidigare, att kvalité handlar om den sensoriska bedömningen av 

ett vin som kan utföras utan någon information om vinet och att det skulle vara fel att ändra den 

sensoriska bedömningen efter att information om vinet har getts. Alla deltagare i gruppen var 

med på hans resonemang och enades om att upplevelsen och kvalitén inte är samma sak. Detta 

menade de framförallt för att informationen om ett vin inte bör påverka bedömningen av vinets 

kvalité. Men de var även överens om att informationen kan öka upplevelsen av vinet, ibland mer 

än vad den sensoriska upplevelsen kan åstadkomma. Gruppens åsikt om att den sensoriska 

kvalitén och upplevelsen av vinet inte är samma sak kan illustreras genom citatet; ”...varje gång 

man sitter och testar ett vin [och därmed bedömer dess sensoriska kvalité] känns det som om 

man har provat vinet men man har inte upplevt det.”  

 

Efter att gruppen särskiljt på upplevelsen av vinet och den sensoriska kvalitén diskuterade de 

dessa två begrepp ingående, framförallt då de ansåg att begreppen inte gick att särskilja på ett 

definitivt sätt. Citatet ”Upplevelsen är det stora och den sensoriska kvalitén har vi för att koppla 

ihop den med andra komponenter...”, visar på vilken typ av resonemang som fördes. Flera av 

gruppdeltagarna lade fram liknande förslag om att den sensoriska kvalitén var en del, ”en 

pusselbit”, av den övergripande upplevelsen av vinet. Deltagarna påpekade dock att en hög 

kvalité inte behöver garantera en stor upplevelse, där citatet ”Det är större chans, men det är inte 

alltid så, att upplevelsen blir bättre om den sensoriska delen är hög.” kan ses som representativt 

för diskussionen. De menade således att ett lågkvalitativt vin kan ge en stor upplevelse eftersom 



25 

 

andra aspekter som historien bakom och vinmakarens uttryck kan vara faktorer som är nog så 

viktiga för upplevelsen av vinet som helhet. Slutligen enas gruppen om att de anser den 

sensoriska kvalitén representera en del av den sammantagna upplevelsen av ett vin. Upplevelsen 

av ett vin menade dock gruppen påverkas av vindrickarens humör för tillfället, hur vinet 

presenteras, historien bakom vinet, dess ursprung och om de sensoriska attributen kan kopplas 

till dessa yttre faktorer.   

 

Avslutningsvis konstaterade gruppen att den sensoriska kvalitetsbedömningen är mycket svår, 

framförallt eftersom flera yttre och inre faktorer omedvetet kan påverka provaren. De uttryckte 

att bedömningen till viss mån är godtycklig och frågor som ”Vem har egentligen rätt i en 

sensorisk bedömning?” kom upp. Dock genomsyrades diskussionen av att en sensorisk 

kvalitetsbedömning av vin är relevant och möjlig, om än svår att genomföra. 

 

Intervju med en Master of Wine 

 

Här presenteras det transkriberade resultatet från den enskilda intervjun med en Master of Wine. 

 

Inledande diskussion 
 

När denna Master of Wine blev ombedd att beskriva vad personen anser att begreppet vinkvalité 

står för och vad betydelsen av konceptet vinkvalitet är på ett övergripande svarade informanten 

med att räkna upp och ingående beskriva olika bedömningskriterier. Kriterier som nämndes var 

bland annat; personlighet, utveckling [lagringspotential], djup, koncentration, intensitet, 

komplexitet, finess, lyft, balans, integration, textur och längd. Som exempel av den ingående 

beskrivningen av de olika bedömningskriterierna kan ges att personen separerar struktur och 

balans från varandra då denne ansåg att dessa är två olika egenskaper. Men även bedömningen 

av strukturen bröts ner genom att bland annat bedöma syrans och tanninernas kvalité var för sig.  

Vidare i intervjun kopplar informanten ihop vinets grad av personlighet och unika uttryck till 

vinets kvalité, något i vinet som väcker en nyfikenhet och gör det spännande. Denna Master of 

Wine beskriver konsumtionen av ett högkvalitativt vin som att det har en egenskap att suga in 
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personen i vinet vilket ger spänning och en större upplevelse än ett vin av lägre kvalité. Men för 

att kunna iaktta denna högre kvalité behöver vinet få fokus och tid för att göra det möjligt att 

reflektera kring vinet. 

 

Vinkvalité som koncept  
 

Personen menade även att kvalitetsvin gör det möjligt att stanna upp, njuta och fundera över vad 

producenten tänkte när den skapade vinet. Denna uttryckte att möjligheten att kunna ”läsa av” 

vinet och förstå producentens tanke bakom det var en viktig del av att konsumera vin. Detta 

fenomen kopplades även till vinets ursprungstypicitet som informanten ansåg vara en del av 

kvalitetsbegreppet, vilket kan illustreras genom citatet ”Att sitta ner och tänka till, känna att den 

här karaktären, den här kvalitén, den är unik för där den kommer ifrån, den har sitt ursprung, den 

reflekterar ett klimat, den reflekterar en människas involvering att framställa den här produkten.” 

Informanten var dock noga med att poängtera att ursprungstypicitet i sig inte är det samma som 

kvalité då denne menade att ett vin kan vara av mycket hög kvalité utan att vara 

ursprungstypiskt. Men den intervjuade uttryckte även att” Ursprung och karaktär är inte samma 

som kvalité, men om det både är av hög kvalité och är ursprungstypiskt så betyder detta en nivå 

till på kvalitetsstegen.” En av orsakerna till varför informanten inte ville lägga större vikt vid 

ursprungstypiciteten var för att personen ansåg att denna egenskap är svår att bedöma då vin 

provas utan vetskap om ursprunget, men att det ändå går att kvalitetsbestämma vinet.  Denna 

Master of Wine uttryckte även vikten av tanken bakom vinet när personen pratade om 

ursprunget, bland annat genom citatet; ”...om man provar blint och så får man [sedan] veta var 

det är ifrån och så försöker man tänka sig in i [vinet], så kan man tänka; jaha det är så det funkar 

och det är så de har gjort, jaha då förstår jag hur de tänkte...” . 

 

Den intervjuade personen nämnde även att ett vin av hög kvalité ger en större upplevelse och 

drog paralleller mellan vin och konst. Personen pratade även om smakupplevelse som vin kan ge 

och vikten av att stanna upp och njuta ”...vi har ju smaksinnena som är helt fantastiska och det 

gäller att hitta glädjen i att tillfredställa nyfikenheten genom smakupplevelser...” 
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På frågan om varför bedömningen av vinkvalité är så viktigt svarade informanten att det finns så 

mycket stolthet i vin, där producenterna har så mycket passion för det de gör, det är en produkt 

som människor sätter ner hela sin själ i. Informanten vill därför att konsumenten skall respektera 

den som har tillverkat vinet, uppskatta det som är kvalité, tycka att det är spännande med vin och 

inte bli lurade av det som är kemiskt och syntetiskt. Personen nämnde flera gånger att ett 

kvalitetstecken var om vinet ”var ärligt” som denne såg som en motpol till en upplevelse av att 

vinet var syntetiskt. 

 

Upplevelsen av ett vin, menade denna Master of Wine, påverkas bland annat av sinnesstämning, 

platsen där vinet konsumeras och andra yttre faktorer. Informanten ansåg att 

kvalitetsbedömningen även kan bero på hur provaren är mottaglig av kvalitén vid tillfället av 

bedömningen. Den intervjuade personen menade att kvalitetsbedömningen, likt upplevelsen kan 

vara subjektivt beroende på vilken situation provaren befinner sig i, då bedömningen kan 

påverkas av yttre omständigheter och därmed är till viss del subjektiv. Genom erfarenhet menade 

dock informanten att en provare kan lära sig att avskärma sig från de yttre faktorerna och på det 

sättet göra en mer objektiv bedömning, vilken denna menar krävs i många situationer.  

 

När informanten slutligen fick frågan i slutet av intervjun om denne ville sammanfatta begreppet 

vinkvalité gavs flera exempel på hur denna bedömde eller vad denna tyckte indikerade vinkvalité 

men det presenterades inte något som kunde ses som en sammanfattning av begreppet. 

 

 

Diskussion 
 

Inledningsvis bör påpekas att även om resultatet av denna studie stämmer väl överens med 

tidigare forskning är urvalet alldeles för litet för att dra några generella slutsatser av. Det lilla 

urvalet utgörs av personer som alla har kopplingar till en sommelierutbildning vid ett universitet 

vilket minskar möjligheterna att dra generella slutsatser men gör det däremot möjlighet att dra 

slutsatser om detta universitet. Nedan görs en jämförelse mellan de olika intervjuerna som gjorts 

där skillnader och likheter tas upp. Efter detta diskuteras informanternas uppfattning av 
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konceptet vinkvalité och sedan deras uppfattning om den objektiva bedömningen av vinkvalité 

och avslutningsvis diskuteras metoden som användes under studien. 

 

Jämförelse mellan grupperna 

 

En tydlig trend vad gäller erfarenhet av vinbedömning och beskrivningen av hur den går till och 

vilka kriterier som används kunde urskiljas. Förstaårsstudenterna nämnde minst antal 

bedömningskriterier och förklarade dem inte heller detaljerat. Denna grupp lade dessutom störst 

vikt på de sensoriska bedömningskriterierna och reflekterade förhållandevis lite kring de 

analytiska bedömningskriterierna. Fokusgruppen som bestod av tredjeårsstudenter räknade upp 

betydligt fler bedömningskriterier, beskrev kriterierna mer ingående och kunde även koppla 

samman olika bedömningskriterier och förklara hur de påverkade varandra. De använde även i 

högre grad analytiska bedömningskriterier som bland annat lagringspotential och lade större vikt 

vid att analysera de yttre faktorerna som påverkar ett vins sensoriska egenskaper. En liknande 

skillnad kan iakttas då intervjun med en Master of Wine jämförs med tredjeårsstudenternas. 

Denne beskriver framförallt kvalitetsbedömningsprocessen mycket mer ingående, varje 

bedömningskriterium mer ingående och bryter dessutom ner dessa i mindre beståndsdelar vilket 

inte tredjeårsstudenterna gjorde. De som således kan tolkas ur resultatet är att med en ökad 

erfarenhet av vinkvalitetsbedömning ökar förmågan att beskriva processen mer detaljerat. Detta 

kan förmodligen även ses som att kvalitetsbedömningen i sig görs på ett mer detaljerat sätt med 

ökad erfarenhet, vilket även Grainger (2009) menar. Vad som också kan utläsas är att de med 

mer erfarenhet har en tendens att i större utsträckning diskutera vin genom analytiska 

bedömningskriterier som till exempel lagringspotential, något som förstaårsstudenterna inte 

nämnde men som tredjeårsstudenterna och personen med titeln Master of Wine gjorde. Detta 

stämmer väl överens med vad Charters & Pettigrew (2007) och Parr m.fl. (2011) har kommit 

fram till, att en ökad kunskapsnivå leder till att personer reflekterar mer kring de yttre faktorerna 

och kopplar de till vinets sensoriska egenskaper.  

 

Resultatet visar dock att en ökad engageringsgrad inom gruppen av mycket engagerade 

vinkonsumenter inte verkar påverka uppfattningen av vinkvalité som koncept. Detta kan 

motsägas av Charters & Pettigrew (2007) resultat då de har visat att uppfattningen av vinkvalité 
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skiljer sig åt mellan högengagerade och lågengagerade vinkonsumenter. I resultatet verkar 

visserligen de med mer erfarenhet vara mer specifika i sina resonemang och exempel när de 

diskuterar begreppet vinkvalité. Men åsikterna och resonemangen verkar i det stora hela vara 

mycket likartade mellan de två fokusgrupperna och den intervjuade Master of Wine. Likheten 

mellan grupperna kan tyda på att det grundläggande intresset för vin har samma ursprung och 

inte förändras nämnvärt då en person får en större erfarenhet av vin. Dessa iakttagelser är 

orsaken till varför den vidare diskussionen inte kommer att separera grupperna utan behandla 

alla informanter som en grupp där deras gemensamma uppfattning kommer att belysas. 

 

 

Uppfattningen av kvalitetskonceptet 

 

På frågan om vad de ansåg att vinkvalité var svarade alla informanter i denna studie utom en, en 

av förstaårsstudenterna, med att redogöra för olika bedömningskriterier som de använder sig av 

vid en kvalitetsbedömning. Dessa kriterier var framförallt: färg, klarhet, komplexitet, 

koncentration, struktur, balans, längd, ursprungstypicitet, personlighet och lagringspotential. 

Detta resultat stämmer överens med tidigare facklitteratur av författare som Basset (2000) och 

Grainger (2009) samt av forskare som Jover m.fl. (2004) och Charters & Pettigrew (2007) då 

varje kriterium har beskrivits tidigare i en eller flera av dessa publikationer. Det intressanta med 

informanternas svar är att det egentligen inte svarade på frågan. Den inledande frågan var inte 

hur informanterna bedömde ett vins kvalité eller vilka kriterier som ingår i en sådan bedömning 

utan hur de uppfattar begreppet vinkvalité och vad konceptet vinkvalitet betyder, en fråga som de 

dessutom hade svårt att svara på när den förtydligades. Charters (2008) rapporterar om en 

informant som menade att vissa viner har en egenskap att förflytta henne till en annan plats men 

att hon inte kunde definiera denna kvalité, vilket kan vara en liknande svårighet som 

informanterna i det föreliggande arbetet uppvisade då de skulle beskriva vinkvalité som begrepp. 

Detta kan tyda på att sambandet mellan facklitteraturens beskrivning av kvalitetsbedömningens 

tillvägagångssätt och enskilda personers uppfattning av kvalité som visats i Jovers m.fl. (2004) 

och Charters & Pettigrew (2007) har en mycket direkt koppling. Det kan inte uteslutas att 

personer som är mycket engagerande i vin, personer som söker information om produkten eller 

utbildar sig inom ämnet, och som enligt Charters & Pettigrew (2007) använder sig av samma 
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kriterier för att beskriva sin uppfattning av vinkvalité som facklitteraturen presenterar gör det 

eftersom att dessa personer har läst vilka egenskaper som ”är kvalité” och därmed räknar upp 

dessa vid frågor om kvalité. Denna beskrivning behöver således inte vara deras verkliga 

uppfattning av kvalité, något de även antydde i resultatet, utan kan vara ett bekvämt sätt att 

förhålla sig till begreppet. Det kan inte uteslutas att de intervjuade personerna genom sin 

utbildning har blivit lärda att bedöma vinkvalité på ett bestämt sätt och accepterat detta men inte 

reflekterat över vad denna kvalitetsbedömning egentligen betyder. Detta kan vara en förklaring 

till varför de tillfrågade beskriver ett vins egenskaper eller vilka egenskaper som är viktiga vid en 

kvalitetsbedömning snarare än att reflektera över varför denna bedömning görs när de får frågan 

om vad vinkvalité betyder. 

 

 

Upplevelsen och vinkvalité 

 

Ett grundläggande antagande i resonemanget som förts ovan, om att det skulle finnas en 

definition av vinkvalité som är övergripande och inte innefattar de olika bedömningskriterierna, 

kan kritiseras. Men frågan som bör ställas då är; vad skall vi ha den bedömda vinkvalitén till? 

Vad är till exempel poängen med att ett vin har komplexitet? Jackson (2008) ger ett svar på detta 

då han menar att komplexitet, enligt definition av Grainger (2009), gör vinet mer intressant. 

Även i detta examensarbete menade flera informanter att det viktiga med ett högkvalitativt vin 

var att det hade egenskaper som väckte nyfikenhet, var spännande och berörde personerna. 

Denna beskrivning av högkvalitativa viner stämmer väl överens med Grainger (2009) som menar 

att högkvalitativa viner har en förmåga att beröra likt litteratur, musik eller annan konst. 

 

Parallellen med konst var även vanlig hos informanterna i det föreliggande arbetet då de menade 

att vin är en uttrycksform vilket all konst kan sägas vara. Grainger (2009) har även tagit fasta på 

vin som en uttrycksform då han skriver att ett högkvalitativt vin har en klar personlighet som 

självsäkert uttrycker sin tid och plats. Dessa resonemang är även de tydliga i resultatet av det 

föreliggande arbetet där intervjudeltagarna fäster stor vikt vid att kunna koppla de sensoriska 

egenskaperna i vinet med yttre förhållanden som platsen där druvorna till vinet har växt, olika 

förhållanden under det året de växte, vinmakartekniker och kanske framförallt vad vinmakaren 
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tänkte när denne skapade vinet och i vilket syfte. Detta stämmer väl överens med Charters & 

Pettigrew (2006a) som menar att tänkandet och reflekterandet kring vinet har en central roll i 

njutningen av vinet. Basset (2000) är av samma uppfattning då han menar att det går att hålla en 

diskussion om och visualisera ett högkvalitativt vin, till skillnad från ett av lägre kvalité. Den 

höga värdering av att kunna ”läsa” ett vins historia genom de sensoriska attributen kan även vara 

en av orsakerna till varför många vinkunniga lägger så stor vikt vid yttre faktorer som ursprung, 

jordmån, klimat och olika vinmakartekniker vilket resultatet av detta examensarbete visar och 

som även kommit fram i tidigare studier av Charter & Pettigrew (2007) och Parr m.fl. (2011).  

 

Resultatet i denna studie tyder även på att de yttre faktorerna inte behöver vara så direkt och 

medvetet kopplat till vinets tillverkning som har beskrivits ovan. Detta illustreras genom att två 

av tredjeårsstudenterna i den föreliggande studien ger exempel på så vitt skilda företeelser som 

skilsmässor och krig vilka kan kopplas till vinets sensoriska egenskaper och genom detta förhöja 

upplevelsen av vinet. En vinmakares skilsmässa kunde kopplas till hans viner då vinet blev 

sämre under det året vilket en av deltagarna ansåg förhöjde upplevelsen av att dricka vinet även 

om det var sämre rent sensoriskt. Ytterligare en annan tyckte att upplevelsen förhöjdes av ett vin 

där druvorna hade plockats tidigare än vanligt 1939, något som även upplevdes i vinet, för att 

andra världskriget var i annalkande. Just upplevelsen av vinet verkar spela en central roll i 

kvalitetsbegreppet, inte minst för att alla de deltagande informanterna i denna studie ansåg att 

upplevelsen var deras främsta syfte med att konsumera vin. De uttryckte även upprepade gånger 

att kvalitén kunde öka med hjälp av kunskap om och historien bakom vinet. Men 

intervjudeltagarna satte inte likhetstecken mellan kvalité och upplevelse för att de ansåg att 

upplevelsen av ett vin hade många fler beståndsdelar. Enligt informanterna kan upplevelsen av 

ett vin påverkas av hur vinet presenteras, historien bakom vinet och hur bra de sensoriska 

egenskaperna kan kopplas till vinet men även av den vindrickande personens preferenser, 

sinnesstämning och förväntningar. Ett förslag på en sammanfattning av konceptet vinkvalité som 

författaren till den föreliggande studien skulle vilja ge är: Den sensoriskt bedömda vinkvalitén är 

en uppskattning av den potentiella upplevelsen ett vin kan åstadkomma. Formuleringen ”den 

potentiella upplevelsen” står här för en reservation mot att de övriga förhållandena, så som 

preferens för vinet, sinnestämning, historien med mera, även behöver vara uppfyllt för att 

upplevelsen av vinet skall kunna vara stor.  
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Den objektiva kvalitetsbedömningen  

 

Resonemangen runt kopplingen mellan upplevelsen av ett vin och den bedömda kvalitén som 

gjorts ovan är dock inte förenlig med uppfattningen om att vinkvalité går att bedömas objektivt 

som Charters & Pettigrews (2007) informanter,  informanterna i detta examensarbete och 

Grainger (2009) uttryckt. Det går lätt att argumentera för att en objektiv bedömning av något 

subjektivt, som till exempel en upplevelse, inte går att göra då begreppen är varandras motsatser. 

Även om idén att vinkvalité skall bedömas objektivt är väl utbredd är tveksamheten om detta är 

möjligt minst lika utbredd. Ett förslag av en intervjudeltagare från gruppen med 

förstaårsstudenter i den föreliggande studien var att 80 % av en kvalitetsbedömning är objektiv 

medan resterande del är subjektiv; en siffra som är mycket nära de 70–80 % som en av Charters 

& Pettigrews (2007) informanter föreslog. Denna syn att det finns både en objektiv del och en 

subjektiv del av vinkvalité resonerar även Robinson (2006) kring, men ingen verkar kunna 

förklara vilken del som är objektiv och vilken som är subjektiv. Den intervjuade Master of Wine 

nämnde i resultatet att en ökad erfarenhet gjorde att en högre objektivitet kunde åstadkommas, 

något som även är Graingers (2009) åsikt. Den intervjuade Master of Wine och andra 

informanter i studien menade även att plats, sinnesstämning och historien bakom vinet kunde 

påverka den bedömda kvalitén. Frågan som ställs efter ett sådant uttalande är dock hur subjektiva 

förhållanden kan påverka en objektiv bedömning? Ett förslag till en förklaring av denna 

mottsättning mellan subjektivitet och objektivitet som författaren till den föreliggande studien 

skulle vilja ge, och som möjligen kunde göra det lättare att härleda kvalitén till upplevelsen, 

kunde vara att vinkvalité inte bedöms objektivt utan intrasubjektivt, med andra ord genom 

samförstånd. Detta betyder att vi har en gemensam överenskommelse av vilka attribut ett vin av 

hög kvalité bör ha vilket även kan förklara varför erfarna vinprovare ofta är relativt eniga i sina 

bedömningar. Det är uppenbart i denna studie att informanterna visar svårigheter att diskutera 

deras uppfattning av vinkvalité då de ”vet” att vinkvalité skall bedömas objektivt, något som 

dock inte verkade vara deras uppfattning eftersom nästan alla uttryckte att det fanns något 

”godtyckligt” med kvalitetsbedömningar. Här kunde idén om att kalla bedömningen 

intrasubjektiv snarare än objektiv underlätta kommunikationen och diskussionen om vad 

vinkvalité är genom att förena de två uppfattningarna.  
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Metoddiskussion 

 

Metoden med de mindre fokusgrupperna som användes i denna studie var mycket användbar. 

Anledningen till detta var för att frågeställningen verkade vara ett ovant sätt att tänka kring 

vinkvalité för informanterna och de mindre grupperna möjliggjorde en diskussion där 

informanterna fick utforska sina uppfattningar tillsammans. Detta var positivt då intervjuledarens 

inverkan på de intervjuade kunde begränsas och därmed risken för att till exempel ledande frågor 

skulle påverka de erhållna svaren. Av samma anledning var den enskilda intervjun mer 

problematisk eftersom att intervjuledaren då behövde driva diskussionen mycket mer aktivt 

under intervjun vilket i sin tur kan ha påverka resultatet. Det var dock svårt av praktiska skäl att 

organisera fokusgrupper med fler Master of Wine än den person som användes och den enskilda 

intervjun kan ändå ses som ett komplement till fokusgrupperna.  

 

Slutsats 
 

Resultat tyder på att med ökat vinkunnande görs kvalitetsbedömningar av vin mer detaljerat och 

bedömningen kopplas även då i större grad till yttre faktorer. Indikationer finns även på att den 

uppfattade vinkvalitén har ett nära samband med den upplevelse ett vin kan ge.  

 

 

Förslag till vidare studier 

 

Det föreliggande arbetet indikerar att informanternas åsikter om vad vinkvalité är för dem 

nödvändigtvis inte behöver vara deras egna utan snarare att de uppfattade kvalitetsdimensionerna 

av vin som presenterats av Jover m.fl. (2004) och Charters & Pettigrew (2007) kan härledas till 

facklitteraturen inom ämnet. Resultatet av den föreliggande studien föreslår att upplevelsen av ett 

vin är starkt kopplad till begreppet vinkvalité. Det bör således utredas vidare hur utbredd 

uppfattningen att upplevelsen och vinkvalité har ett nära samband är samt hur detta samband i så 

fall ser ut.  
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