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Sammanfattning

För att mäta vinkvalitet används mänskliga bedömare, och det är på dessa bedömares 

sensoriska upplevelse och analys av vinet som kvalitetsmåttet grundas. Eftersom måttet 

bygger på upplevelsen är ingen sådan bedömning helt objektiv. Människor präglas av sin 

miljö, och formar sitt agerande efter omgivningen. En viktig del av omvärlden är de kulturella 

faktorerna. Denna uppsats undersöker med ett explorativt angreppssätt hur kulturella aspekter 

kan ha inverkan på kvalitetsperceptionen. Uppsatsen har studerat skillnader i hur personer 

från Sverige och Georgien presterar i kvalitetsbedömning av samma viner. Studien har i två 

paneler använt både rangordningstest och ett deskriptivt test av fem viner. Provningsresultaten 

har analyserats kvantitativt, och kulturrelaterade förklaringar har sökts till de mönster som 

kunnat konstateras i resultatet. Det kan visas att de georgiska bedömarna haft lättare för att 

göra en helhetsbedömning av vinerna, medan svenska bedömare presterat bäst då de fått 

förutbestämda kvalitetskriterier att utgå från. Slutsatsen är att kulturella aspekter kan ha 

inverkan på kvalitetsperceptionen, och att förklaringen till dessa kan sökas i såväl folkens 

mentalitet som deras erfarenheter och traditioner runt vinkonsumtion. Georgiernas kultur kan 

kopplas samman med ett större intresse för mjuka värden i vinet och helhetsupplevelsen, 

medan svenskarnas kultur och mer strukturerade mentalitet ger dem fördelar i att bedöma 

efter förutbestämda kriterier.

Nyckelord: Georgien, kultur, kvalitet, smak, Sverige, vinprovning



Förord

’Jag har mycket att berätta’ sa fisken, ’men jag har munnen full av vatten.’

Georgiskt ordspråk.

För mer än fyra år sedan köpte jag tre flaskor vin från Georgien, ett land vars viner jag aldrig 

tidigare provat. Jag var mest bara nyfiken. Vi drack dem en kväll i goda vänners lag, så som 

goda viner är gjorda att drickas. Vi var förvånade. Och charmade. Vinerna var så annorlunda 

mot allt annat vi druckit tidigare. Det här var viner med en helt egen röst, ett helt eget språk. 

Först hade vi svårt att förstå vad de sa till oss, men vad gjorde det? De var speciella. Och de 

var charmerande.

Där det inte finns hundar lär de katterna att skälla. 

               Georgiskt ordspråk.

Ju mer jag läste om Georgien och landets viner förstod jag hur speciellt det var, det som jag 

funnit i mina tre vinflaskor. Georgiens viner är de mest ursprungliga vinerna, från ett område 

där man gjort vin i 8000 år, tre gånger längre än någon annanstans. Och de har bevarat sin helt 

egna personlighet. Vinerna försöker inte vara internationella i stilen, som alltför många viner 

idag tyvärr försöker vara. De försöker inte efterlikna något annat än vad de själva är. De har 

personlighet.
Världen kan erövras med ord, men inte med draget svärd. 

        Georgiskt ordspråk.

Jag läste allt jag kunde komma över om Georgien. Jag började studera vin på universitetet. 

Jag ville veta mer. En dag bestämde jag mig också för att jag måste resa dit. När jag väl var 

där fann jag nya vänner, och fick uppleva deras kultur och traditioner. Först då förstod jag vad 

landets viner försökte säga mig tre år tidigare, den gången då jag först provade dem. Och jag 

insåg jag att jag måste berätta deras historia. Det finns en annan värld av vin i Kaukasus, och 

där finns mycket vi kan lära oss. Där finns andra kvaliteter. Ja, till och med i det annars så 

orubbliga begreppet kvalitet verkade det finnas skillnader. Hemma igen skrev jag rapporter 

och pm, höll provningar och berättade. Och så åkte jag tillbaka till Georgien och inspirerades 

då jag behövde. Så bestämde Patrik och jag oss för att grundligt utforska kvalitetsuppfattning, 

och undersöka vad som skiljer mellan hur skandinaver och kaukasier uppfattar vin. I denna 

uppsats har vi sammanställt delar av det vi funnit.

Daniel Collin



[I]t is the wine that leads me on, the wild wine that sets the wisest man to sing at the 

top of his lungs, laugh like a fool – it drives the man to dancing... it even tempts him to 

blurt out stories better never told (Homer, ca 700 BC).

Hur kan något som är gjort på endast druvor smaka så sensoriskt komplext och inspirera så 

mycket? Min fascination med vin började rätt sent, men var ganska självklar första gången jag 

smakade ett vin av hög kvalitet. Kvalitet i vad jag än gör i livet har alltid fångat min 

uppmärksamhet, vare sig kvalitet i musik, film, böcker och annan konst. Likt Daniel ville jag 

veta mer. Jag fick mersmak. Ju mer kunskap jag tog åt mig, desto hungrigare blev jag. Den 

stora frågan återstod; varför arbetar jag inte på med vin varje dag, som mitt vardagliga yrke?

The discovery of a wine is of greater moment than the discovery of a constellation. 

The universe is too full of stars (Benjamin Franklin, 1706-1790).

Vin är något som inspirerar oss, både genom dess kultur och sensoriska kvalitet. Mat och 

dryck för samman människor utan gränser.

Drinking good wine with good food in good company is one of life’s 

most civilized pleasures (Michael Broadbent, 1927-).

Genom att fullfölja passionen för vin har jag valt att helt byta livsinriktning. Tre år senare står 

vi vid mållinjen, där jag och Daniel kombinerat våra styrkor för att finna nya vägar att se 

vinkvalitet och kultur. Framförallt är jag nöjd över att få utforska kvalitetsbegreppet från ett 

kulturperspektiv och ytterligare söka svar på gapet mellan gillande och kvalitet. Nu håller vi 

glaset högt och delger en del av det vi funnit.

Patrik Nilsson

Vi vill tacka alla er, vänner och hjälpande händer, som gjort det här projektet möjligt. 

Marianne, John, Elene, Alex, Asgeir, Erik, Ulf, Gia, Tamriko, Iago, Niki, Malkhaz, Marcus, 

Monica, Fredrik, Fader Gerazime, alla paneldeltagare, och inte minst alla ni som stått ut med 

att vi varit upptagna med våra skriverier de här månaderna. 

 ! მეგობრობას გაუმარჯოს

Megobrobas gaumarjos!
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1. Introduktion
Att systematisera viner efter kvalitet handlar om att urskilja de viner som har större potentiell 

njutning och därav också större kommersiellt värde, vilket är relevant för såväl konsumenten 

som producenten och säljaren.

Det finns inget helt objektivt sätt att bedöma kvalitet, eftersom denna typ av bedömningar inte 

kan göras utan subjektiva provare. Ju tydligare referenspunkter provaren har att bedöma efter 

desto mer objektiv kan dock bedömningen göras. För att dessa referenspunkter ska vara 

giltiga krävs det kunskap om hur människor upplever vin, ty om kvalitetsklassificeringen ska 

vara universell måste kvalitetskriterierna utgå från en universell upplevelse av vinet.

Denna studie söker svar på om vinprovarens kvalitetsuppfattning är universell, eller om det 

finns skillnader kulturer emellan. Studien undersöker om människors kulturella prägling 

inverkar på hur de använder kvalitetskriterier. Vi söker svar på om en annorlunda vinkultur 

med annorlunda viner kan resultera i en annan syn på vinkvalitet.

Vi har studerat två olika kulturer, Georgien och Sverige. Georgien är ett vinproducerande land 

med en lång och rik kulturell tradition kring vinet, medan Sverige i stort sett saknar egen 

vinproduktion och har mindre än ett halvt sekels tradition av vindrickande bland gemene man. 

Östra Georgien, där del av datainsamlingen gjorts, har dessutom en kulturell tradition att göra 

viner som stilmässigt skiljer sig mycket från den klassiska västerländska stilen av vin, och 

därför inte helt passar i de västerländska referensramarna.

Kunskap om kulturella skillnader i kvalitetsuppfattning kan skapa ökad förståelse för varför 

olika människor ser på vin på olika sätt. Kunskapen kan bidra till att vidga den etablerade 

synen på vinkvalitet, och leda till ett mer universellt sätt att göra kvalitetsbedömningar. Bättre 

kvalitetskunskap är relevant för såväl konsumenten som producenten och säljaren av vin.

1.1. Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och värdskap
Ämnet måltidskunskap och värdskap innefattar alla aspekter som samverkar för att forma 

måltiden som helhet. Ämnet syftar till att skapa förståelse för människans interaktion med mat 

och dryck och andra människor i måltidsmiljön. Gustafsson (2004) beskriver hur 

måltidskunskap vetenskapligt kan angripas från såväl sensoriskt, pedagogiskt, etnologiskt, 
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sociologiskt, företagsekonomiskt, medicinskt, hushållsvetenskapligt och antropologiskt 

synsätt. Fjellström (2004) betonar vidare att teoretisk vetenskaplig forskning ändå inte räcker 

till för att förstå måltiden, utan att även hantverksskicklighet och inlärda färdigheter, så kallad 

tyst kunskap, är en viktig del.

Måltidskunskapen angriper måltiden från ett till sinnesupplevelserna knutet håll. Gustafsson 

(2004) menar att kunskap om måltiden som helhetsupplevelse behövs för att optimera 

exempelvis restauranger och andra miljöer där mat och dryck serveras, då det är upplevelsen 

som höjer maten från att vara simpelt näringsintag till att bli en måltid.

Jonsson (2004) resonerar att smak inte bara handlar om de egenskaper vi kan uppfatta 

sensoriskt, utan även innefattar vad hon kallar den kulturella smaken, något som kan relateras 

till ordet smak i innebörden tycke och smak. Det finns symbolik och budskap i allt vi varseblir 

med våra sinnen, men hur vi uppfattar det beror på vår sociala fostran. Betydelsen av 

människors sociala prägling för deras smak har belysts av många, inte minst av Bourdieu 

(1984). Enligt Jonsson (2004) kan kulturella värderingar vara en faktor som lyfter mat och 

dryck till att få ett socialt sammanhang. Gustafsson, Öström, Johansson, och Mossberg (2006) 

menar att förståelse för denna typ av sociologiska sammanhang är en viktig kunskap gäster 

och personal behöver för att förstå varandra i mötet sinsemellan, och det servicerelaterade 

mötet är i sin tur enligt FAMM-modellen (Five Aspects Meal Model) (Gustafsson et.al., 2006) 

en av de fem aspekter som bygger en måltidsupplevelse i restaurangmiljö.

En annan av FAMM-modellens fem aspekter är produkten, som Gustafsson et.al. (2006) 

beskrivit består av “den mat och drycker som serveras och dess kombinationer” (Gustafsson 

et.al., 2006, s. 88). För att uppnå en god helhetsupplevelse av måltiden krävs det angenäma 

smakkombinationer mellan mat och drycker, och för att klara att skapa dessa behövs även 

kunskap om hur produkterna i sig fungerar (ibid.). Vin är en av de mest klassiska 

måltidsdryckerna, och den kunskap om vinets kvalitetsdimension som denna uppsats syftar 

till att utforska är i högsta grad betydelsefull för att förstå hur man skapar de angenäma 

smakkombinationer Gustafsson et. al. (2006) talar om.

Vinprovning finns beskrivet ur måltidsvetenskaplig synvinkel av Herdenstam (2006), som 

huvudsakligen berör vinprovarens psykologi, och därmed upplevelsen av vinet. Vinets 

egenskaper i en vinprovning är enligt Herdenstams sätt att se det bara ena halvan, vinprovaren 
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själv och hur denne uppfattar vinet är den andra. Herdenstams (2006) avhandling bygger på 

det viset en bro mellan produkten och konsumenten, och vår uppsats syftar till att utforska ett 

av de material denna bro kan byggas av, nämligen de kulturella faktorerna.

Vinkvalitet är ett begränsat område av vinet som produkt, och de kulturella faktorernas 

påverkan på vinupplevelsen är ett begränsat område av perceptionsämnet. Vår uppsats 

undersöker således endast ett mycket litet område av ett stort ämne, men med just ett sådant 

till sinnesupplevelser relaterat angreppssätt som Gustafsson (2004) beskrivit karaktäriserar 

måltidskunskapen.

2. Teoretisk bakgrund
Här behandlas uppsatsens ämne utifrån tidigare publicerad litteratur. Först presenteras 

kulturella faktorer, och därefter det som relaterar till sensorik och vinkvalitet. Sökandet efter 

delar av litteraturen har skett enligt den sökmatris som bifogas som Bilaga 1. 

2.1. Måltids- och dryckeskultur
Måltids- och dryckeskultur varierar mellan olika länder, och bidrar till ländernas kulturella 

särprägel. Albala (2011, s. 10) beskriver det till dryckeskultur närstående begreppet matkultur, 

och noterar att detta handlar om mycket mer än variationer i kokkonst. I sin definition på 

matkultur relaterar han förutom utformningen av maten i sig bland annat till 

konsumtionsbeteende, värderingar, symbolik, religion och status.

En faktor som kan förklara kulturers särprägel är det Bourdieu (1984) benämner habitus. 

Habitus handlar om att historien kulturellt präglar individen, och är en naturlig och i individen 

inneboende egenskap som följer denne genom livet. Då sociala grupper till någon grad är 

avskärmade från varandra uppstår med tiden olika varianter på habitus som tar sig uttryck i 

variationer på livsföring. Funktionen är att personer genom att besitta denna sociala prägel vet 

hur de ska föra sig i sitt sociala sammanhang. En följd av habitus är påverkan på tycke och 

smak; vilket exempelvis kan ta sig uttryck i sociala gruppers eller kulturers olika mat- och 

dryckesvanor. Mat- och dryckessmak är på det viset därför delvis beroende av personens 

sociala hemvist (Bourdieu, 1984; Øygaard, 2000).

9



Øygaard (2000) har applicerat Bourdieus teorier på personers smak och uppfattning av 

livsmedel, för att undersöka om personer i olika sociala klasser av det norska samhället har 

olika smak för mat. Huvudsakligen rör sig Øygaard (2000) kring en annan av Bourdieus 

teorier, den till social status relaterade teorin om socialt kapital, men använder även teorin om 

habitus för att förklara sitt resultat. Observera att Bourdieu skiljer på olika slag av rikedom, i 

form av exempelvis kulturellt kapital och ekonomiskt kapital (Bourdieu, 1984). I sin tolkning 

av Bourdieu tar Øygaard (2000) bland annat upp att för kulturellt fattigare människor är synen 

på maten mer utifrån dess funktion i att vara närande för kroppen, medan kulturellt rikare 

samhällsgrupper har ett större intresse för matens utformning. Med habitus inverkan utvecklar 

därför kulturellt fattigare kulturer ett gillande för mat som är enkel och mättande, medan 

kulturellt rika kulturer utvecklar en mer mångsidig måltidskultur. Dessa samband kunde 

Øygaard (2000) också påvisa i praktiken, i form av att kulturellt fattigare personer i den 

mening att de hade lägre utbildning valde mat mer utifrån dess mättnadsfunktion, medan mer 

välutbildade och kulturellt rikare personer hade större intresse för matens uttrycksfullhet och 

föredrog mer nyskapande mat.

2.1.1. Georgiens måltids- och dryckeskultur
Georgien har ett strategiskt läge söder om Kaukasus, där Europa möter Centralasien, Ryssland 

möter Orienten, och dessutom gick den gamla sidenvägen genom landet. Landets läge där så 

många kulturer möts har bidragit till att forma dess särpräglade måltidskultur (Goldstein, 

2013; Feiring, 2014). Landets strategiska läge har också gjort att man utsatts för oräkneliga 

krig och perioder av ockupation, men trots detta har en georgisk identitet och kultur överlevt i 

årtusenden (Goldstein, 2013). Det är ett mycket stolt folk som värnar om sina traditioner, och 

efter självständigheten från Sovjetunionen har landet haft en snabb återgång till sin 

traditionella mat- och vinkultur. Idag påverkar globaliseringen landets kultur kanske mer än 

någonsin, men trots att många västerländska och internationella produkter finns tillgängliga 

väljer väldigt många ändå traditionell hemlagad mat lagad från lokala råvaror (ibid.). 

Traditionsbundenheten i den georgiska måltidskulturen blir tydlig genom hur Kotthoff (1995) 

beskriver att det vid en middag med gäster i allmänhet bara serveras traditionella georgiska 

rätter. Kotthoff har även iakttagit att det vid en georgisk måltid finns en betydligt större 

variation av många små rätter än vad som är vanligt i västerländska kulturer, och att dessa 

rätter eller variationer på dem återkommer från måltid till måltid samt går igen över hela 

landet. Bland typisk georgisk mat kan nämnas aubergineskivor fyllda med valnötter, kryddor 
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och granatäppelkärnor; adzhapsandali, en ratatouilleliknande rätt med aubergine, paprika, 

potatis och tomater; khachapuri, det klassiska georgiska ostfyllda brödet och satsivi, en 

kycklingrätt i en sås med valnötter och lök (Albala, 2011, s. 125). Mat i överflöd ses som ett 

socialt sätt att hedra sina gäster, och gästen förväntas inte äta upp all mat som bärs fram 

(Kotthoff, 1995). Då gästerna sätter sig till bords är bordet redan dukat med mat, och bordet 

fylls sedan på med fler och fler fat med nya rätter allteftersom måltiden fortsätter, och endast 

tomma fat dukas av bordet (Albala, 2011, s. 127).

De Sloover (2011) beskriver den öppna vänlighet som finns hos det georgiska folket, som tar 

sig uttryck i vad som brukar benämnas den georgiska gästfriheten. Det är också ett stillsamt 

folk som sällan har särskilt bråttom, nöjer sig med vad de har, och tar dagen som den kommer 

(de Sloover, 2011; Feiring, 2014). En viktig del av den georgiska måltidskulturen, ett uttryck 

för folkets gästvänlighet och livsglädje, är supran, den georgiska festen. Supra finns beskrivet 

av Kotthoff (1995), Joy Linderman (2011), Goldstein (2013) och Feiring (2014). Goldstein 

beskriver supran som, förutom en anledning att samlas, också som ett sätt att uttrycka sin 

georgiska kultur, historia och tradition. På den georgiska landsbygden är dessa fester ett 

återkommande inslag så ofta som det finns något att fira. Förutom traditionell georgisk mat är 

drycken en central del, och att drycken är vin och att vinet är traditionellt georgiskt är en 

självklarhet (Kotthoff, 1995). Vinets roll i en supra är dock mycket mer än bara dryck, då det 

närmast kan beskrivas ha en rituell betydelse (Feiring, 2014). Vinet får inte drickas om inte en 

skål är utbringad, och dessa rituella skålar som följer ett bestämt mönster och innehåller bland 

annat tal, hyllningar och recitationer av poesi leds av en tamada, en person vid bordet som 

utsetts att leda festen (Joy Linderman, 2011; Feiring, 2014). Tamadans roll är att kombinera 

vindrickandet med kloka och känslosamma ord, för att göra måltiden till en närmast spirituell 

upplevelse. Rollen som tamada är ett ärofullt uppdrag och bara vissa människor är 

kvalificerade för det. En tamada bör vara kunnig och kvick, en bra talare, kunna recitera 

poesi, sjunga och berätta historier, samt dessutom klara att dricka stora mängder vin utan att 

visa några tecken på berusning (Joy Linderman, 2011). Andra rituella inslag som kan 

förekomma under en supra är vakhtangurad-drickande där deltagarna som vänskapsgest 

dricker vinet i armkrok med varandra, ofta ur speciella traditionella dryckeskärl, och 

bolomde-drickande som sker för att symbolisera särskilt känslofyllda och viktiga skålar och 

innebär att glasen måste drickas ur helt (Joy Linderman, 2011; Feiring, 2014).
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Söderlind (2011) beskriver Georgiens långa vinhistoria, och noterar hur såväl arkeologiska 

fynd som lingvistisk forskning om ordet vin tyder på att vinodlingen har sitt ursprung hos 

folken i södra Kaukasus. Glonti (2010) tillför även argumentet att den bibliska historien 

placerar vinets ursprung i området. Den klassiska georgiska vinmakartraditionen, där vin görs 

i de i marken nedsänkta lerkrukor som på georgiska kallas qvevris finns beskriven ur ett 

historiskt perspektiv av Söderlind (2011). Enligt Glonti (2010) finns det belägg för att 

tekniken användes redan för 5000 år sedan, och även om europeiska tekniker introducerades 

under 1800- och 1900-talet har de inte förmått konkurrera ut de traditionella qvevri-vinerna. 

Särskilt på den östgeorgiska landsbygden är dessa traditionella viner den självklara 

måltidsdrycken (Joy Linderman, 2011; Goldstein, 2013).

Qvevri-viner från Georgiens östra delar karaktäriseras, som de beskrivits av Albala (2011, s. 

129), Johnson & Robinson (2013), Goldstein (2013) och Feiring (2014), av kraftfull 

tanninstruktur och intensiv naturlig från enbart druvorna härrörande smak i såväl vita som 

röda viner. Karaktäristiken kommer av den ofta flera månader långa skalmacerationen där inte 

sällan även stjälkar och kärnor macereras (ibid.). Vinerna kan därför vara mycket 

smakintensiva och komplexa, men även subtilt finstämda och fruktrena, och beroende på 

tradition i området vara antingen helt torra eller ha olika grad av restsötma. Förutom qvevri-

stilen görs även viner i västerländsk stil, i allmänhet i storskalig produktion, och dessa är 

framför allt för export och konsumtion i städerna (Johnson & Robinson, 2013).

Vin odlas över hela landet, men Kakheti-regionen i öster dominerar genom att svara för mer 

än 2/3 av vingårdsarealen (GWA, 2011). Enligt GWA (2011) karaktäriseras vinkonsumtionen 

av att 99 % av det vin som dricks är inhemskt, och en stor del av det som dricks är 

lokalproducerat och säljs obuteljerat eller hemproducerat. 80 % av produktionen är vita viner, 

som är den mest populära stilen inom landet. Den viktigaste konkurrerande dryckestypen på 

den inhemska marknaden är öl, vars marknadsandel är ungefär lika stor som den för vin. Som 

en effekt av ett handelsembargo med Ryssland har exporten under 2000-talet sjunkit till 

endast 16 % av produktionen, och de viktigaste exportmarknaderna är Ukraina, Kazakhstan 

och Vitryssland. Viktiga nya exportmarknader som utvecklas är USA, Kina och EU (ibid.).

2.1.2. Sveriges måltids- och dryckeskultur
Sveriges läge i den norra utkanten av Europa har på flera sätt präglat landet. Landet ligger 

avsides och i äldre tider var därför det kulturella utbytet med omvärlden begränsat. Enligt 
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Salomonsson (1990) fanns det traditionellt även inom landet kulturella och med dem 

gastronomiska olikheter, och besvärliga kommunikationsvägar i glesbygden och liten kontakt 

med omvärlden torde bidragit till detta. Det kärva odlingsklimatet har dessutom gjort att man, 

åtminstone i norr, haft ett begränsat urval av jordbruksprodukter att leva av (ibid.). Landet har 

varit känsligt för fattigdom och nödår, och denna kamp för tillvaron kan ha bidragit till att 

prägla kulturen.

En karaktäristisk faktor i den svenska mentaliteten, som enligt Albala (2011, s. 359) och 

Johansson (2008) får avtryck i mat- och dryckeskulturen, är hur den lutherska läran om 

måttlighet präglat kulturen. Även om landet idag inte är anmärkningsvärt religiöst följer det 

Luthers principer (Luther, 1999) om att inte kräva mer än man behöver, vilket kan ta sig 

uttryck som i Albalas (2011, s. 359) beskrivning av traditionell svensk mat som sparsamt 

kryddad och relativt okomplicerad. Emellertid upplever Sverige idag ett sökande efter ny 

identitet och tar gärna till sig influenser från andra kulturer (ibid.), varmed verkligt traditionell 

svensk mat alltmer blir något för traditionella högtider. Enligt Notaker (2009) är det också 

huvudsakligen under högtiderna man finner ritualer kring mat och dryck, såsom skålande och 

snapsvisor. Vid högtider som jul och midsommar då svensken äter traditionell mat, dricker 

hon också mer av traditionella drycker såsom öl, sprit och glögg, och inte det för kulturen mer 

nymodiga vinet (ibid.).

Beträffande svenskens sätt att vara gjorde redan von Hellwald (1878) följande iakttagelse:

Grunddragen i det svenska skaplynnet äro håg för huslighet, ett öppet allvar, en på innerlig 

frihetskänsla grundad kärlek till fäderneslandet, djup religiös känsla, gästvänlighet, mod, 

menniskokärlek och snabb omdömesförmåga. Med dessa goda egenskaper förenar 

emellertid svensken åtskilliga mindre vackra, bland hvilka man brukar anföra en naturlig 

tröghet, parad med en viss hetsighet, stort anlag för afund, böjelse för starka drycker, 

benägenhet för yttre prakt samt oförmåga att spara (von Hellwald, 1878, s. 440).

Förutom att ge en bild av att svensken var betydligt mer traditionsmedveten förr finns det 

alltså hos von Hellwald (1878) också en beskrivning av svenskens komplicerade förhållande 

till alkohol. Sigfridssons (2005) avhandling är 127 år modernare men finner ändå liknande 

problematiska drag vad gäller alkoholen: Det finns i Sverige en koppling mellan alkohol och 

firande vilket leder till berusningsdrickande. Alkohol dricks efter arbetet eller efter 

arbetsveckans slut för att markera ledighetens början, och ibland i alltför rikliga mängder. 
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Alkoholdrickandet i festsituationer anses ha funktioner som att få personerna att slappna av, 

förhöja feststämningen och bli mer sociala (ibid.). Enligt Sigfridsson (2005) har 

alkoholdrickandet i Sverige funktionen att skapa social samvaro, och normen är att inte dricka 

ensam. Svenskens dryckesval är i många fall inte särskilt väl underbyggda, vilket specifikt vin 

som dricks är av liten betydelse för många svenskar (Marjamäki, 2010). Sigfridsson (2005) 

beskriver dessutom hur normen på en svensk fest är att dricka det man blir bjuden.

Beträffande vin har det enligt Sigfridsson (2005) och Spritmuseum (2014) druckits i Sverige 

sedan landet kristnades på medeltiden, men länge var det framför allt som nattvardsvin samt 

en dryck för kungligheter och aristokrati. Öl och sprit dominerade länge svenska folkets 

alkoholkonsumtion, men i takt med ökat välstånd i landet under 1900-talet förändrades 

konsumtionsmönstren (Johansson, 2008; Spritmuseum, 2014). Först på 1950-talet började 

dock vindrickande få spridning i alla samhällsklasser (Sigfridsson, 2005). Som en följd av 

monopolstrukturen inom detaljhandel och importörsled, Systembolaget och Vin och Sprit AB, 

var dock tillgängligheten kraftigt styrd och mycket vin importerades i bulk för buteljering i 

Sverige (Johansson, 2008; Spritmuseum, 2014). Enligt (Johansson, 2008) är en annan följd av 

monopolstrukturen att också alkoholkulturen blivit relativt homogen över landet, eftersom 

Systembolaget erbjuder samma möjligheter och begränsningar i tillgängligheten på dryck 

över hela landet. Efter att importörsmonopolet avskaffats 1995 har mångfalden i det 

tillgängliga vinutbudet blivit större och vinkonsumtionen tagit allt större marknadsandelar 

från övriga alkoholdrycker (Spritmuseum, 2014). Under perioden från avregleringen fram till 

2012 har vinkonsumtionen ökat från 29 % till 42 % av den totala konsumtionen, främst på 

bekostnad av sjunkande spritkonsumtion (SoRAD, 2013). Svenskens ökade världsvana och en 

liberalare politik kring utskänkningstillstånd fick under det sena 1900-talet dessutom en allt 

mer betydelsefull restaurangkultur av kontinental typ att växa fram, särskilt i städerna. Enligt 

Johansson (2008) mer än fördubblades restaurangserveringens andel av den totala 

alkoholkonsumtionen mellan 1985 och 2005. Albala (2011, s.363-364) beskriver hur svensken 

idag ofta äter på restaurang, och att landet har en utvecklad kultur av lunchrestauranger, 

pubar, snabbmat och fine-dining. Svenskar är dessutom mycket intresserade av utländsk 

matkultur, och Albala (2011, s. 364) nämner bland annat Mellanöstern, Kina, Thailand och det 

indiska köket som inspirationskällor.

Enligt SoRADs (2013) statistik för 2012 säljs 8 % av det vin som konsumeras i Sverige på 

restaurang, 8 % är resandeinförsel och 84 % av vinet säljs av detaljhandelsmonopolet. För 
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detaljhandelsmonopolets andel finns det mer specifik statistik. Under de första tre kvartalen 

2013 såldes det nästan dubbelt så mycket rött vin som vitt i landet, och mer än hälften av allt 

vin som såldes var förpackat i Bag-in-Box (Systembolaget, 2013). De tre största 

importländerna för vin under samma period var Italien, Sydafrika och Frankrike. Sverige har 

endast en obetydlig egen vinproduktion, men hemmaframställning är tillåtet (Notaker, 2009).

2.2. Vinprovaren
Vinprovaren kan ses som det redskap som används vid kvalitetsbedömning av vin. Såväl 

provningens psykologi som sensorik är relevanta för att förstå hur vinprovning fungerar. 

2.2.1. Vinprovningens psykologi
Herdenstam (2004) beskriver att vinprovarens yrkesskicklighet ofta ses som en analytisk 

tradition. Det etablerade synsättet är att sinnen och sinnesupplevelser är något mätbart. I ett 

analytiskt provningsögonblick avgränsas ett vins upplevelse till de mätbara egenskaper som 

avses bedömas, exempelvis syra, fruktighet och fyllighet (ibid.). En helhetsuppfattning byggs 

därefter av vinets karaktär, det som är. I ett analytiskt perspektiv kan egenskaperna alltså 

kvantifieras (ibid.).

Ett annat sätt att se på vinprovning, som Herdenstam (2004) också beskrivit, har ett omvänt 

förfarande. I det Herdenstam kallar ett syntetiskt provningsögonblick gör sig vinprovaren 

mottaglig för flera eller alla sinnesupplevelser, och vinet bildar en helhetsupplevelse genom 

de enskilda egenskapernas samverkande karaktär, det som blir. Syntetiska termer beskriver 

kvalitativt vinets egenskaper, exempelvis elegant, rund eller mjuk (ibid.). För att lättare förstå 

det syntetiska perspektivet skildrar luktforskare Hans Ruin, i sin rapport från 2004, luktsinnets 

sinnesuppfattning som en visuell representation av ett icke-visuellt fenomen (citerad i 

Herdenstam, 2004, s. 55).

I det syntetiska synsättet beskriver Herdenstam (2004) att två sidor kan utvecklas: Dels den 

explicita sidan av upplevelsen som artikuleras på något sätt; och dels den implicita sidan, eller 

den tysta kunskapen, som är upplevelsen av egenskaper provaren inte uttrycker och som vid 

provningstillfället inte ger samma betydelse. Herdenstam (2004) menar därför som en följd av 

detta att provarens visuella sinnesuppfattning aldrig kan göras rättvis eftersom totaliteten av 

sinnestrycket inte kan återskapas.
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Enligt Herdenstam (2004) finns en gräns för hur långt en analytisk beskrivning av ett vin kan 

göras, varpå ett syntetiskt angreppssätt blir nödvändigt. Möjligheten öppnas då att utgå från 

totalupplevelsen och således studera det som inte kan verbaliseras, den tysta kunskapen 

(ibid.).

Vindrickare har olika preferenser och erfarenheter, och detta faktum kommer att påverka 

deras beskrivningar, särskilt avseende ord som går att rangordna (Lehrer, 2009). I Brochet et 

al. (2001) studie har fyra vinexperters vinrecensioner analyserats. I undersökningen kommer 

forskarna fram till att när vinet är känt beskriver vinprovaren sensoriska egenskaper utifrån en 

prototyp av viner provaren tidigare upplevt i samma stil. I samma studie föreslås också att 

experter, liksom nybörjare, inte ignorerar hedoniska värderingar när en bedömning görs. 

Eftersom luktsinnet har en stark koppling till det hedoniska ökar svårigheten att bedöma 

luktintryck neutralt och analytiska beskrivningar objektivt (Herdenstam, 2004). Nybörjare har 

oftast två kategorier för preferens, antingen är vinet bra eller inte bra (Brochet et al., 2001). 

Associationsförmågan påverkas av psykologiska faktorer under vinprovning, som kan bidra 

till att samma vin kan upplevas olika vid olika provningstillfällen (Herdenstam, 2004). 

Provarens förmåga att göra en korrekt eller passande bedömning påverkas också av 

njutningseffekten (ibid.).

”På frågan: Vad betyder orden röd, blå, svart, vit? kan vi naturligtvis genast peka på ting som 

har dessa färger – men det är också allt: längre än så sträcker sig inte vår förmåga att förklara 

betydelserna” (Ludwig Wittgenstein; citerat i Herdenstam, 2004, s. 68).

Det filosofiska engelska uttrycket inverted spectrum handlar om språk och ord vi använder för 

känslor och upplevelser som vårt medvetande kan uppfatta på olika sätt (Lehrer, 2009). Likt 

vissa människor är helt färgblinda och upplever världen helt monokrom, finns likvärdiga 

individuella skillnader i smak (ibid.). Solomon (1990) beskriver Berlin och Kays upptäckter 

att det finns en universal regelbundenhet mellan hur människor känner igen och uttrycker 

olika färger. Att känna igen dofter har i en annan studie nämnd av Solomon (1990) bevisats 

svårt, och därför blir också aromer och smakupplevelser svåra att sätta ord på. Således finns 

inte samma universella regelbundenhet i hur människor känner igen och uttrycker doft- och 

smakupplevelser. Shiner (1996) redogör för att en vinprovare måste ha provat viner av en stil 

för att kunna urskilja stilen. Ur ett annat perspektiv, den vardagliga teorin, lär sig provaren att 
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urskilja känslor framkallat som ett resultat av att prova olika viner, likt en kock provar en ny 

krydda i sin sås (ibid.). Denna teori utgår ifrån att kvalitén inte är en egenskap hos vinet utan 

istället i provarens medvetna analys. Kriterier för kvalitet blir då inte heller egenskaper hos 

vinet utan istället hos provaren. Med andra ord involverar all kvalitetsbedömning som görs 

sensoriskt också en analys.

Veale, Quester och Karunaratna (2006) beskriver hur personer använder både vinets yttre 

attribut och dess inneboende egenskaper för att bedöma dess kvalité. Oerfarna personer lägger 

ofta större vikt vid de yttre attributen, såsom etikettens information om ursprungsland och 

vinets pris, medan det kräver erfarenhet av vin för att se bortom de yttre faktorerna och 

objektivt bedöma kvalitén utifrån egenskaperna i vinet i sig. Ju mer erfarenhet provaren har av 

vinet som provas, desto större förmåga har hon att se bortom de yttre faktorerna och objektivt 

bedöma vinet. 

Tas de yttre faktorerna med i bedömningen riskerar de vilseleda, exempelvis genom att 

etnocentriskt favorisera det egna landets viner framför andra. Ju större vetskap provaren har 

om yttre attribut, som exempelvis vinets ursprung, desto större är risken att hon ser mer på 

faktorer som i själva verket inte inverkar så mycket på kvalitet istället för att lägga vikt vid de 

faktorer som verkligen handlar om kvalitet. Risken finns också att provaren föreställer sig 

karaktärer i vinet som egentligen inte finns där, och att den sensoriska upplevelsen påverkas 

av dessa egenskaper som inte finns (Veale et al., 2006).

Solomon (1990) föreslår att nybörjare kan ha svårt att beskriva ett vin eftersom den sensoriska 

informationen och virrvarret av termer är överväldigande. I samma studie beskrivs hur erfarna 

vinprovare analyserar vinets individuella egenskaper medan nybörjar tenderar till att gruppera 

egenskaper. Experters förmåga att bedöma vin beror i slutändan på att perceptuella eller 

språkliga fördelar (ibid.).

2.3. Vinprovningens sensorik
Hughson (2008) beskriver att erfarenhet är mer avgörande för en provares skicklighet än den 

medfödda förmågan. Studier har gjorts för att gruppera människor enligt deras känslighet för 

grundsmaker (Bakker & Clarke, 2012), och bland annat funnit en grupp som kallas 

supertasters som uppfattar smaker på en betydligt lägre nivå av intensitet (Bakker & Clarke, 
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2012; Lehrer, 2009). För att ytterligare komplicera detta är inte alla individer kapabla till att 

på samma sätt känna lukten av en doftsammansättning, klasser av liknande sammansättningar 

eller samma nivåer av sammansättningarna (ibid.). Brochet et al. (2001) beskriver att eftersom 

provares luktreceptorer är olika genetiskt kodade, är det osannolikt att två individer uppfattar 

smakupplevelser likadant, och Lehrer (2009) finner att olika provare kan ha olika gränsvärden 

för samma doftsammansättning som en orsak till detta. Tempesta et al. (2010) har gjort en 

studie där de kommer fram till att förmågan att känna igen ett vins kvalitet förbättras med 

åren, i takt med ökad erfarenhet, och de föreslår att vinkonsumenter under 40 år anses 

oerfarna.

 

Charters (2003) beskriver den estetiska kvalitetsuppfattningen av vin som ett komplext 

samband mellan en mängd faktorer. Bland dessa framträder ett antal kvalitetsbegrepp som har 

en nyckelroll i perceptionen (se Figur 1).

     Figur 1. Modell för estetisk kvalitetsbedömning (citerad i Charters, 2003, s. 284).

Nedan redogörs kvalitetsbegreppen struktur och balans, eftersmak, komplexitet, koncentration 

och uttrycksfullhet.
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2.3.1. Balans
Parr och Mackay (2010) argumenterar för att balans är den viktigaste aspekten i vinkvalitet. 

Balans i vin är hur vinets beståndsdelar förhåller sig till varandra (Basset, 2000; Schuster, 

2000). Balans uppstår när vinets sötma, syra, bitterhet, tannin och smakintensitet är i harmoni 

med varandra (Jackson, 2009). Med andra ord är balans i vin när ingenting sticker ut på ett 

negativt sätt och allt är sammansatt (Grainger, 2009; Parr & Mackay, 2010; Schuster, 2000). 

Grainger (2009) utvecklar balans att även innefatta egenskaper som kropp och alkohol. 

Charters och Pettigrew (2007) lägger också till beståndsdelen munkänsla. Robinson (2006, s. 

696) beskriver att texturen, eller vinets munkänsla, är en viktig aspekt som påverkar 

egenskaperna i vinet. Texturen i vinet påverkas av att egenskaperna strävhet, kropp, viskositet, 

bitterhet och syra är sammanhängande, och således också vinets balans (Grainger, 2009; 

Robinson, 2006, s. 696). Vidare beskriver Bakker och Clarke (2012) att sötma och syra tar ut 

varandra, medan beska förhöjs av syra. Detta motiverar varför vita viner kan ha högre syra än 

röda viner men fortfarande upplevas balanserat. Verdú Jover, Lloréns Montes och del Mar 

Fuentes Fuentes (2004) studie bekräftar ovanstående beskrivningar av balans men använder 

också begreppet balans i doftsammanhang. Charters och Pettigrew (2007) beskriver att balans 

uppfattas av alla typer av konsumenter, men att konsumenter med lågt engagemang oftast 

uppfattar begreppet som drickvänlighet eller mjukhet. 

2.3.2. Eftersmak
Ett vins längd är en av de främsta indikatorerna på vinkvalitet (Basset, 2000; Grainger, 2009, 

Jackson, 2009; Michelsen, 2005). Längden är tiden ett vin fortfarande smakar efter att vi har 

svalt eller spottat det (Basset, 2000; Grainger, 2009; Schuster, 2000). En längre eftersmak kan 

kopplas till högre kvalitet (Charters & Pettigrew, 2007; Grainger, 2009; Parr et al. 2011). Det 

finns också en fysisk längd av vinet menar Schuster (2000), där vinets smaker upplevs inte 

bara på delar av tungan, utan även i svalget och på hela tungan. Längden är dock inte endast 

baserat på varaktigheten, utan också angenämitet (Basset, 2000). Grainger (2009) förklarar att 

eftersmaken ska vara i harmoni med vinets smak, och att smakerna fortfarande ska upplevas 

balanserade. WSET (2013) beskriver att längden kan vara simpel eller komplex. Om det finns 

någon oangenäm karaktär eller smak har detta negativ påverkan på vinets upplevda kvalitet, 

även om den är längden är lång (Grainger, 2009; Jackson, 2009; Michelsen, 2005). Schuster 

(2000) beskriver att grundsmaker också kan stödja vinets längd, där en syra kan stödja och 

definiera längden. Michelsen (2005) uttrycker särskilt att längd är en viktig faktor i mat- och 

dryckeskombinationer.
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2.3.3. Komplexitet
SAOB (2014) beskriver att adjektivet komplex betyder ”som består av flera till ett helt 

förenade delar”, något som Nationalencyklopedin (2014) definierar som ”svåröverskådligt 

sammansatt helhet”. Komplexitet kan skänka kvaliteter åt olika slags konstformer, och som 

exempel kan nämnas T. S. Eliots diktning, konsertstycken av Rachmaninov och måleri av 

Kandinsky. Komplexitet i vin definieras som en mångfald av individuellt kännbara smaker 

och dofter (Charters & Pettigrew, 2007; Jackson, 2008; Parr, Mouret, Blackmore, Pelquest-

Hunt & Urdapilleta, 2011; Schuster, 2000). Doften av ett komplext vin är vanligtvis beskriven 

som flerdimensionell eller som en doft i flera lager (Parr et al., 2011). Ett vins arom- och 

smakspektrum kan utgöras av primär-, sekundär- och tertiäraromer (Grainger, 2009; Jackson, 

2008; WSET, 2013). Primäraromer kommer ifrån frukten och är fruktiga och blommiga 

(Grainger, 2009). Sekundäraromer kommer ifrån jäsningen och tertiäraromer kommer som ett 

resultat av mognadsprocessen på tank, ekfat eller flaska (ibid.). Att vinet utvecklas och 

förändras i glaset i kontakt med luft gör att vinet får en större komplexitet (ibid.).

Både WSET (2013) och Parr et al. (2011) beskriver att komplexitet är nödvändigt för att 

vindrickaren ska bibehålla intresse för vinet och inte finna vinet tråkigt. Jackson (2008) 

beskriver att ett spann av primär-, sekundär och tertiäraromer är nödvändigt för vindrickarens 

intresse. I motsats förklarar Basset (2000) att en dominant arom i ett vin kan ha stor karaktär 

om den har en hög renhetsgrad. Förklarat i musiktermer kan även en ensam harpa anses lika 

vacker som en stor orkesterpjäs (ibid.). WSET (2013) bekräftar Bassets argument om renhet 

kan vara det som gör ett vin framstående, och utvecklar att i så fall exempelvis sekundära och 

tertiära komplexiteter kan försämra den övergripande vinkvaliteten.

Parr et al. (2011) och Jackson (2009) bekräftar varandra att nivån av kvalitet stiger parallellt 

med nivån av komplexitet. Charters & Pettigrew (2003) beskriver att komplexitet främst 

används för att bedöma vinkvalitet i kvalitetsvin. Detta är en faktor som tycks spelas in i 

Charters och Pettigrews (2007) studie eftersom konsumenter med lågt engagemang inte 

tenderar till att beakta begreppet komplexitet. Parr et al. (2011) beskriver också att ett vin kan 

vara komplext för att provaren har problem att sätta ord på vinets sensoriska upplevda 

egenskaper.

20



2.3.4. Koncentration
Grainger (2009) uttrycker att koncentration är en av nyckelaspekterna i vinkvalitet. 

Koncentration definieras enligt Charters och Pettigrew (2007) som koncentrationen eller 

kraften av ett vins smak. Denna kraft kan delas in i två komponenter, dels intensiteten i 

smaker och dels påverkan på vinets längd (ibid.). Intensiteten kan vara ett resultat av både 

vitikultur och vinifikation, men Grainger (2009) beskriver att druvor med låga skördeuttag är 

en ledande faktor. I en undersökning av Verdú Jover et al. (2004) uppfattade konsumenter 

med olika kunskapsnivåer att hög intensitet var en god indikator på vinkvalitet. Likt Basset 

(2000) uttrycker bekräftar Charters och Pettigrew (2007) att hög intensitet inte är synonymt 

med hög kvalitet, utan istället att intensiteten bör vara i balans med resten av vinet och 

anpassad till dess stil. Vissa smakämnen är mer önskvärda i vin i mindre koncentrationer 

(Bakker & Clarke, 2012). Vinets subtila nyanser överskuggas vid en för stor koncentration 

menar Charters och Pettigrew (2007). De beskriver att främst konsumenter med högt 

engagemang tar till sig konceptet intensitet. Ett vin som är lätt i kroppen kan fortfarande ha en 

stor koncentration (Grainger, 2009).

2.3.5. Uttrycksfullhet

Neil: To fully understand poetry, we must first be fluent with its meter, rhyme, and figures of 

speech, then ask two questions: (1) How artfully have the objectives of the poem been 

rendered; and (2) how important is that objective? If the poem’s score for perfection is plotted 

on the horizontal of the graph and its importance is plotted on the vertical, then calculating the 

total area of the poem yields the measure of its greatness. A sonnet by Byron might score high 

on the vertical but only average on the horizontal. A Shakespearean sonnet, on the other hand, 

would score high both horizontally and vertically, yielding a massive total area, thereby 

revealing the poem to be truly great.

Keating: Excrement. That's what I think of Mr. J. Evans Pritchard. We're not laying pipe, 

we're talking about poetry. I mean, how can you describe poetry like American Bandstand? I 

like Byron, I give him a 42, but I can't dance to it... (scen ur Dead Poets Society, 1989).

Kvalitet är ett mått av excellens och fullständighet, en så kallad perfektion. Men samtidigt 

finns den filosofiska tesen perfectio propter imperfectionem, att perfektion paradoxalt nog inte 

uppstår utan ofullkomlighet (Brean, 2009). Uttrycksfullhet hör inte till litteraturens klassiska 

kvalitetsbegrepp. Å andra sidan krävs det just den analytiska förmåga Shiner (1996) och 

Herdenstam (2004) beskriver för vinprovning för att finna uttrycksfullhet i ett vin. 

Uttrycksfullheten torde också vara en del av det som formar upplevelsen av vinet i 
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Herdenstams (2004) modell, och kanske ett sätt att sätta ord på delar av den tysta kunskap 

Herdenstam (2004) beskriver.

The true genius shudders at incompleteness — imperfection — and usually prefers 

silence to saying the something which is not everything that should be said (Poe, 1884, 

s. 216).

Collin (2013) har studerat hur georgiska personer som arbetar med vin pratar om och 

resonerar kring vin, och funnit att historieberättande är karaktäristiskt för den georgiska 

kulturen. I den miljö där Collins studie gjordes ses det som en hantverksskicklighet att följa 

traditioner och tillvarata sitt kulturarv, samt att avspegla en sorts äkthet i det vin man 

producerar (ibid.). Detta handlar alltså om att bygga in mjuka värden i vinet, att se budskap i 

vinet, vilket ger vinet mervärden. Det går att resonera som att ett vin som har en bra historia 

att berätta besitter kvaliteter som mindre uttrycksfulla viner inte har. Följande stycke är 

hämtad ur studiens intervjumaterial:

”En europeisk vindrickare som finner Georgien är en vindrickare som söker något 

annorlunda. Varför skulle man annars bemöda sig prova ett vin från Georgien? Tänk dig att 

du för första gången dricker ett vin från Georgien. Du drar ur korken. Vinet doftar ek och

svartvinbär, och liksom säger ʼHej, jag önskar jag vore från Frankrikeʼ. Du köper det aldrig

igen. Du bryr dig aldrig om Georgien fler gånger. Men om vinet istället börjar sjunga med 

sin egen georgiska röst, talar sitt eget språk, då är det ett fantastiskt vin” (Collin, 2013, 

Bilaga 3, s. 1-2).

Naturvin är också en typ av vin som faller utanför en del av ramarna för kvalitet eftersom de 

kan sakna fullständig renlighet och inte anses lika polerade som andra kvalitetsviner. Dessa 

lyckas dock ändå bidra med en upplevelse genom sin uttrycksfullhet. På samma sätt som en 

människas imperfektioner kan göra han eller henne charmigt attraktiv, kan viner med 

karaktärsfull disharmoni upplevas mer attraktiva. Detta kan illustreras med följande citat:

“I don’t necessarily like a wine that is too polished. Like uh, I’m totally a natural wine head so 

I do like it to have more of like a, I like there to be a slightly jarring note in the wine sometime, 

like I don’t want it to be too polished and smooth” (Nilsson, 2013, Appendix 2, s. 7).
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De citerade styckena handlar om uttrycksfullhet som något som särskiljer ett vin positivt från 

andra och gör vinet unikt och mer njutbart. Det går således att resonera som att uttrycksfullhet 

är ett kvalitetsbegrepp.

2.4. Vinkvalitet och kultur
Charters (2003) har sökt kopplingar mellan kulturell bakgrund och kvalitetsuppfattning. 

Charters hänvisar till Bourdieu och Kant, vilka talar om god smak som en förmåga att 

särskilja mellan saker och därur visa uppskattning för specifika ting. Att särskilja egenskaper 

och uppskatta vissa specifika egenskaper är enligt Charters (2003) också precis vad 

kvalitetsbedömning handlar om. Kvalitetsuppfattning har också en direkt sociologisk 

betydelse kopplad till status, genom att den som är kvalitetsmedveten framstår som av högre 

status (ibid.). God smak skapar ett engagemang, och detta engagemang kan motiveras med 

kvalitet. Charters (2003) menar därför att god smak och hög kvalitet korrelerar med varandra, 

genom att kvalitet är god smak och att kvalitet smakar gott.

Kulturella värderingar och bakgrund har en viktig inverkan på konsumenters beteende, och är 

därför en betydelsefull orsak till skillnader marknader emellan (Hall, Shaw & Doole, 1997). 

Kulturell bakgrund påverkar vilka motiv som konsumenter grundar sin uppfattning av viner 

på, och är därför en betydande faktor i att forma olika konsumtionsvanor för vin (ibid.). 

Charters (2003) utvecklar detta genom att se sinnesperceptionen bakom tycke och smak som 

närstående den sinnesperception som leder till kvalitetsuppfattning, och pekar på att det kan 

finnas liknande samband mellan kultur och kvalitetsuppfattning som mellan kultur och 

hedoniskt beteende.

En av de faktorer för vilken Hall et al. (1997) kunde påvisa skillnader kulturer emellan var 

betydelsen av vinets smak, då de fann sydeuropeiska kulturer lade större vikt vid hur vinet 

smakade än personer från Centraleuropa. Det fanns emellertid också många faktorer som inte 

skilde mellan kulturerna, den enskilt viktigaste faktorn ”att förbättra matens smak” bar samma 

betydelse i alla studerade kulturer. Hur vinet ska fungera för att förbättra matens smak, och 

om det finns skillnader i hur detta uppnås, kunde Hall et al. (1997) inte ge svar på. 
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3. Syfte
Denna explorativa studie undersöker skillnader i förmåga att bedöma sensorisk vinkvalitet i 

vita viner, baserat på skillnader i personers kulturella tillhörighet.

3.1. Syftesavgränsning
Studien söker endast svar på om det finns statistiskt påvisbara skillnader kulturerna emellan, 

och är inte tillräckligt omfattande för att annat än hypotetiskt förklara varför sambanden finns. 

Syftet begränsas vidare till enbart hur sensorisk vinkvalitet upplevs, och endast utifrån viners 

inneboende kvalitetsaspekter, samt dessutom begränsats till två kulturer: östra Georgien och 

centrala Sverige och till varsitt landsbygdssamhälle i dessa områden.

4. Metod och material
Här presenteras hur datainsamling och bearbetning av insamlat material för denna studie gått 

till. Motiv för de vetenskapliga metoder som tillämpats presenteras, liksom materialval och 

deltagarurval.

4.1. Metod
Tidigare studier av kvalitetsuppfattning i vin har gjorts både kvalitativt (Charters, 2003; Verdu 

Jover, Llorens Montes & del Mar Fuentes Fuentes, 2003; Charters & Pettigrew, 2007; m.fl.) 

och kvantitativt (Lawless, Liu & Goldwyn, 1997; Tempesta et al., 2010; m.fl.). Kvalitativ 

metod kan användas för att beskriva och förklara fenomen, medan kvantitativ metod 

huvudsakligen ger svar på om och varför vi ser företeelser. Då denna studie söker samband i 

ett ännu outforskat fält, kulturens inverkan på kvalitetsuppfattning, är det en god 

utgångspunkt att börja med att söka efter om och i förekommande fall utveckla det till varför 

samband finns. Detta explorativa arbetssätt motiverar ett kvantitativt metodval. Det faktum att 

denna studie dessutom arbetar med olika kulturer ställer krav på språkkunskaper som är svåra 

att behärska, vilket också motiverade valet av en kvantitativ metod. Kvantitativ data ser 

likadan ut oavsett språk, och kan samlas in med en skriftlig enkät baserad på kryssfrågor som 

översatts till respondenternas språk. En kvalitativ metod, exempelvis intervjumetoden, hade 

krävt omfattande översättarhjälp som vi inte hade möjlighet att uppbringa och varit känslig för 

tolkningsfel och missförstånd då informationen måste gå genom tolken som mellanhand.
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4.1.1. Kvantitativ panelbedömning
Vår metod består av två delar, ett rangordningstest och ett deskriptivt test, och i båda testen 

placerar respondenterna vinerna i kvalitetsordning. Rangordningstest är enkla att göra och 

lättförstådda även för oerfarna provare. Ett rangordningstest handlar om att placera prover i 

ordning från bäst till sämst (Jackson, 2009), och ger ett mått på provarens helhetsuppfattning 

av vinet. Helhetsbilden som ges av rangordningstestet kan ses som ett mått på det Herdenstam 

(2004) kallar det som blir. Charters (2003) uttrycker dock ett problem i hur oerfarna 

vinprovare ofta har svårt att se skillnaden mellan kvalitet och gillande. För att göra denna 

distinktion tydlig beslutades att enkäten skulle innehålla ett rangordningstest vardera om 

gillande och om kvalitet samt tydliga definitioner på hur begreppen skiljer sig. Lawless, Liu 

och Goldwyn (1997) har visat att hedonisk helhetsbedömning, där panelen bedömer kvaliteten 

utifrån sin egen helhetsuppfattning av vinet istället för att utgå från en lista på kvalitets-

delkriterier, är en möjlig väg till kvalitetsbedömning. För att komma fram till resultatet 

använde nämnda studie dessutom liksom denna studie små paneler, och delvis personer som 

inte besatt expertkunnande om vin. 

Det finns en intressant länk mellan kvalitet och gillande för studien att undersöka, nämligen i 

form av smak i den betydelse Bourdieu (1984) definierar tycke och smak, där smak skulle 

kunna ses som bryggan mellan gillande och kvalitet. Charters (2003) har antytt att det kan 

finnas sådana samband för just vinprovning, och att dessa kan ha betydelse för 

kvalitetsuppfattningen. En hypotes i vår studie är att skillnaderna mellan gillande och 

kvalitetsuppfattning kan härledas till smak.

Jackson (2009) beskriver hur svagheter i rangordningstest är att de inte säger något om 

storleken av de inbördes avstånden mellan de rankade vinerna och inte heller varför vinerna är 

placerade i den aktuella ordningen. Därför förordar Jackson (2009) att rangordningstest 

kompletteras med en mer beskrivande form av test. Även Trost (2008) pekar på problem med 

rangordningsfrågor och menar att de kan vara svåra att svara på om de handlar om en produkt 

som helhet, men att det kan vara lättare om produktens egenskaper ställs upp var för sig och 

graderas på en skala av likerttyp varmed denna egenskapsrangordning sedan kan leda fram till 

en rangordning av produkten som helhet. Värt att notera är att en deskriptiv bedömning dock 

endast kan åskådliggöra summan av de givna attributen i vinet och kommer missa de faktorer 

som inte givits i själva testet. Det deskriptiva testet kan bara mäta det som Herdenstam (2004) 

kallar det som är, och missar således bland annat den tysta kunskapen. Det går även att 
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resonera som att ett deskriptivt test oavsett hur väl valda de givna attributen än är ändå aldrig 

kan påvisa kvaliteten i sig, eftersom kvaliteten också är en produkt av provarens uppfattning 

av vinet (Herdenstam, 2004; Jackson, 2009). Det finns således en skillnad mellan det 

deskriptiva testet och rangordningstestet, och denna skillnad torde bland annat rymma den 

tysta kunskap som Herdenstam (2004) beskriver. 

Deskriptiv sensorisk analys finns beskriven av Jackson (2009) och Kemp, Hollowood och 

Hort (2009), och kan användas för att generera smakprofiler på produkter. Metoden bygger på 

människans förmåga att urskilja skillnader i bland annat intensitet och koncentration för olika 

komponenter i vinet (Jackson, 2009). Enligt Lawless (1999) uppfattar dock oerfarna provare 

snarare elementen i viner som skillnader i hur lämpliga komponenterna är för helheten och 

hur de passar in i vinet. Eftersom denna studie använder oerfarna panelmedlemmar beslutades 

att förklara uppgiften i det deskriptiva testet för deltagarna utifrån Lawless (1999) synvinkel. 

Jackson (2009) beskriver hur ett deskriptivt sensoriskt test kan göras genom att deltagarna 

anger den upplevda intensiteten av vinets komponenter på en skala från lågt till högt. En 

enklare alternativ form kan vara att ange om attributen överhuvudtaget har betydelse i vinet. 

För att göra svarsenkäten så enkel och lättförstådd som möjligt beslutades att i den här studien 

använda den sistnämnda varianten för att göra en enkel form av smakprofiler på vinerna 

(baserad på syra, alkohol, fruktighet, fyllighet och renhet), medan de viktigaste 

kvalitetsrelaterade begreppen (balans, komplexitet, koncentration, eftersmak och 

uttrycksfullhet) kvantifierades på en hedonisk skala av likerttyp. Denna typ av skala är sluten i 

den mening att svaret placeras inom givna ramar som lätt kan kodas och analyseras statistiskt 

(Bryman, 2011). Frågorna ställdes om hur respondenterna upplevde givna egenskaper i 

vinerna, och skalan bestod av de sex hedoniska stegen mycket positiv, ganska positiv, lite 

positiv, lite negativ, ganska negativ, mycket negativ. En liknande skala finns beskriven av 

Kemp et al. (2009). Att bedöma enskilda sensoriska attribut på en skala kräver dock 

erfarenhet hos provaren för att förmå sortera ut de enskilda attribut som bedöms ur den 

komplexa helhet ett vin utgör (Jackson, 2009). Någon form av sensorisk träning och tydliga 

definitioner på egenskaperna som ska utvärderas är därför önskvärd.

4.1.2. Panelträning
En panelprovning kan ske med antingen tränade eller otränade deltagare. Eftersom denna 

studies avsikt är att arbeta med lokalbefolkning som genom avsaknad av vinrelaterad 

utbildning saknar kunskap om andra vinkulturers viner, var de enda alternativen en helt 
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otränad panel eller att träna upp en panel av lokalbefolkningen. Tränade panelmedlemmar är 

genom ökad analytisk förmåga och bättre förståelse för bedömningsgrunderna bättre på att 

urskilja egenskaper i viner (Jackson, 2009; Kemp et al., 2009). Panelträning kan utveckla det 

analytiska tänkandet hos provaren, förbättra känsligheten för de sensoriska 

bedömningsgrunderna, samt utveckla den verbala förståelsen för de begrepp som används 

som bedömningsgrunder (Jackson, 2009). Begränsad tillgång på vin, dels på grund av 

begränsad ekonomisk budget och dels på grund av strikta införselkvoter till Georgien, samt 

tidsbrist under utlandsvistelsen gjorde att endast en enklare form av träning kunde företas. 

Träningen syftade till stor del till att definiera de kvalitetsbegrepp som panelerna skulle 

bedöma efter, med definitioner som utgick ifrån litteraturens definitioner på begreppen (se 

studiens bakgrund). Då avsikten samtidigt var att lämna paneldeltagarnas analytiska tänkande 

så opåverkat som möjligt, bedömdes det viktigt att finna en balans i träningens omfattning. 

Panelträningen gjordes något mindre omfattande än en panelträning normalt är. I Lawless, 

Lius och Goldwyns (1997) snarlika studie gjordes en liknande enkel form av träning, som i 

huvudsak gick ut på att gå igenom provningsproceduren och hur skalan skulle användas.

4.1.3. Miljöfaktorer
Olika miljöer ger vinprovaren olika förutsättningar för sinnesupplevelser. Grainger (2009) 

beskriver det ultimata förhållandet att prova vin i som ett stort rum, med dagsljus eller 

artificiellt neutralt ljus, en vit yta eller ett underlag och utan distraktioner. Inom 

distraktionerna menar Grainger (2009) att även högljudda oljud är oönskat eftersom de kan 

påverka de upplevda smakerna av vinet. Provarna bör prova sina viner utan alltför stora 

mängder av aftershave, parfym eller röklukt. Jackson (2009) och Grainger (2009) menar 

vidare att rummet ska vara neutralt och utan störande dofter. Miljöer med hög och jämn 

fuktighet är allra bäst eftersom vinets aromer är beroende av fuktighet (Herdenstam, 2004). 

Eftersom Grainger (2009) reder ut att kyla bedövar upplevelsen av vinet provar deltagarna 

vinerna i rumstemperatur mellan 20-22 grader Celsius. Spottkoppar eller en vask bör 

dessutom finnas nära till hands (ibid.). 

Den georgiska panelbedömningen gjordes i ett avskilt rum på en restaurang under 

eftermiddagen då restaurangen hade mycket få gäster. Bortsett från Graingers (2009) krav på 

ljust underlag uppfylldes samtliga kriterier, och då nämnda krav som inte uppfyllts främst är 

av vikt vid bedömning av viners färg var detta inte av betydelse för denna provning. 
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Den svenska panelbedömningen skedde kvällstid i en skolas klassrum, och uppfyllde samtliga 

givna kriterier. 

4.1.4. Etnocentrism
En viktig aspekt att beakta vid sociologiska studier och jämförelser länders kulturer emellan 

är det fenomen som kallas etnocentrism, som handlar om att människor tenderar utgå från sig 

själva och sin kultur för att mot denna jämföra omvärlden. Som en följd av detta kan det 

aldrig säkerställas att samma fenomen inte ter sig annorlunda i andra betraktares ögon. Enligt 

Luque-Martinez, Ibanez-Zapata och Barrio-Garcia (2000) är personer med hög etnocentrism 

mer skeptiska till kulturer som skiljer sig från den egna, vilket skapar en skepsis till varor som 

inte är inhemska. Enligt Veale, Quester och Karunaratna (2006) är vin en produkt som är 

särskilt känslig för etnocentrism. Det kan vara svårt att motivera personer från en 

vinproducerande kultur att dricka vin från andra kulturer, och personer från vinproducerande 

länder kan ha svårt att objektivt uppskatta kvaliteter i andra länders viner (ibid.). Tempesta et 

al. (2010) har funnit att viner från ett specifikt odlingsområde föredras även i kvalitetstest, 

som kan komma av ett känslomässigt etnocentriskt band till vinerna. I Tempesta et al. (2010) 

studie var samtliga deltagare från ett odlingsområde med liknande kulturbakgrund och 

identitet, och resultatet färgades av detta. Etnocentrismen kan bottna i en stolthet över det 

egna landet, dess symboler och värderingar, och kan visa sig som en uttalad övertygelse, men 

också mer undermedvetet påverka personers uppfattning och attityder (Luque-Martinez et. al., 

2000).

Erdogan och Uzkurt (2010) har i en studie genomförd i Turkiet visat att lågutbildade och 

låginkomsttagare hade ett mer etnocentriskt beteende än personer med högre inkomst och 

högre utbildning. Yngre personer tenderade dessutom vara mindre etnocentriska än äldre. De 

personer i studien som uppvisade hög grad av etnocentriskt beteende hade en större skepsis 

mot utländska produkter och i gengäld större gillande för nationella produkter, medan de som 

uppvisade lägre etnocentricitet hade en större tolerans mot utländska varor men också ett 

mindre uttalat gillande för nationella. Luque-Martinez et. al. (2000) och Erdogan och Uzkurt 

(2010) påpekar dock att hur etnocentrism uttrycks kan skilja kulturer emellan.

4.2. Material
Det material som använts i studien är provningsformuläret, vinerna och vinprovningsglasen. 

Här följer en redogörelse för materialvalet.
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4.2.1. Provningsformulär
Svarsformuläret utformades med utgångspunkt i formulärutformningar hos Trost (2008), 

Jackson (2009) och Kemp et al. (2009). Målsättningen var att göra ett så enkelt, förklarande 

och lättförstått formulär som möjligt, eftersom kvalitetsbedömning och kvalitetsbegrepp kan 

upplevas abstrakt och svårgreppbart för ovana. Enkelhet skulle också underlätta för den 

översättning till georgiska som var nödvändig. Layouten gjordes luftig och välstrukturerad, 

för att underlätta främst för respondenterna men även vid datasammanställningen.

Formuläret inleds med en första sida med sakfrågor, avsedda att användas för kategorisering 

av respondenterna. Trost (2008) betonar vikten av att inte fråga om mer än nödvändigt, och 

därför valdes frågor som på ett enkelt sätt kategoriserar personerna efter kulturell tillhörighet, 

vana av vinprovning och vindrickande samt kön och ålder (se bilagor 2-4). Resterande del av 

formuläret berör kvalitetsuppfattning av de fem provade vinerna, och beträffande frågornas 

utformning hänvisas till tidigare redogörelse i metodkapitlet. Begrepp i enkäten som inte kan 

antagas vara allmänt kända definierades förklarande i anslutning till de frågor där begreppen 

tillämpas, för att göra förståelsen lättare för personer utan vinprovarvana. 

Enkäterna designades på svenska, de svenska enkäterna användes i pilotstudien, och först då 

en slutlig version var klar översattes denna till georgiska. Översättningen skedde först till 

engelska och sedan från engelska till georgiska, eftersom det inte fanns någon svensk-

georgisk översättare tillgänglig. Den svensk-engelska översättningen gjordes av studiens 

författare, och för den engelsk-georgiska översättningen anlitades en person med georgiska 

som modersmål och goda kunskaper i engelska samt viss vinkunskap och vana vid att arbeta 

med vin. Den svenska versionen av enkäten återfinns som bilaga 2, den georgiska versionen 

som bilaga 3 och den engelska som bilaga 4. 

Vid vinprovningarna delades även ut ett följebrev med information om studien och 

kontaktuppgifter till ansvariga. Samma förfarande tillämpades vid översättningen av detta 

som för svarsformulären. Följebrevet återfinns sist i bilagorna 2-4. 

4.2.2. Viner
Vinerna valdes grundat på att ingen av undersökningsgrupperna skulle vara vana vid 

vinsorterna. Eftersom syftet var att bedöma vinkvalitet utfördes undersökningen på viner med 

så få andra skillnader än just kvalitet. Därför valdes viner från samma område, men från olika 
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kvalitetsgrundade appellationer, från klimatlika svala årgångar och snarlika producenter. 

Chablis var ett franskt vin som uppfyllde alla dessa kriterier.

I Sverige dricks ungefär 1 miljon liter Chablis varje år, vilket utgör ungefär 1,65 % av 

Sveriges totala vitvinsförsäljning (Systembolaget, 2013). Av denna procentdel motsvarar det 

enda bag-in-box i lägsta kvalitetsappellationen 20 % av den totala Chablisförsäljningen 

(ibid.). Av all Chablis som säljs på Systembolaget står Grand Cru (högsta 

kvalitetsappellationen) för endast 0,3 % (ibid.). På den del av svenska landsbygden där 

undersökningen utfördes dricks ännu mindre Chablis, och försäljningsstatistik visar att 

Chablis står för under en procent av de två närmast liggande Systembolagens totala 

vitvinsförsäljning (Systembolaget, 2014). Som GWA (2011) redogjort för i bakgrunden står 

importviner i Georgien för endast en procent av den totala vinkonsumtionen, och andelen av 

detta som är Chablis torde vara försvinnande liten.

För att inte undersökningen ska bli ensidig erbjöds ett icke-europeiskt vin i en traditionell 

östgeorgisk stil i slutet av undersökningen. Detta vin var av mycket hög kvalitet och ikonisk 

status, och anses vara ett av Georgiens bästa viner. Detta vin ombads deltagarna placera in i 

de andra vinernas kvalitetsordning. Det provades efter de övriga vinerna för att förhindra 

vilseledande, men med övriga viner kvar i glasen för att möjliggöra en jämförelse. De viner 

som provades beskrivs i Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Lista över studiens viner.

Vin Namn Kvalitetsnivå
Vin A 2012 Jean-Marc Brocard 

Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre
Hög

Vin B 2012 La Chablisienne 
Petit Chablis

Enkel

Vin C 2010 La Chablisienne 
Chablis Grand Cru Les Preuses

Mycket hög

Vin D 2012 Jean-Marc Brocard 
Chablis Domaine Sainte Claire

Standard

Vin E 2010 Alaverdi Monastery Cellar 
Rkatsiteli

Mycket hög
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4.2.3. Glas
Glas är en av de viktigaste aspekterna under en vinprovning (Bakker & Clarke, 2012; 

Jackson, 2009). Storlek och form på glasets kupa påverkar uppfattningen av vinets aromer 

(Bakker & Clarke, 2012). En hals tillsammans med kupa gör det också möjligt att luta glaset 

för att se vinets färg samt att snurra glaset för att framhäva aromer (ibid.). Glas som ses 

lämpliga för vinprovning är glas som är transparent, inte allt för tjockt, stort nog att snurra och 

samt en tulpanform för att fånga och koncentrera aromer (Bakker & Clarke, 2012; Basset, 

2000; Schuster, 2000). Basset (2000) beskriver dessutom att externa dofter inte kommer in i 

glaset om kupan är tulpanformad. Vidare gör ett tunnare glas att vinet träffar tungan på ett mer 

direkt sätt.

Glasen som användes var inte likadana vid båda datainsamlingstillfällena, men båda uppfyller 

ovanstående kriterier och anses ändamålsenliga. Vid undersökningen hälls fem centiliter upp i 

varje vinglas eftersom Grainger (2009) redogör att fem centiliter är en tillräcklig mängd vin 

för att deltagaren ska kunna prova, utvärdera och jämföra vinet med andra viner. Spottkopp 

ska finnas tillgängligt vid vinprovning (Basset, 2000; Schuster, 2000).

Viktigt för undersökningen är att alla olika viner provas ur samma glastyp och att alla 

deltagare använder samma typ glas (Jackson, 2009; Schuster, 2000). Det är viktigt att påpeka 

att glaset inte påverkar smaken och den faktiska vinkvaliteten, exempelvis textur, smak och 

längd, eftersom ett glas endast påverkar vinets aromer och första intrycket när vinet når 

tungan.

Glasen var tydligt märkta med bokstäverna A-E. Vid sensoriska tester är det enligt Jackson 

(2009) brukligt att använda ett mer avancerat system med tresiffriga koder för att identifiera 

glasen. Fördelen med ett siffersystem är att provarna inte har samma benägenhet att försöka 

hitta system i proverna utifrån kodningen, då siffersystemet är alltför abstrakt för att finna 

mönster i (ibid.). Valet av bokstavskodning i denna studie handlade om att förenkla, eftersom 

kvalitetsbedömning i sig är såpass komplicerat sågs det som viktigt att göra provningen så 

lättförstådd som möjligt. Att förklara sifferkodningen för paneldeltagarna sågs som ytterligare 

ett förvirrande moment, och därför beslutades det att bespara dem från detta.
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4.3. Urval
Urvalet av paneldeltagare var ett av studiens mest problematiska moment, särskilt den del 

som skedde i Georgien. Denna del av datainsamlingen kunde av praktiska skäl inte 

organiseras förrän på plats i landet, och det faktum att kommunikationen på grund av 

språkproblem måste ske genom en mellanhand försvårade ytterligare.

Urval ska ske utifrån genomtänkta kriterier, så att deltagarna representerar den 

konsumentgrupp som avses undersökas (Jackson, 2009). Ett viktigt kriterium Jackson (2009) 

nämner som kan påverka prestationen i en sensorisk studie är kulturell bakgrund, och detta 

bedöms i just den här studien vara särskilt relevant. Det viktigaste kriteriet för deltagande var 

att personerna skulle ha så liten vana som möjligt av den andra i studien representerade 

kulturens vin. Detta kriterium sattes upp för att undvika att en världsvan kaukasisk konsument 

skulle riskera vara influerad av att bedöma vinet på samma sätt som en europé, och en europé 

van vid Kaukasus vice versa. För att uppnå detta söktes i båda länderna landsbygdsbefolkning 

som inte fick ha någon formell vinutbildning.

Panelmedlemmarna valdes ut genom att lämpliga personer kontaktades på e-post eller telefon, 

och de som uppfyllde kriterierna för deltagande samt var intresserade välkomnades att 

deltaga. Vid vinprovningar ska deltagandet alltid vara frivilligt, och för ett bra resultat bör 

deltagarna också vara motiverade till att deltaga eftersom engagemang är viktigt för att 

fokusera och prestera ett bra resultat i provningen (Jackson, 2009).

Urvalet var en form av bekvämlighetsurval, en typ av urval som finns beskrivet av Trost 

(2008) och Bryman (2011). Bekvämlighetsurvalet har fördelar i att vara lättarbetat, då det 

snabbt och enkelt kan generera deltagare under pressade förhållanden. För denna studie gjorde 

de praktiska omständigheterna i Georgien att bekvämlighetsurval var den enda genomförbara 

typen av urval. För att förhållandena skulle vara likvärdiga under datainsamlingen i Sverige 

gjordes liknande bekvämlighetsurval även där. Enligt Trost (2008) är det viktigt att beakta att 

vid bekvämlighetsurval har urvalet inte skett slumpmässigt och kan därför inte generaliseras 

till vara representativt för en större population, varmed försiktighet måste iakttas i hur 

långtgående statistiska slutsatser som kan dras ur sådan data. En annan konsekvens av 

bekvämlighetsurvalet som upplevdes var hur klustereffekt uppkom bland deltagarna, med hög 

koncentration unga deltagare i den georgiska panelen.
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För att få ett tillförlitligt resultat från en panelbedömning bör deltagarantalet vara ca 6-12 

personer om panelen tränas, och minst 50 om panelen består av otränade konsumenter 

(Gustafsson et al., 2014). Jackson (2009) menar att 12 personer är normalt minimum om inte 

panelen besitter särskild expertis, men att 15-20 är att föredra. I den panel i Lawless, Liu och 

Goldwyns (1997) studie som bestod av konsumenter fanns endast 7 personer, de genomgick 

en enkel form av träning, men resultatet uppvisade en låg precision i kvalitetsbedömningen. 

Jackson (2009) skriver att ju fler deltagare som gör samma bedömning desto mer tillförlitligt 

blir resultatet, men att vid just kvalitetskontroll kan antalet provare vara mycket få, ibland så 

få som endast vinmakaren själv, men att det då kräver större erfarenhet hos provaren. I den 

provning som genomfördes i Georgien deltog 12 personer, och i den svenska provningen 13 

personer. Att deltagarantalet lades i överkant för tränade paneler berodde på att panelen endast 

fick genomgå en enklare form av träning, och att 15 personer är lagom antal att dela på en 

flaska vin. Egenskaper hos panelgruppernas deltagare presenteras som procenttal i Tabell 2. 

       Tabell 2. Egenskaper hos studiens paneldeltagare.

Georgien (%)
n=12

Sverige (%)
n=13

Kön 
Män
Kvinnor

67
33

38
62

Ålder (år)
<25
25-34
35-44
45-54
55-64
≥65

42
33
17

8

23

15
54
8

Utbildningsnivå
Endast gymnasium
Högskola / universitet

75
25

46
54

Frekvens av vindrickande
Minst en gång per vecka
Mer sällan

33
66

54
46

Konsumtionsvanor för vin
Gör vinet själv / köper av privatpersoner
Köper i butik förpackat i flaska
Köper i butik förpackat i bag-in-box

83
17 92

8
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4.4. Genomförande
Efter att metoden utformats med utgångspunkt i litteraturen, genomfördes en pilotstudie för 

att pröva den praktiskt. Pilotstudier görs för att säkerställa att undersökningens utformning 

och dess frågor fungerar i praktiken (Bryman, 2011). I pilotstudien provade en panel á 10 

deltagare samma viner och fyllde i samma formulär som senare användes i den verkliga 

studien. Panelen för pilotstudien bestod av förstaårsstudenter på en svensk restaurang- och 

hotellhögskola. Dessa skiljde sig från den verkliga målgruppen främst i att de alla hade 

genomgått en grundläggande vinutbildning, men detta bedömdes inte inverka nämnvärt på 

syftet med pilotstudien: att kontrollera frågornas utformning. Den viktigaste förändringen som 

pilotstudien gav upphov till var att preferensfrågorna förändrades från att ha haft en 7-gradig 

hedonisk svarsskala till en 6-gradig, för att kringgå ett problem med att panelmedlemmarna 

tenderade välja det neutrala mittenalternativet. Just sådan anpassning av svarsskalan till att 

sakna neutral mittpunkt vid denna problematik finns rekommenderad av Jackson (2009) och 

Bryman (2011).

Studiens två vinprovningar genomfördes i två ungefär lika stora landsbygdssamhällen, det ena 

i östra Georgien och det andra i mellersta Sverige. Förfarandet vid datainsamlingens två 

provningar var exakt detsamma, bortsett från att den georgiska provningen skedde genom 

tolk. Innan provningen hade det skalmacererade vinet luftats i karaff, då vinstilen kräver detta, 

medan övriga viner hälldes direkt från flaskan. Vinerna var kontrollerade för defekter, och 

hälldes upp i glas innan deltagarna var på plats. Vid varje plats fanns fem glas med vin och ett 

frågeformulär då panelen kom, ett glas vin för träningen samt de fyra första glasen för själva 

datainsamlingen. Det sista glaset (vin E) fanns inte framställt då deltagarna kom.  

En enkel form av panelträning genomfördes för att ge provarna instruktioner och förståelse 

för provningens grunder, enligt rekommendation från Jackson (2009) och Kemp et al. (2009). 

Paneldeltagarna fick ett vitt vin, och fick sedan under provningsledarens ledning prova och 

lära sig känna igen de sensoriska begrepp som senare skulle undersökas. Under 

panelträningen tilläts deltagarna även diskutera med varandra.

Den verkliga datainsamlingen skedde direkt efter träningen. Varje deltagare provade de fyra 

första vinerna (de europeiska vinerna A-D) enskilt och i egen takt, och fyllde i svarsformuläret 

(se Bilaga 2-4). Vid oklarheter fick de ställa frågor till provningsledaren. Provningsledaren 
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försökte även bevaka så att alla fyllde i samtliga sidor, och uppmanade vid något tillfälle 

deltagare att fylla i en missad sida. Då de fyra första vinerna provats fick deltagarna invänta 

att alla var färdiga innan det sista vinet serverades. Det sista vinet (i östgeorgisk stil, vin E) 

bars fram till deltagarna samtidigt, och de ombads fortsätta med att besvara de sista frågorna. 

Paneldeltagarna hade då fortfarande kvar av de övriga vinerna, eller fick påfyllt, för att kunna 

jämföra med dessa under rangordningsförfarandet. Efter att samtliga slutfört provningen 

ombads de kontrollera att de fyllt i alla frågor, och därefter samlades enkäterna in och ett 

informationsbrev delades ut (se Bilaga 2-4). Vinerna presenterades därefter för deltagarna 

genom en kort föreläsning, och det gavs en kort presentation om studien. Deltagarna fick ta 

informationsbrevet med sig då de lämnade provningen.

4.5. Bearbetning
Insamlad data i pappersenkät-form har sammanställts i datorprogrammet Eye-Question, ett 

program som i första hand är avsett till att datorbaserat insamla och sammanställa kvantitativ 

data, men som varit ett kraftfullt hjälpmedel för att systematisera det redan insamlade 

materialet. Inläsningen till dataformat skedde genom att i efterhand manuellt fylla i varje 

insamlat enkätsvar i den motsvarande datorbaserade enkäten. Eye-Question har därmed skött 

kodningsarbetet och levererat de kvantitativa datamatriser utifrån vilka statistisk analys 

kunnat göras. Eye-Questions medföljande analysprogram Eye-Opener har använts till att göra 

delar av dataanalysen, men även statistikfunktioner i Open Office Calc och Microsoft Excel  

samt en del manuell bearbetning har skett. 

Grunddragen i arbetet har varit att söka korrelationer, dels mellan resultatet av de olika 

kvalitetsbedömningsmetoderna, dels mellan de båda panelgrupperna, men också mellan 

resultatet av studien och den vedertagna kvalitetsordningen hos vinerna. För korrelationerna 

har deras signifikans utretts med tvåsidigt t-test, och i möjlig mån har det formulerats en 

hypotetisk orsak till sambandet. De statistiska beräkningarna har gjorts utifrån vägledning av 

Edling och Hedström (2008).

Rangordningsbedömningen har kunnat jämföras med den deskriptiva bedömningen genom att 

utfallet av den senare sammanställts till ett kvalitetsindex, ett förfarande som enligt Edling 

och Hedström (2008) kan brukas inom samhällsvetenskaplig forskning. Den deskriptiva 

bedömningens kvalitetsindex kvantifierar på ett sammanfattande sätt den totala 
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kvalitetsupplevelsen av vinet. Rangordningens resultat har för att nå en jämförbar dataform 

sammanställts till så kallade rangordningssummor, där samtliga bedömares placering av 

respektive vin på den fyrgradiga rangordningsskalan summerats. Hög kvalitet i det deskriptiva 

testet uttrycks som ett högt kvalitetsindex-tal, medan hög kvalitet i rangordningstestet genom 

att vinet då oftare rankats i början av den fyrgradiga skalan indikeras av en låg 

rangordningssumma. Ett positivt samband mellan de båda testen syns därför som en negativ 

korrelation. 

Det deskriptiva testet har förutom att visa hur hög kvalitet respektive vin har, även använts för 

att visa på vilka grunder dessa viner bedömts som de gjort, med utgångspunkt i hur Jackson 

(2009) rekommenderat. Vikten av varje kvalitetsbegrepp har kunnat beräknas och en form av 

kvalitetsprofil tas fram för varje vin. Resultatet av en deskriptiv kvantitativ panelbedömning 

kan åskådliggöras grafiskt som spindeldiagram (ibid.). 

Beträffande generaliserbarhet, det vill säga huruvida studiens resultat är möjligt att applicera 

på den större population som verkligheten utgör, är statistisk signifikans ett nyckelbegrepp. 

Då denna studie gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval är dock förutsättningarna för att 

panelerna skulle vara representativa för en större population i grunden redan små. Enligt 

Jackson (2009) och Bryman (2011) är 5 % signifikansnivå (p < 0,05) brukligt för sensoriska 

bedömningar och samhällsvetenskaplig forskning. 5 %-nivån är signifikansnivån som denna 

studie arbetat med. Värt att understryka är att samband kan existera även om det inte går att 

påvisa statistisk signifikans, men att statistisk signifikans styrker att sambandet faktiskt finns. 

I denna tämligen explorativa studie är inte huvudmålet att visa att samband faktiskt finns, utan 

i första hand visa var samband kan finnas för att bädda för var vidare utforskande kan ske.

4.6. Reliabilitet och validitet
Reliabilitet handlar om pålitlighet i mätningar, och att denna pålitlighet står sig över tid. 

Reliabilitet kan handla dels om provaren och dels om produkten som provas. Sett utifrån 

provaren är det väsentligt att olika deltagare i studien har en förmåga att bedöma enligt 

samma mönster och samma skala, och sett utifrån produkten är det viktigt att provarna 

faktiskt förmår särskilja mellan olika prover och finna likheter mellan prover som är lika 

(Bryman, 2011). Ett vanligt sätt att mäta reliabilitet utifrån produkten är att låta samma 

provare göra samma test två gånger och se om de kommer fram till samma resultat, enligt 
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Jackson (2009) förslagsvis genom ha en dubblett av samma vin i flighten och mäta 

korrelationen mellan bedömningarna av dubbletterna. Då denna studie av praktiska skäl haft 

begränsad tillgång på vin valdes det att inte göra något reliabilitetstest, utan de viner som var 

nödvändiga för att överhuvudtaget få ett resultat prioriterades istället. Eftersom studien 

använder två olika metoder att bedöma kvalitet torde överensstämmelsen mellan dessa 

metoder kunna ses som ett slags mått på reliabilitet, dock ett sämre mått eftersom även andra 

faktorer grundade i bedömningssättens olikhet kan inverka. Reliabilitet provare emellan kan 

mätas som korrelationen mellan olika bedömares bedömning av samma begrepp, i vårt fall 

förslagsvis undersöka om den bedömda intensiteten för enskilda kvalitetsbegrepp ligger i 

samma storleksordning för olika bedömare och de båda panelgrupperna emellan. Om 

skillnader finns kan de komma av att man använt bedömningsskalan på olika sätt (Bryman, 

2011), och i så fall är det inte möjligt att jämföra personerna med varandra om det inte 

kompenseras för skillnaderna. 

Validitet handlar enligt Bryman (2011) om huruvida mätningen verkligen mäter det som 

avses, och underlättas av att mätobjektet avskärmas i så stor grad som möjligt från andra 

faktorer som kan inverka på mätresultatet, för att på så vis förmå fånga det som fångas bör 

istället för oönskad bifångst. Det Bryman (2011) kallar konvergent validitet handlar om att 

jämföra mätningar av samma mätobjekt utifrån olika metoder för att se om de styrker 

varandra, något som är möjligt att göra utifrån vårt resultat eftersom vi använder de två olika 

kvalitetsbedömningsmetoderna i varje bedömning. Då denna studie utgår från beprövade 

metoder att bedöma vinkvalitet, metoder som tidigare visat sig fungera, gynnar det också 

metodens validitet. Då det dessutom redan finns en vedertagen kvalitetsordning på de viner 

som bedöms kan denna användas att jämföra bedömarnas resultat mot, för att få svar på 

metodens validitet. Beträffande det mer outforskade kvalitetsbegreppet uttrycksfullhet som vi 

använder för kvalitetsbedömning finns det dock skäl att utreda validiteten hos begreppet i 

kvalitetssammanhang. Jämförs det totala resultatet med ett resultat med uttrycksfullhet 

uteslutet torde en ökad precision i bedömningen kunna bekräfta begreppets validitet vid 

kvalitetsbedömning medan en sämre precision antyder att begreppet saknar betydelse.

5. Forskningsetisk planering
Här beskrivs hur studien förhåller sig till etikregler inom forskning utifrån fyra krav Bryman 

(2011) beskriver: informationskrav, konfidentiella krav, nyttjandekrav och samtyckeskrav. 
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Bryman (2011) anger att forskaren måste informera studiens deltagare om dess syfte och 

undersökningsmoment. I inbjudan till paneldeltagarna fanns en kort redogörelse för projektet, 

och även innan panelprovningarna började gavs kort muntlig information om provningens 

syfte och konfidentialitet. Fullständig information om syftet med studien kunde ges först efter 

provningen i form av ett informationsblad (se bilagor 2-4), eftersom deltagarna inte skulle 

riskera påverkas av detta i sina bedömningar. Bladet innehöll information om studiens 

forskningsnivå, syftet och mer specifikt hur undersökningen gjorts. Vidare angavs att 

deltagarnas svar behandlas konfidentiellt och att det redovisade resultatet inte går att urskilja 

deltagare, vilket Bryman (2011) menar är en viktig del i kravet om konfidentialitet. Rådata 

från studien ska förvaras hos uppsatsförfattarna. 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om deltagare endast används för studiens resultat 

och inte i andra sammanhang (Bryman, 2011). I studien frågas inte deltagarna om andra 

personliga detaljer utom kön, ålder, utbildningsnivå och konsumtionsvanor kring vin. Dessa 

detaljer avses beskriva undersökningsgruppen i resultatet. Ytterligare etikregel att förhålla 

studien till är enligt Bryman (2011) deltagarnas samtycke till medverkan i studien. Deltagarna 

anmälde sig frivilligt till studien och var således inte tvingade till att delta. En del av 

samtyckeskravet är dessutom att samtliga deltagare är myndiga, det vill säga 18 år i Sverige 

och 18 år i Georgien.

Vid provningar som involverar alkohol finns det särskilda krav som måste uppfyllas. Alla 

deltagare måste först och främst ha uppnått landets legala ålder för alkoholkonsumtion, och 

deltagare får heller inte känna tvång att konsumera alkoholen varför spottkoppar alltid ska 

finnas tillgängliga. 

6. Resultat
Här redovisas resultaten från panelbedömningarna, och hur de behandlats. De georgiska och 

svenska panelerna har behandlats separat, för att möjliggöra jämförelse dem emellan. Först 

presenteras utfallen av de båda kvalitetstest som utförts, vilka sedan följs upp av analyser med 

syfte att finna mönster i kulturernas kvalitetsuppfattning.
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6.1. Rangordningstest
I rangordningstestet placerade bedömarna hedoniskt vinerna i kvalitetsordning och gillande-

ordning. I analysen av denna data nyttjas efter varje panelgrupps genomsnittliga bedömning. 

De fem vinerna rangordnades på en 4-gradig skala från bäst till sämst, där bäst gav siffran 1 

och sämst gav siffran 4. Summeras rangordningstalen erhålls en rangordningssumma som 

indikerar bättre ranking och således högre kvalitet ju lägre siffran är. Utfallet av 

rangordningarna redovisas i Tabell 3.

Som det kan utläsas av Tabell 3 sammanfaller flera viner i rangordningarna, vilket bör tolkas 

som att panelerna upplever att de har likvärdig kvalitet. Den georgiska panelen uppfattar Vin 

A, Vin B och Vin E som av samma kvalitet, och den svenska panelen uppfattar att vin D och 

Vin E har samma kvalitet. Ur resultatet kan det slutledas att den svenska panelen kommit fram 

till samma kvalitetsordning som gillande-ordning, men att skillnaderna vinerna emellan är 

större i gillande-ordningen. I den georgiska panelen är resultatet mer diffust men följer ett 

liknande mönster. 

Korrelationerna mellan kvalitetsuppfattning och gillande utifrån rangordningssummorna är 

starka för båda panelerna (se Tabell 3). Dessa korrelationer grundar sig dock på panelernas 

genomsnittliga bedömningar och kan inte påvisa om de enskilda bedömarna gör sina 

rangordningar efter samma mönster. Motsvarande korrelationer utifrån hela datamängden 

uppvisar endast ett svagt samband för den georgiska panelen och inget samband alls för den 

svenska (se Tabell 3). Alltså särskiljer många bedömare på kvalitet och gillande då de 

bedömer, men enligt beräkningarna utifrån rangordningssummorna tycks det ändå finnas en 

koppling mellan de båda begreppen som ligger bortom de enskilda bedömarna.

För att pröva signifikansgraden i själva rangordningsförfarandet användes Friedmans test. För 

den georgiska panelen gav testet ett p-värde på 0,06 i kvalitetsbedömningen, medan den 

svenska panelen hade ett p-värde på 0,24 i samma bedömning. Med en signifikansnivå på 5 % 

är ingen av rangordningarna godtagbar, men den georgiska panelens resultat är ändå mycket 

nära att vara signifikant och kan till nöds behandlas som sådant. Utesluts personer under 25 år 

ur den georgiska panelen blir också rangordningen signifikant (p=0,02). I gillande-
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rangordningen gav ingen av panelerna signifikant resultat på 5 %-nivån, men å andra sidan 

var båda resultaten signifikanta på en 10 %-nivå.

Tabell 3. Utfall av rangordning per vin och land, redovisade 
som rangordningssummor.

GEORGIEN Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Kvalitetsbedömning 26 26 31 37 26

Kvalitetsordning
(1=bäst 5=enklast)

1/2/3 1/2/3 4 5 1/2/3

Gillande-bedömning 23 29 30 38 18

Gillande-ordning
(1=bäst 5=enklast)

2 3 4 5 1

Korrelation kvalitets- /  
gillandebedömning utifrån 
rangordningssummor

       k=0,86**

Korrelation kvalitets- /  
gillandebedömning utifrån 
individuella bedömningar

k=0,54*

SVERIGE Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Kvalitetsbedömning 42 31 24 33 33

Kvalitetsordning
(1=bäst 5=enklast)

5 2 1 3/4 3/4

Gillande-bedömning 44 27 26 33 38

Gillande-ordning
(1=bäst 5=enklast)

5 2 1 3 4

Korrelation kvalitets- /  
gillandebedömning utifrån 
rangordningssummor

k=0,94*

Korrelation kvalitets- /  
gillandebedömning utifrån 
individuella bedömare

  k=0,30*

*p<0,05, **p<0,1
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6.2. Deskriptivt test
Det deskriptiva testet genererade data rörande hur bedömarna analytiskt uppfattade de givna 

kvalitetsbegreppen, och använde en 6-gradig hedonisk skala. Beräknas medelvärdena för 

intensitetsbedömningen av respektive begrepp erhålls den data som redovisas i Tabell 4. 

Värdena har medvetet redovisats med två decimaler för att, framför allt för den georgiska 

panelen, åskådliggöra skillnader vinerna emellan trots att en kompakterad skala använts. 

Tabell 4. Utfall av kvalitetsbegreppsbedömning per vin och begrepp 
(på en skala 1-6), redovisade som medelvärden.

GEORGIEN Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Balans 5.00 4.75 4.58 4.75 5.33

Komplexitet 4.58 4.83 4.50 4.50 5.08

Koncentration 5.00 4.91 4.67 4.58 5.00

Eftersmak 5.08 5.25 4.42 4.92 5.00

Uttrycksfullhet 5.18 4.67 4.50 4.83 5.08

SUMMA (Qmod) 24.84 24.41 22.67 23.58 25.49

Medelvärde 4.97 4.88 4.53 4.72 5.10

Kvalitetsordning
(1=bäst 5=enklast)

2 3 5 4 1

SVERIGE Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Balans 4.00 3.15 3.23 4.77 2.69

Komplexitet 3.62 2.69 3.77 4.38 4.23

Koncentration 3.62 3.08 4.31 4.46 4.69

Eftersmak 3.92 3.08 3.85 3.69 2.92

Uttrycksfullhet 3.62 2.54 3.62 4.15 4.46

SUMMA (Qmod) 18.78 14.54 18.78 21.45 18.99

Medelvärde 3.76 2.91 3.76 4.29 3.80

Kvalitetsordning
(1=bäst 5=enklast)

3/4 5 3/4 1 2

Data i Tabell 4 kan grafiskt åskådliggöras i form av spindeldiagram, där vinernas 

kvalitetsprofil framträder (se Figur 2-3). Notera hur Vin E, vinet i georgisk stil, har en kraftigt 

avvikande kvalitetsprofil gentemot övriga viner i den svenska panelen. Den georgiska panelen 

har inte använt bedömningsskalan på samma sätt som den svenska, spridningen mellan högsta 

och lägsta värde hos kvalitetsbetygen i Tabell 4 är bara 0,91 (5,33 – 4,42), medan den är 2,23 
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(4,77-2,54) hos den svenska panelen. De olika vinerna ligger därför nära varandra i Figur 3. 

Skalas figuren upp framträder emellertid skillnader även där (se Figur 4).
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Figur 2. Vinernas kvalitetsprofil grafiskt åskådliggjord, för den 
svenska panelen.
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Figur 3. Vinernas kvalitetsprofil grafiskt åskådliggjord, för den 
georgiska panelen.
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Den area varje vin innesluter i figurerna kan ses som ett mått på vinernas sammantagna 

kvalitet, och kan beräknas utifrån formeln för arean av en femhörnig polygon: 

Q=
q1⋅q2⋅sin 2

5
2


q2⋅q3⋅sin 2

5
2


q3⋅q4⋅sin 2

5
2


q4⋅q5⋅sin 2

5
2


q5⋅q1⋅sin 2

5
2

där kvalitetsindexet Q är vinets totala kvalitet och q1 , q2 … är medelvärdena för respektive kvalitetsbegrepp.

Det kan visas att resultat av uttrycket ovan korrelerar med resultat av följande enkla uttryck: 

Så länge endast de inbördes proportionerna mellan kvalitetsfaktorerna är av intresse kan den 

enklare formeln användas. Värden på Qmod återfinns i Tabell 4, och utifrån Qmod kan vinerna 

rangordnas i kvalitetsordning.

En intressant aspekt är att den svenska panelen har bedömt att Vinerna A, C och E har mycket 

lika kvalitetsnivå, men grundat på olika kvalitetsaspekter. Dessa tre är de viner som har mest 

avvikande stilskillnader: A är oekat, C är ekat och E är skalmacererat. Samtliga håller hög 

kvalitet för sin stil. Detta illustreras av Figur 5 och Figur 6. Notera i Figur 6 hur Vin E bygger 

sin kvalitet på uttrycksfullhet, Vin A på balans och Vin C på koncentration. 
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Qmod=∑ q1 q2 ...q5

Figur 4. Detalj, med ändrad skala, av vinernas kvalitetsprofil  
grafiskt åskådliggjord, för den georgiska panelen.

Balans

Komplexitet

Koncentration Eftersmak

Uttrycksfullhet

4

4,5

5

5,5

VIN A Georgien
VIN B Georgien
VIN C Georgien
VIN D Georgien
VIN E Georgien



Signifikans given av variansanalys för de olika kvalitetsbegreppen i provningsförfarandet 

visas i Tabell 5. Ur variansanalysen kan det visas att det inte finns någon signifikant skillnad 

kvalitetsbegreppen emellan i hur den georgiska panelen upplevt dem, p-värdena är långt över 

acceptabla, varmed det inte kan uteslutas att resultatet genererats av slumpen. För den svenska 

panelen däremot finns bättre signifikans. Undantaget i den svenska panelen är eftersmak där 

det inte finns någon signifikant skillnad vinerna emellan, p-värdet för eftersmak i relation till 

produkt är så högt som 19 %. 
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Figur 5: Vin A, B och D. Samma stil av vin i olika 
kvalitetsnivåer har en likande kvalitetsprofil men 
skiljer huvudsakligen i figurens storlek.
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Figur 6: Vin A, C och E. Stilmässigt olika viner av 
samma kvalitet. Stilskillnaderna avspeglas i olika vikt  
för kvalitetsaspekterna, som syns som olika 
geometriska profiler i figuren. Vinerna har dock 
likvärdig kvalitetsnivå, och areorna är därför nära 
identiska.
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Tabell 5. Variansanalys (ANOVA) per kvalitetsbegrepp.

GEORGIEN Signifikans 
per vin (p)

Signifikans per 
provare (p)

Signifikans för 
bedömningen

Balans 0.307 0.096 NS

Komplexitet 0.367 0.123 NS

Koncentration 0.528 0.002 NS

Eftersmak 0.089 0.000 NS

Uttrycksfullhet 0.210 0.000 NS

SVERIGE Signifikans 
per vin (p)

Signifikans per 
provare (p)

Signifikans för 
bedömningen

Balans 0.000 0.035 *

Komplexitet 0.002 0.031 *

Koncentration 0.001 0.058 (*)

Eftersmak 0.189 0.049 NS

Uttrycksfullhet 0.002 0.013 *

*p<0,05

Utesluts personer under 25 år ur den georgiska panelen är resultatet fortfarande långt från 

signifikant. Utesluts däremot kvalitetsbegreppet eftersmak för den svenska panelen blir den 

samlade signifikansen bättre för denna deskriptiva bedömning. Kvalitetsbedömningen som då 

grundas på endast fyra kvalitetsaspekter får utseende enligt Tabell 6. Notera dock att vinernas 

kvalitetsordning inte påverkats. Vin D och Vin E får något högre medelvärde, i övrigt ingen 

betydelsefull skillnad.

Tabell 6. Utfall av kvalitetsbegreppsbedömning per vin och begrepp för den 
svenska panelen grundat på endast fyra kvalitetsbegrepp. 

SVERIGE Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Balans 4.00 3.15 3.23 4.77 2.69

Komplexitet 3.62 2.69 3.77 4.38 4.23

Koncentration 3.62 3.08 4.31 4.46 4.69

Uttrycksfullhet 3.62 2.54 3.62 4.15 4.46

SUMMA (Qmod) 14.86 11.46 14.93 17.76 16.07

Medelvärde 3.71 2.87 3.73 4.44 4.02

Kvalitetsordning
(1=bäst  
5=enklast)

4 5 3 1 2

45



Utesluts istället kvalitetsbegreppet uttrycksfullhet, som inte räknas som ett vedertaget 

kvalitetsbegrepp, kan en liknande tabell grundad på 4 kvalitetsaspekter göras (se Tabell 7). 

Utan detta kvalitetsbegrepp blir emellertid signifikansnivån lägre för båda panelerna och 

skillnaderna vinerna emellan minskar. Också värt att notera är att Vin E, det skalmacererade 

georgiska som håller en mycket hög vedertagen kvalitetsnivå, upplevs betydligt sämre av den 

svenska panelen om dess uttrycksfullhet inte bedöms, samt att Vin B som håller den lägsta 

vedertagna kvalitetsnivån upplevs som betydligt bättre.

Tabell 7. Utfall av kvalitetsbegreppsbedömning per vin och begrepp för båda 
panelerna grundat på endast fyra kvalitetsbegrepp.

GEORGIEN Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Balans 5.00 4.75 4.58 4.75 5.33

Komplexitet 4.58 4.83 4.50 4.50 5.08

Koncentration 5.00 4.91 4.67 4.58 5.00

Eftersmak 5.08 5.25 4.42 4.92 5.00

SUMMA (Qmod) 19.66 19.74 18.17 18.75 20.41

Medelvärde 4.92 4.94 4.54 4.69 5.10

Kvalitetsordning
(1=bäst 5=enklast) 3 2 5 4 1

SVERIGE Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Balans 4.00 3.15 3.23 4.77 2.69

Komplexitet 3.62 2.69 3.77 4.38 4.23

Koncentration 3.62 3.08 4.31 4.46 4.69

Eftersmak 3.92 3.08 3.85 3.69 2.92

SUMMA (Qmod) 15.16 12.00 15.16 17.30 14.53

Medelvärde 3.79 3.00 3.79 4.33 3.63

Kvalitetsordning
(1=bäst 5=enklast) 2/3 5 2/3 1 4

6.3. Kvalitetsbegreppens vikt
Dataanalys kan även göras utifrån kvalitetsbegreppens vikt i kvalitetsbedömningen, för att 

undersöka vilka begrepp som väger tyngst i respektive bedömning. Genom att studera hur 

kvalitetsbedömningen per aspekt och vin avviker från ett medelvärde av alla viner per aspekt 
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(se Tabell 8), samt studera varje kvalitetsaspekts vikt hos den totala kvaliteten per vin (se 

Tabell 9), framträder mönster i hur bedömarna kan ha resonerat. 

Tabell 8. Utfall av kvalitetsbegreppsbedömning sett utifrån begrepp.

GEORGIEN Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E SUMMA Medelvärde

Balans 5.00 4.75 4.58 4.75 5.33 24.42 4.88

Komplexitet 4.58 4.83 4.50 4.50 5.08 23.50 4.70

Koncentration 5.00 4.91 4.67 4.58 5.00 24.16 4.83

Eftersmak 5.08 5.25 4.42 4.92 5.00 24.67 4.93

Uttrycksfullhet 5.18 4.67 4.50 4.83 5.08 24.27 4.85

Upplevd 
kvalitetsordning
(1=bäst 5=enklast) 2 3 5 4 1

SVERIGE Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E SUMMA Medelvärde

Balans 4.00 3.15 3.23 4.77 2.69 17.85 3.57

Komplexitet 3.62 2.69 3.77 4.38 4.23 18.69 3.74

Koncentration 3.62 3.08 4.31 4.46 4.69 20.15 4.03

Eftersmak 3.92 3.08 3.85 3.69 2.92 17.46 3.49

Uttrycksfullhet 3.62 2.54 3.62 4.15 4.46 18.38 3.68

Upplevd 
kvalitetsordning
(1=bäst 5=enklast) 3/4 5 3/4 1 2
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Tabell 9. Utfall av kvalitetsbegreppsbedömning per vin och begrepp, redovisade 
som procenttal av den helhet vinets fem kvalitetsaspekter utgör.

GEORGIEN Vin A 
(%)

Vin B 
(%)

Vin C 
(%)

Vin D 
(%)

Vin E 
(%)

Balans 20 19,5 20 20 21

Komplexitet 18,5 20 20 19 20

Koncentration 20 20 20,5 19,5 19,5

Eftersmak 20,5 21,5 19,5 21 19,5

Uttrycksfullhet 21 19 20 20,5 20

Kvalitetsordning
(1=bäst 5=enklast)

2 3 5 4 1

SVERIGE Vin A 
(%)

Vin B 
(%)

Vin C 
(%)

Vin D 
(%)

Vin E 
(%)

Balans 21 21,5 17 22 14

Komplexitet 19,5 19 20 20,5 22,5

Koncentration 19,5 21 23 21 24,5

Eftersmak 20,5 21 20,5 17 15,5

Uttrycksfullhet 19,5 17,5 19,5 19,5 23,5

Kvalitetsordning
(1=bäst 5=enklast)

3/4 5 3/4 1 2

För den georgiska panelen gäller följande (fakta är fetmarkerat, övrigt är hypotes):

• Balans är avvikande positivt för Vin E. Georgierna är vana vid tanniner i vita viner, och 

tycker inte att de sticker ut på det vis som svenskarna tycker. De andra vinerna som saknar tanniner 

upplever georgierna snarare som om de saknar något?

• Eftersmak är avvikande negativt i Vin C. Georgierna är ovana vid eksmak och har svårt för 

den ekrelaterade smak som dröjer kvar i mun efter ett vin som detta? 

• Eftersmak är avvikande positivt för Vin B. Georgierna gillar den surhet som finns i Petit 

Chablis. Det ger vinet något extra som andra viner inte har. En skön friskhet?

• Uttrycksfullhet är utmärkande positivt för Vin A och E. Vin E är personligt, speciellt och 

har en egenhet, det har mycket att säga med sin smak- och strukturrikedom. Ett pratsamt vin! Vin A är 

det mest finstämda och välbalanserat subtila. Kanske ser de detta som en personlighet? Stillsamhet kan 

också vara ett positivt personlighetsdrag! Båda vinerna försöker inte vara någon annan än de är, men är 

det på väldigt olika sätt?
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För den svenska panelen gäller följande (fakta är fetmarkerat, övrigt är hypotes): 

• Balans är avvikande negativt för Vin E. Svenskarna besväras av strävheten från tanninerna 

som upplevs sticka ut?

• Balans är avvikande positivt för Vin D. Svårt att förklara. Vinet är den vanliga Chablis. 

Kanske är det ett vin där det mesta är medelmåttigt och inte så mycket sticker ut?

• Koncentration är avvikande negativt för Vin B. Petit Chablis är det tunnaste vinet i 

flighten?

• Eftersmak är avvikande negativt för Vin E och B. Svenskarna är obekväma med den 

bitterhet tanninerna lämnar? Och ogillar Petit Chablis sura kartighet? (Denna aspekt är också den som 

har lägst signifikans hos den svenska panelen).

• Uttrycksfullhet är avvikande positivt för Vin E. Svenskarna gillar det georgiska vinets 

egenhet och förstår att uppskatta den?

• Uttrycksfullhet är avvikande negativ för Vin B. Petit Chablis är det vin som har minst 

egenhet och är det mest processade och det som fått minst omtanke. Kan avspeglas i vinets karaktär?

Några hypotetiska samband som går att se: 

• Bittra och sura smaker som sticker ut tycks inte besvära georgier, medan det ses som 

ett problem för svenskarna.

• Båda panelerna förstår att uppfatta och använda det icke vedertagna kvalitetsbegreppet 

uttrycksfullhet i vinerna.

• Georgier använder i snitt egenskapen eftersmak som mest positiv. Skillnaderna är dock 

för små för att dra slutsatser.

• Georgier använder i snitt egenskapen komplexitet som mest negativ. Skillnaderna är 

dock för små för att dra slutsatser.

• Svenskar använder i snitt egenskapen koncentration som mest positiv. Vill svenskar att 

saker ska smaka mycket? Subtilitet har dessutom inte premierats för Vin A på det vis 

georgierna gjort. Men å andra sidan har det medelmåttiga Vin D fått högt balansbetyg, 

eventuellt grundat på hur det just medelmåttigt hänger ihop utan att sticka ut på något 

sätt. 

• Svenskar använder i snitt egenskapen eftersmak som mest negativ. Detta har sannolikt 

samband med den bitterhet som Vin E lämnar i eftersmaken.
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6.4. Överensstämmelse mellan bedömningar
Eftersom vinerna i studien har en allmänt vedertagen kvalitetsordning är det möjligt att 

jämföra panelprovningarnas utfall med verkligheten. Panelernas olika bedömningssätt kan 

även jämföras mot varandra, och dessutom kan de två panelernas resultat ställas mot varandra 

(se Tabell 10). 

Tabell 10. Utfall av de olika kvalitetstesten samlade, tillsammans med vedertagen 
kvalitetsordning (1=högst kvalitet, 5=enklast kvalitet).

VEDERTAGEN 
KVALITET Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Vedertagen 
kvalitetsordning

2 4 1 3 1

GEORGIEN Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Rangordnings-
bedömning

1/2/3 1/2/3 4 5 1/2/3

Deskriptiv  
bedömning

2 3 5 4 1

Rangordnings-
bedömning 
>25år

1 3 4 5 2

Deskriptiv  
bedömning 
>25år

1 2 5 4 3

SVERIGE Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Rangordnings-
bedömning

5 2 1 3/4 3/4

Deskriptiv  
bedömning

3/4 5 3/4 1 2

Eventuella samband mellan de olika bedömningarna och vedertagen kvalitetsbild kan 

beräknas ur den data som ligger till grund för kvalitetsordningarna i Tabell 10. Dessa 

korrelationer åskådliggörs i Tabell 11. För den georgiska panelen finns ett svagt samband 

mellan rangordningsbedömningen och den deskriptiva bedömningen. Det finns vidare inte 

något samband mellan rangordningsbedömningen och den vedertagna kvalitetsordningen, och 

den deskriptiva bedömningen har endast svagt och dessutom omvänt samband med den 

vedertagna kvalitetsordningen. Att det sistnämnda sambandet är omvänt innebär att panelen 

konsekvent har placerat bra viner som dåliga och dåliga som bra. Som framgår av Tabell 11 är 
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emellertid inga av dessa samband signifikanta (enligt tvåsidigt t-test). Utesluts personer under 

25 år ur den georgiska panelen uppvisar emellertid resultatet ett relativt starkt samband mellan 

den deskriptiva metoden och rangordningsmetoden (se Tabell 11), men panelgruppen blir då 

alltför liten för att ge ett tillförlitligt resultat.  

För den svenska panelen däremot finns inget samband mellan rangordningsbedömningen och 

den deskriptiva bedömningen, rangordningsbedömningen har inte samband med den 

vedertagna kvalitetsordningen, och den deskriptiva bedömningen har inte heller samband med 

den vedertagna kvalitetsordningen (se Tabell 11). Om emellertid det vin som den svenska 

panelen har mest avvikande uppfattning om, Vin D, utesluts finns det ett mycket starkt och 

signifikant samband mellan den deskriptiva bedömningen och den vedertagna 

kvalitetsordningen. Även detta samband åskådliggörs i Tabell 11.

Ser man på korrelationer utifrån hela datamängden, för att se utifrån hur de enskilda 

bedömarna presterat, finns det signifikans för den georgiska panelen i att de två olika 

kvalitetsbedömningsteknikerna inte har samband (k=-0,34; p=0,01). För den svenska panelen 

finns emellertid inga signifikanta korrelationer. 
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Tabell 11. Analys av samband mellan de två olika bedömningarna och den 
vedertagna kvalitetsordningen. 

GEORGIEN Korrelationskoefficient 
(k)

Signifikans 
(p)

Samband?

Rangordnings-
bedömning/
Deskriptiv  
bedömning

-0,62 0,26 (*)

Rangordnings-
bedömning/  
Vedertaget

-0,10 0,87 NS

Deskriptiv  
bedömning/  
Vedertaget

0,53 0,36 (*)

GEORGIEN 
>25 år

Korrelationskoefficient 
(k)

Signifikans 
(p)

Samband?

Rangordnings-
bedömning/
Deskriptiv  
bedömning

-0,77 0,12 (*)

Rangordnings-
bedömning/  
Vedertaget

0,30 0,62 NS

Deskriptiv  
bedömning/  
Vedertaget

0,27 0,66 NS

SVERIGE Korrelationskoefficient 
(k)

Signifikans 
(p)

Samband?

Rangordnings-
bedömning/
Deskriptiv  
bedömning

0,12 0,85 NS

Rangordnings-
bedömning/  
Vedertaget

0,21 0,73 NS

Deskriptiv  
bedömning/  
Vedertaget

-0,45 0,45 NS

Deskriptiv  
bedömning 
utan Vin D/ 
Vedertaget

-0,95 0,05 *

* k<-0,5  k>0,5; p<0,05 ∨ (*) k<-0,5  k>0,5; p 0,05∨ ≮ NS -0,5< k<0,5; p 0,05≮
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Om de båda panelernas resultat summeras erhålls data enligt Tabell 12. Skillnaderna många 

viner emellan blir då väldigt små, eftersom de olika panelernas motsatta bedömningar 

tenderar ta ut varandra. I en sådan datasammanställning finns inte heller några signifikanta 

samband.

Tabell 12. Utfall av de olika kvalitetstesten samlade för båda länderna, 
tillsammans med vedertagen kvalitetsordning (1=högst kvalitet, 5=enklast kvalitet).

VEDERTAGEN 
KVALITET Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Vedertagen 
kvalitetsordning

2 4 1 3 1

GEORGIEN
och SVERIGE Vin A Vin B Vin C Vin D Vin E

Rangordnings-
bedömning

68 57 55 70 59

Kvalitetsordning 4 2 1 5 3

Deskriptiv  
bedömning

43.62 38.95 41.45 45.03 44.48

Kvalitetsordning 3 5 4 1 2

7. Diskussion
I diskussionskapitlet sätts studiens resultat i samband med bakgrundslitteraturen, genom ett 

reflekterande resonemang som leder till att studiens syfte besvaras. Först förs en diskussion 

kring resultatet, och därefter följer metod- och materialdiskussionen. 

7.1. Resultatdiskussion
Här tas panelprovningarnas utfall upp och förklaras utifrån litteraturen. Först diskuteras 

panelernas samlade bedömningar av vinerna mot varandra, och därefter tas enskilda 

kvalitetsbegrepp upp för att djupare analyseras var för sig.

7.1.1. Färdighet i rangordning eller i deskriptiv provning, en kulturell skillnad
Det går att utläsa ur resultatet att georgierna presterat mer samstämmigt i rangordningstestet 

än svenskarna. Utesluts unga provare ur den georgiska panelen är signifikansen så god som på 

2 %-nivån, och samstämmigheten provarna emellan är mycket god. Svenskarna ligger långt 
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ifrån ett såpass bra resultat i rangordningstestet. I det deskriptiva testet är det å andra sidan 

svenskarna som är duktigast, medan istället den georgiska panelens bedömning saknar 

trovärdighet. 

Att panelerna bedömt olika bra i varsina test gör att resultatet panelerna emellan inte kan 

jämföras per test, eftersom endera panelens trovärdighet då inte håller samma nivå som den 

andras. Korrelationsberäknas den svenska panelens rangordnings- eller deskriptiva test mot 

motsvarade för den georgiska panelen finns mycket riktigt heller inget samband. Om en 

jämförelse mellan panelernas bedömningar i det deskriptiva testet görs enbart utifrån 

summorna och medelvärdena i Tabell 4 och Tabell 8, framstår den georgiska panelens 

bedömning som genomgående mer positiv än den svenska. Huruvida detta har någon relevans 

är emellertid också tveksamt, då det sannolikt huvudsakligen handlar om att panelerna använt 

bedömningsskalan olika. Ses å andra sidan panelernas prestationer separat i kontext med vilka 

tester de lyckats bäst i finns det dock väldigt intressanta samband.

Då en rangordningsbedömning är ett mått på vinets helhet, enligt Hedenstam (2004) det som 

blir, behövs provarens fulla upplevelse och analys av vinet för att prestera. En deskriptiv 

bedömning är egentligen mycket enklare, eftersom den endast är begränsad till de aspekter 

som testet är förutbestämt att mäta, och således aldrig mäter mer i vinet än det Herdenstam 

(2004) kallar det som är. Skillnaden mellan det deskriptiva testet och rangordningstestet kan 

inrymma stora delar av den tysta kunskapen. Att georgierna är bättre på att rangordna kan 

därför tolkas som att de är bättre på att använda den tysta kunskapen, medan svenskarna 

behöver de definierade kvalitetsbegreppens vägledning för att hitta rätt i sin bedömning. Från 

denna synvinkel kan därmed den georgiska panelens rangordningsbedömning ses som den 

bedömning i hela studien med allra bäst validitet, eftersom den faktiskt är den enda som på ett 

trovärdigt sätt mäter alla aspekter som formar vinernas kvalitetsupplevelse. 

Herdenstam (2004) beskriver den analytiska kvalitetsbedömningen som ett mer traditionellt 

angreppssätt vid vinprovning, vilket förklarar varför den svenska panelen som är skolad i en 

kultur av västerländskt sätt att bedöma har lättare för detta bedömningssätt än georgierna. 

Anledningen till att svenskar bedömer bättre efter konkreta definitioner såsom balans och 

koncentration, medan georgierna är bäst när de får rangordna fritt, kan ha samband med 

kulturella faktorer. Øygaards (2000) resonemang kring att personer med stort kulturellt kapital 

har ett större intresse för matens utformning kan relateras hit: Georgiens rika måltidskultur 
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(Kotthoff, 1995; Joy Linderman, 2011; Goldstein, 2013; Feiring, 2014) ger ett större intresse 

för de mjuka värdena i vinet och den estetiska nyansrikedom som ryms inom den tysta 

kunskapen. Sveriges mer återhållsamt lutherska måltidskultur (Albala, 2011, s. 359; 

Johansson, 2008) ger större fokus på mättande mat och stärkande dryck (Øygaard, 2000; 

Sigfridsson, 2005) och fokuserar därför mer på de konkreta attributen i vinet. 

Samstämmigheten inom panelerna kan ur ett kulturellt perspektiv tolkas på flera olika sätt. 

Goldstein (2013) och Kotthoff (1995) beskriver båda hur en georgisk måltid har en uttalad 

social funktion där människor samlas och avnjuter lokalt hemlagad mat med många 

varierande smaker samtidigt som de diskuterar, håller tal, umgås med varandra och dela sina 

åsikter. Det är möjligt att förmågan att känna vinernas helhet, deras mjuka värden och uttryck, 

formas i denna måltidssituation. Den svenska panelens mer varierande resultat kan komma av 

hur måltiden inte har lika utpräglad social funktion i landet, och då svensken är van vid större 

variation av olika mattyper (Albala, 2011, s. 359; s. 363-364) blir effekten av det stora utbudet 

och matinfluenserna att många människor tycker olika och inte förstår saker på samma sätt. 

Eftersom vindrickande dessutom är en såpass ny företeelse i Sverige (Sigfridsson, 2005; 

Spritmuseum, 2014) kan det mycket möjligt vara så att samstämmighet kring de mjuka 

värdena i vin inte hunnit utvecklas ännu, till skillnad från Georgien där kulturen kring vin 

varit mer oförändrad i årtusenden (Glonti, 2010; Söderlind, 2011) och beständigt kretsat kring 

inhemska viner (GWA, 2011).

Det är dock inte svenskarna som personer som inte uppfattar de mjuka värdena i helheten, 

utan snarare kulturen som saknar rum för den sortens gestaltningar. Denna studie har 

exempelvis visat att även den svenska panelen förmår använda det mjuka begreppet 

uttrycksfullhet, åtminstone då de aktivt ombeds bedöma efter det (se under 7.1.5.  

Uttrycksfullhet och den tysta kunskapen nedan). Det tycks som om svenskens dryckesval och 

vanor har formats av den kulturella tillhörigheten, och att de normalt sett inte använder 

begrepp som bygger på mjuka värden för att det helt enkelt krävs ett osvenskt sinnelag för att 

förstå dem. Svensken vill ha konkreta uttryck.

7.1.2. Förhållandet mellan gillande och kvalitetsuppfattning
Ett samband i båda panelerna är att de enskilda bedömarna kan skilja på kvalitet och gillande, 

men att den samlade kvalitetsuppfattningen om vinerna har samband med den samlade 

gillande-uppfattningen (se Tabell 3). Fastän provarna uppenbarligen inte själva satt vinerna i 
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samma ordning i de båda testen, korrelerar de ändå då hela gruppens resultat sammanställs. 

Det kan tolkas som att fastän de enskilda bedömarna inte uppfattat den personligen, finns en 

koppling mellan gillande och kvalitet som undermedvetet formar våra val, något som skulle 

kunna sägas vara en del av det Bourdieu (1984) kallar habitus. Detta bekräftar hur Charters 

(2003) beskrivit att kvalitet har ett samband med gillande genom att vi lär oss gilla kvalitativa 

viner, och vidare också ett samband med vad Bourdieu (1984) kallar god smak. Häri kan 

också förklaringen finnas till varför ingen provare kan vara helt objektiv, som Brochet et al. 

(2001) och Herdenstam (2004) uttryckt det. 

Eftersom nu gillande och kvalitet har ett samband i sig, behöver det inte nödvändigtvis vara 

av ondo att panelernas kvalitetsbedömningar har ett resultat som korrelerar med resultatet av 

gillandebedömningen. Gillandet kan vara en sorts undermedveten vägledning för provaren i 

dennes sökande efter en helhetsupplevelse av vinet, åtminstone i det syntetiska 

provningsförfarande som Herdenstam (2004) beskrivit. Så länge gillandet inte tar överhand i 

bedömningen och leder till att attribut som medvetet är där för att de hör till stilen och för att 

förhöja kvaliteten ratas, vilket i denna studie kan ha skett med exempelvis eksmak och 

tanniner (se under 7.1.3. Ovanan som leder bedömaren vilse). 

Det är intressant att konstatera att ur resultaten finns det inget som tyder på att sambandet 

mellan gillande och kvalitetsuppfattning skulle vara starkare i någon av de studerade 

folkgrupperna än den andra. Det verkar vara en fundamental del av perceptionen och 

människans psykologi, som inte påverkas av kulturella skillnader.

7.1.3. Ovanan som leder bedömaren vilse 
De två viner som har högst vedertagen kvalitet har om man ser till kvalitetsbegreppen 

samlade fått varsin väldigt avvikande bedömning i det deskriptiva testet. Provarna har 

uppenbart på olika vis vilseletts. 

Den georgiska panelen har konsekvent givit Vin C, Grand Cru Chablis, låga betyg. Av Tabell 

4 att döma är det eftersmak, uttrycksfullhet och komplexitet som uppfattats mest negativt i 

vinet. Orsaken kan sökas i vinets fatkaraktär. Då georgiska provare inte är vana vid träsmak i 

vin uppfattar de eftersmaken som oangenäm, uttrycksfullheten som intetsägande och 

komplexiteten som dålig då vinet överskuggas av eksmaken. Erfarenhet av eksmak gör att 

bedömaren förmår se bortom den, men saknas denna erfarenhet saknas en fundamental del i 
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att förstå det aktuella vinet. Solomons (1990) resonemang kring att erfarenhet lär provare se 

nyanser i vinet kan appliceras här, liksom hur Hughson (2008) menar att erfarenhet formar en 

skicklig provare.  

Vin E, det georgiska vinet, har fått mycket låga betyg på balans och eftersmak hos den 

svenska panelen. Svenska vindrickares ovana vid skalbeskan hos skalmacererade vita viner är 

sannolikt orsaken till att eftersmaken bedömts negativ för vinet. Den kraftfulla 

tanninstrukturen kan göra att vinet upplevs sakna mjukhet och inte ses som lika drickvänligt. 

Som Charters och Pettigrew (2007) beskrivit det kan balans uppfattas av alla konsumenter, 

men att konsumenter med lågt engagemang oftast uppfattar begreppet som just drickvänlighet 

eller mjukhet. Den texturella balans som Robinson (2006, s. 696) tagit upp kan också ha en 

roll i detta. Om den svenska panelens tolkning är korrekt kan emellertid diskuteras. Är 

skalbeska och tanninstruktur egentligen negativt? Eller handlar det helt enkelt om en form av 

stil och typicitet som svenskarna missförstår på samma sätt som georgierna missförstått 

kvaliteten i Grand Cru Chablis (Vin C ) på grund av deras ovana vid eksmak?

7.1.4. Komplexitet och svårigheterna att förstå det komplexa
Det begrepp den georgiska panelen brukat som mest negativt är komplexitet (se Tabell 8). 

Solomon (1990) beskriver att nybörjare har svårt för att göra en ordentlig kvalitetsbedömning 

när det uppstår ett virrvarr av kvalitetsbegrepp. Med den låga medelåldern hos panelen i 

kombination med ovana vid analytisk vinprovning, kan de ses som nybörjare och på så vis 

styrka det Solomon (1990) beskrivit. Även om skillnaderna är för små för att dra alltför 

långtgående slutsatser kan begreppet komplexitet ändå ses som ett av de mer svårförstådda 

kvalitetsbegreppen för vin (Charters & Pettigrew, 2007; Parr et al., 2011), och dessutom ett 

begrepp som också utan vintillämpning ses som komplicerat (Nationalencyklopedin, 2014). 

Detta bör göra komplexiteten svår att uppfatta, och särskilt när det måste översättas från ett 

främmande språk till den georgiska panelen. Signifikansnivån för georgiernas bedömningar 

av komplexitet är extremt låg (se Tabell 5), och det är sannolikt att de helt enkelt inte förstått 

vad begreppet innebär. 

En annan aspekt beträffande komplexitet är hur Charters och Pettigrew (2003) menar att 

begreppet huvudsakligen används för att beskriva kvalitetsvin. Att hög komplexitet därför 

signalerar kvalitet är uppenbart, men det kan också vändas till att ett vin av låg kvalitet saknar 

eller har mycket lite komplexitet. Det kan kanske till och med dras så långt som att ifrågasätta 
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om begreppet ens har relevans för lågkvalitativa viner. För det enklaste vinet, Vin B, Petit 

Chablis, kan det övervägas om det bör klassas som kvalitetsvin, och därmed också om 

komplexiteten ska bedömas. Den svenska panelen har förvisso helt riktigt bedömt detta vin 

med en mycket låg komplexitet (se Tabell 8). Den georgiska panelens betydligt högre betyg är 

förmodligen en feltolkning. Feltolkningen kan mycket väl ha kommit av att man faktiskt inte 

förmått känna någon komplexitet i vinet eftersom den knappt finns där, och istället bara givit 

en slumpmässig siffra. Den låga signifikansen för komplexitet enligt Tabell 5 antyder också 

ett slumpmässigt utfall.

Att georgier skulle vara ovana vid komplexitet i vin vore dock orimligt. Jämför man med 

Albalas (2011, s. 129), Johnsons & Robinsons (2013), Goldsteins (2013) och Feirings (2014), 

beskrivningar av den östgeorgiska qvevri-vinstilen framträder bilden av ett av druvråvarans 

smaker komplext och smakintensivt vin. Det är dock inte osannolikt att personer från östra 

Georgien, som är vana vid att vita viner normalt sett har denna stora intensitet och 

komplexitet, blir förvirrade då de provar de mer subtila vinerna från Chablis. Då de inte 

förstått och hittat vad de ska bedöma har komplexitetsbedömningen blivit slumpmässig. 

Att de inte förstått kan också ha orsaker i att komplexitet inte finns i georgiernas begreppsbild 

på samma sätt som hos européer. Kotthoffs (1995), de Sloovers (2011) och Feirings (2014) 

beskrivning av georgiernas gästfrihet och bekymmerslösa sätt att vara kan antyda ett synsätt 

där mjuka värden är viktigare än materiell rikedom. Att se komplexitet som 

kvalitetsindikation utgår mer från ett materiellt synsätt: att många saker är bättre än få. Detta 

kanske inte är lika uppenbart för landsbygds-georgiern, som är van vid ett liv i större enkelhet, 

som för svensken, som är van vid större materiell rikedom.

7.1.5. Uttrycksfullhet och den tysta kunskapen
Resultatet visar att båda panelerna uppfattar och använder sig av det för västerländsk 

vinprovning icke vedertagna kvalitetsbegreppet uttrycksfullhet, och att detta sker enligt 

samma mönster som resten av kvalitetsbegreppen. Därför verkar det finnas validitet i 

begreppet vid kvalitetsbedömning, och Collins (2013) iakttagelse från Georgien kan därför 

bekräftas. Eftersom uttrycksfullhet är svårt att sätta ord på är det ett begrepp som kan vara 

kopplat till den tysta kunskap Herdenstam (2004) nämner. 
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Att uttrycksfullhet används även i den svenska panelens deskriptiva bedömningar, enligt 

Tabell 5 dessutom med signifikans, är särskilt intressant eftersom det inte ses som ett 

kvalitetsbegrepp i den svenska kulturen. Särskilt tydligt blir det beträffande Vin E som givits 

ett mycket högt betyg för uttrycksfullhet (se Figur 2). Detta är ett vin som anses vara bland 

Georgiens bästa, och bör således anses hålla mycket hög kvalitet. Utan bedömningen av 

uttrycksfullheten i Vin E klarar inte den svenska panelen av att finna kvaliteten hos vinet, och 

det får avsevärt lägre betyg (se Tabell 7). Det verkar med andra ord som att uttrycksfullhet 

inte bara är något som används av georgier, det behövs dessutom för att rättvist beskriva 

georgiska viner. Ett sätt att se på saken är att även imperfektioner kan vara attraktiva, enligt 

Breans (2009) och Nilssons (2013) resonemang. Man skulle även kunna se det som att det 

georgiska vinet är i behov av vad Shiner (1996) och Herdenstam (2004) kallar ett mer 

syntetiskt provningsförfarande snarare än traditionell analys för att förstås fullständigt. Endast 

då kan begrepp som uttrycksfullhet ges fullt spelrum, liksom att vinets kropp och syra då i 

positiva ordalag kan beskrivas som robust, rund och charmig. Utan sådana termer är det svårt 

att precist och rättvist bedöma vinets kvalitet. 

En svaghet i begreppet uttrycksfulhet är dock att det knappast kan preciseras allmängiltiga 

kriterier för vad som är uttrycksfullt, vilket det lättare låter sig göras för de andra vedertagna 

kvalitetsbegreppen. En bedömning av uttrycksfullhet kräver nämligen mycket av provarens 

subjektiva analys. Enligt Shiners (1996), Charters (2003) och Hedenstams (2004) resonemang 

är dock inte detta ett hinder för att använda begreppet vid kvalitetsbedömning, eftersom 

provarens analys faktiskt är en viktig del i att göra en rättvisande vinbedömning. 

7.1.6. Den tvetydiga eftersmaken
Begreppet eftersmak har uppfattats mycket olika av panelerna. Enligt Tabell 8 är begreppet 

det i genomsnitt mest positiva för den georgiska panelen medan det för den svenska är det 

mest negativa. Kanske är det tvetydigheten i vad som faktiskt definierar eftersmak som givit 

upphov till olika tolkningar? Enligt Basset (2000) och Grainger (2009) består eftersmaken 

både av en längd och en bedömning av hur angenäm denna längd är. Begrepp som beskrivits 

ingå i bedömningen av längdens kvalitet är längdens balans och komplexitet (Grainger, 2009; 

WSET, 2013). Även inom panelerna spretar bedömningarna, och eftersmaken är det enda 

kvalitetsbegreppet som enligt Tabell 5 inte har signifikans i någon av panelerna. Av 

signifikansen att döma ska det därför nämnas att åtminstone vissa delar av det följande 

resonemanget kring eftersmak endast kan ses som hypotetiskt.
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Den svenska panelen har bedömt eftersmaken i Vin E som negativ (se Tabell 4 och Tabell 8) 

fastän detta vin har en mycket lång eftersmak, vilket troligen baserats på den skalbeska vinet 

lämnar. På samma sätt har den georgiska panelen bedömt Grand Cru Chablis med negativ 

eftersmak trots att den är lång, baserat på den kvardröjande smöriga eksmaken som 

överskuggar fruktigheten i vinet. Negativa smakers negativa inverkan på viners längd har 

tidigare beskrivits av Michelsen (2005), Grainger (2009), och Jackson (2009). För den 

svenska panelen har även Vin B bedömts ha negativ eftersmak, sannolikt på grund av den 

strama surhet som finns i Petit Chablis. Å andra sidan har den georgiska panelen bedömt 

samma vin (Vin B) som avvikande positivt i eftersmaken, eventuellt baserat på ett gillande för 

samma kvardröjande surhet som den svenska panelen ogillat. Schuster (2000) har beskrivit 

hur just grundsmaken såsom syra kan stötta eftersmaken och göra att den upplevs mer positiv.

En förenkling hade varit att enbart bedöma längdens varaktighet, men utan att bedöma hur 

angenäm varaktigheten är skulle det riskera bli en mer intetsägande bedömning eftersom den 

inte skulle innefatta alla de kvalitetsaspekter på eftersmak som litteraturen tagit upp. 

Exempelvis skulle Vin B bedömas som bättre än det faktiskt är, eftersom känslan av surhet 

som vinet lämnar faktiskt dröjer kvar länge. En allmängiltig definition på eftersmak är med 

andra ord svårformulerad.

Anledningen till den georgiska panelens negativitet till eksmak i eftersmaken och positiva 

inställning till surheten i eftersmaken kan spåras i hur folket lärt sig uppskatta naturliga 

smaker framför tillsatta. Bland andra Goldstein (2013) och Feiring (2014) har visat på hur 

traditionella östgeorgiska viner enbart bygger på naturliga aromer från druvorna, samt 

Kotthoff (1995) och Goldstein (2013) har beskrivit den starka traditionsbundenheten i 

samhället och stoltheten över den egna kulturen. Detta skulle i så fall kunna ses som en 

influens av sådan etnocentrisk påverkan som Luque-Martinez et al. (2000) beskrivit. Fast 

egentligen handlar det mer om att georgierna format sin egen syn på vad som är angenämt 

utifrån sina erfarenheter, en typ av Bourdieus (1984) habitus. 

En liknande förklaring kan ges för den svenska panelens negativa inställning till skalbeskan i 

det georgiska vinet, som helt enkelt inte passar in i den svenska kulturen. Skalbeskan är inget 

större problem om vinet dricks tillsammans med mat vilket normalt sett skulle skett i 

Georgien (Kotthoff, 1995). Men eftersom svensken inte har samma syn på att en fest måste 
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involvera mat som georgierna har, och med Sigfridssons (2005) iakttagelse att svensken även 

använder alkohol för att slappna av och förhöja stämningen, har svensken andra 

användningsområden för viner vilka kan ha format en annorlunda inställning till vad som är 

acceptabelt i ett vin.

7.1.7. Balans och frågan om lagom är bäst
Balans som kvalitetsbegrepp skulle kunna sägas vara det av de klassiska begreppen som står 

närmast Herdenstams (2004) tysta kunskap eftersom det på sätt och vis handlar om att bilda 

sig en helhetsbild av vinet (Basset, 2000; Schuster, 2000), varmed det mycket möjligt kan 

inbegripa även en del mindre konkreta bedömningsaspekter. 

Av resultatet i denna studie att döma kan balans ses som både finstämt byggd av elegans och 

subtilitet, men lika gärna vara en kraftfull harmoni, vilket inte på något sätt motsäger 

Schusters (2000); Graingers (2009); Jacksons (2009) samt Parrs och Mackays (2010) 

beskrivningar. Även Basset (2000) har fört ett närliggande resonemang, dock kring 

komplexitet, där han i musiktermer beskrivit enkelhet som en form av fulländan. I den 

georgiska panelens höga kvalitetsbetyg på både Vin A och Vin E spelar balansen en viktig 

roll, i det förstnämnda vinet på det subtilare planet och i den sistnämnda snarare i en kraftfull 

harmoni (se Tabell 4). Den svenska panelens enligt samma tabell avvikande syn på balansen i 

Vin E hör sannolikt ihop med dess tanninstruktur, bitterhet och tidigare nämnda resonemang 

kring ovanan vid vinstilen och hur den inte platsar i den svenska kulturen. 

 

En annan intressant aspekt på balans är att Vin D, vanliga Chablis, har högt balansbetyg i den 

svenska panelen (se Tabell 4 och 8). Detta kan ha att göra med att panelen gjort tolkningen att 

inget av attributen egentligen sticker ut på något sätt. Vinet är faktiskt balanserat, men det är 

ett medelmåttigt vin där balansen finns på ett väldigt slätstruket medelspann. Detta formar 

frågeställningen om balans alltid är rättvisande som kvalitetsbegrepp? Är en intetsägande 

balans i medelspannet verkligen intressant, eller hade det snarare krävts att något stått ut i ett 

sådant vin för att balansen faktiskt skulle vara attraktiv? Kanske är balans bara attraktivt om 

det är en subtil balans eller en kraftfull balans? Eller kanske är balans bara blir rättvisande om 

bedömaren också väger in den hedoniska aspekten i om balansen är attraktiv? Skulle det vara 

så ger det en ny dimension till Schusters (2000); Graingers (2009); Jacksons (2009) samt 

Parrs och Mackays (2010) resonemang. 
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Att just den svenska panelen funnit den medelmåttiga jämvikten i Vin D kan diskuteras i 

förhållande till hur Luthers (1999) lära om måttlighet präglat kulturens tycke och smak. Vinet 

skulle dessutom fungera bra till den svenska relativt sparsamt kryddade och okomplicerade 

mat som Albala (2011, s. 359) beskrivit. Historian av att mycket av det vin som sålts i Sverige 

varit härtappat och medelmåttigt (Johansson, 2008) och många svenskars låga intresse för vad 

de dricker (Marjamäki, 2010) kan också motivera en form av synsätt att god smak (Bourdieu, 

1984) är det oansenliga. 

7.1.8. Koncentrationen och den besynnerliga subtiliteten
Koncentration är enligt Charters och Pettigrew (2007) ett av de mer svåranvända 

kvalitetsbegreppen, och som främst personer med högre engagemang behärskar. Begreppet 

innefattar både smakintensitet och påverkan på eftersmaken (ibid.), och det finns en tvetydigt 

i det i den mening att hög intensitet inte nödvändigtvis innebär hög kvalitet.

I denna studie är koncentration det begrepp som svenskarna i snitt använt som mest positivt 

(se Tabell 8). Alla viner utom Vin A (Chablis Premier Cru) och Vin B (Petit Chablis) har fått 

höga betyg. Beträffande Vin B finns det inte mycket annat att säga än att det förväntade 

bekräftas, då vinet har den lägsta vedertagna kvaliteten och torde ha den tunnaste 

koncentrationen. För Vin A kan däremot panelen ha fokuserat alltför mycket på 

intensitetsaspekten och missat att det förvisso ganska subtila vinet ändå har en kraftfullhet i 

sin rena fruktkoncentration. Den georgiska panelen har å andra sidan uppmärksammat vinets 

koncentration positivt (se Tabell 8), som ett av det viner de finner bäst för den aspekten. 

Det samband som går att se är att svenskarna uppfattat de två mest subtila vinerna som enkla, 

medan georgierna förstått att uppskatta subtiliteten i det bättre av de två. En möjlig orsak är 

att svenskar vill att saker ska smaka mycket, eftersom svenskar behöver kraftfullt vin till sin 

kraftfulla mat (jämf. Albala, 2011; Øygaard, 2000). Georgiernas förståelse för det subtila kan 

bottna i ett sökande efter finstämdhet och ett uppskattande av fruktrena viner (Goldstein, 

2013; Feiring, 2014). Georgiens mer nyansrika och mångsidiga kök med många subtila 

nyanser (Goldstein, 2013; Albala, 2011) går även det hand i hand med vinet.  

7.1.9. Förhållande till vedertagen kvalitet
Shiner (1996) beskriver svårigheten med att bedöma stilar av dryck man inte är van att prova. 

Detta är särskilt intressant då den svenska panelen i det deskriptiva testet placerar Vin A, C 
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och E som likvärdiga i kvalitet (se Figur 6), men grundat på olika kvalietsgrunder som 

kommer av vinernas olika stilar: Vin A är oekat, Vin C är ekat och Vin E är skalmacererat. 

Eftersom dessa viner är de tre i provningen som har högst vedertagen kvalitet kan panelen 

sägas gjort en korrekt bedömning, och eftersom Vin E är ett vin som är mycket ovanligt för 

svenska vindrickare tycks Shiners (1996) påstående inte stämma. Även den georgiska panelen 

har förmått bedöma de fyra Chablis-vinerna, viner i en stil de sannolikt aldrig provat, på ett 

samstämmigt sätt men dock på ett sätt som avviker från vedertagen kvalitetsordning.

Det som skiljer mellan panelerna är att svenska panelen är mer införstådd i det vi kallar 

vedertagen vinkvalitet. Utesluts Vin D hamnar den svenska panelens deskriptiva bedömning 

mycket nära den vedertagna kvaliteten av vinerna. Detta är föga förvånande på det viset att 

svenskarna är vana vid att dricka de stilar av vin som vedertagen kvalitetsbedömning utgår 

ifrån. De kan därmed ha en fördel i att kunna jämföra med viner de tidigare provat, i enlighet 

med Brochet et al. (2001). Georgierna tycks ha en annorlunda uppfattning om vad som är 

kvalitet, men av deras samstämmighet mellan bedömningarna att döma (se Tabell 11) finns 

det ändå relevans i hur de bedömer. Det är möjligt att det ur georgiernas synvinkel finns en 

annorlunda vedertagen kvalitetsordning, grundat på andra kvalitetskriterier. Uttrycksfullhet 

kan som tidigare nämnts vara ett av dessa, och det finns anledning att anta att de mjuka 

värdena över lag är viktigare för georgierna. Man kan dock inte gå så långt som att säga att 

kvaliteten i sig är annorlunda i Georgien eftersom det skulle strida mot definitionen av 

kvalitet som objektiv och grundad på vinets inneboende egenskaper. Men som Shiner (1996) 

poängterat finns bara de egenskaper kvaliteten grundas på i vinet, medan kvaliteten i sig 

faktiskt är en produkt av vår mänskliga analys och vårt medvetande. Georgierna kan mycket 

väl ta en annan väg i sitt kvalitetsbedömande, med en annan form av analys än svenskarna och 

därmed finna andra aspekter att styrka sin uppfattning med. Även om kvaliteten är universell 

kan georgierna mycket väl ha en annan syn på kvalitet. Det vedertagna svenska och 

europeiska synsättet behöver inte nödvändigtvis vara närmare sanningen än det georgiska, det 

kan istället vara så att vi är olika bra på olika delar av analysen. Enligt resultatet verkar det 

åtminstone som om svenska synsättet är mer användbart för att bedöma och analysera 

konkreta attribut, medan det georgiska är bättre på att värdera de mer svårdefinierade mjuka 

värdena. Med andra ord skulle de två kulturerna kunna lära av varandra.

Att denna studies resultat skulle säga att georgierna är sämre på att finna kopplingen till 

vedertagen kvalitet än svenskarna är inte säkert, och frågan är om studien ens kan svara på 
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det. Eftersom fyra av fem viner i provningen ligger närmare en stil som svenskar är vana vid 

och endast ett av de fem är i en stil som georgierna känner, har provningen varit ofördelaktig 

för georgierna (jämf. Brochet et al. 2001). Georgierna kan inte veta vad som är vedertagen 

kvalitet för Chablis, och har därför ett handikapp i det Shiner (1996) och Herdenstam (2004) 

beskriver som den analytiska delen av provandet. Endast om även en omvänd provning gjorts, 

med fyra georgiska skalmacererade viner av skiftande kvalitet och ett europeiskt tanninfritt 

vin av hög kvalitet, hade studien kunnat korrigera för denna svaghet och på ett rättvist sätt 

mäta hur provarna från de två folken faktiskt förhåller sig till vedertagen kvalitet.

7.2. Metod- och materialdiskussion
Att de metoder som använts har stöd i litteraturen och i tidigare forskning har underlättat och 

möjliggjort att ett användbart material ändå insamlats, trots att forskningsområdet är ganska 

outforskat och många av de tillämpningar som skett därför tidigare varit obeprövade. 

Sensorisk analys genom rangordnings- och deskriptiva test har varit användbara metoder som 

genererat den typ av data som studien behövt för att söka svar på sina frågeställningar. Den 

problematik som funnits har framför allt haft orsak i urval och panelträning, och för den 

georgiska panelen språkproblemen varit besvärliga.

7.2.1. Urval
Beträffande urval gör det bekvämlighetsurval som gjorts att resultatet inte kan generaliseras 

till en större population. Att urvalsgrupperna inte är representativa för hela den georgiska eller 

svenska populationen kan också ses vid analys av innehållet i Tabell 2: exempelvis är 

högutbildade överrepresenterade i den svenska panelen. Beträffande den svenska panelens 

dryckesvanor uppger dessutom endast 8 % av deltagarna att oftast köpa sitt vin i bag-in-box, 

vilket inte stämmer överens med Systembolagets (2013) försäljningsstatistik i vilken det visas 

att mer än 50 % av allt vin sålt i Sverige är just bag-in-box. Det strider även mot 

Systembolagets (2014) uppgifter om vad som säljs i de lokala butiker där provningsdeltagarna 

kan förväntas handla. Det går därför att argumentera för att den svenska panelen kan ha ett 

mer sofistikerat vindrickande än medelsvensken, och därmed större vana vid att dricka vin av 

bättre kvalitet.

Det är även överrepresentation av äldre deltagare i den svenska panelen, medan den georgiska 

istället är snedfördelad mot unga. Överrepresentationen av unga i den georgiska panelen är ett 
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problem. Med utgångspunkt i hur Tempesta et al. (2010) beskrivit att 

kvalitetsbedömningsförmågan förbättras med åldern, och hur Solomon (1990) menar att 

erfarenhet av vindrickande förbättrar förmågan att analytiskt bedöma viner, borde 

trovärdigheten i resultatet från den georgiska panelen på grund av lägre medelålder vara 

sämre än för den svenska. Detta kan också visas med hur sambanden och signifikansen för 

den georgiska panelbedömningen förbättras om personer under 25 år utesluts (se Tabell 11). 

Hade urvalsgruppen från början begränsats till snävare, exempelvis personer mellan 35 och 

55, skulle ett tydligare och inom panelerna mer samstämmigt resultat kunnat uppnås. De 

pressade förhållandena vid datainsamlingen, som beskrivits i metodkapitlet, nödvändiggjorde 

emellertid de förenklingar i urvalsprocessen som gjorts, och det resultat som insamlats är 

således det bästa som kunnat uppbringas under omständigheterna.

7.2.2. Panelträning
Panelträning är en viktig del i sensoriska analyser som använder små panelgrupper. Enligt 

Jackson (2009) är denna studies panelgrupper tillräckligt stora för att förmå göra en 

tillförlitlig bedömning endast om de genomgått träning. 

Vid sensorisk analys bör beaktas det faktum att alla känner smak på olika sätt. Brochet et al. 

(2001) har beskrivit att två provare omöjligt kan uppfatta ett vin på samma sätt eftersom 

människor är olika genetiskt kodade. Lehrer (2009) och Bakker och Clark (2012) beskriver att 

olika provare känner doft- och smaksammansättningar på olika sätt. Att det ändå går att finna 

samband är därför anmärkningsvärt, men kommer av människans analytiska förmåga lära sig 

tolka sinnesupplevelser av samma ursprung på samma sätt. Då människan själv alltså kan vara 

en viktig felkälla, måste stor vikt läggas på att hon kalibreras rätt för att hon ska förstå och 

tolka saker i rätt mönster.

Den för georgiska panelen låga signifikansnivån i resultatet av det deskriptiva testet kan 

komma av bristande panelträning. Testet är en relativt komplicerad metod som innehåller 

många svåra begrepp, vilka i enlighet med Solomon (1990) kräver erfarenhet för att användas. 

Det finns anledning att anta att den georgiska gruppen inte fått samma träning som den 

svenska eftersom deras träning skett genom tolk som inte varit helt insatt i studiens upplägg, 

och förklaringen av bedömningsbegrepp och bedömningsskala därför inte gjorts riktigt så som 

de borde. Alla de svårtolkade begreppen hade dock en skriftlig definition på georgiska i 

svarsformuläret i anslutning till varje fråga där de användes, vilket förhindrat ytterligare 
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brister. Att panelmedlemmarna tilläts prata med varandra under träningen kan ses som ett 

problem eftersom de därmed hade möjlighet att påverka varandras naturliga sätt att svara på 

frågorna, men samtal tilläts som ytterligare ett sätt att hjälpa panelmedlemmarna att förstå 

uppgiften genom att låta dem hjälpa varandra att förstå. 

Det var dock en viktig del av metoden att i så liten grad som möjligt påverka bedömarnas 

naturliga sätt att analysera vin. Eftersom det var just skillnader i detta som skulle undersökas 

hade också alltför ingående skolning i kvalitetsbedömning förstört validiteten i mätningen. 

7.2.3. Reliabilitet
För att mäta reliabiliteten hade det varit önskvärt med dubbletter av något vin i provningarna, 

för att göra den reliabilitetsprövning Jackson (2009) rekommenderat. Det finns antydan till att 

panelmedlemmar inte förmått skilja mellan en del prover i den deskriptiva bedömningen, 

särskilt vad gäller den georgiska panelen som bedömt vinerna genomgående högt på skalan 

(se Figur 3). Att den skillnad proverna emellan som synliggjorts i Figur 4 ändå finns, tyder 

dock på att det finns reliabilitet, och även om det inte går att visa denna i detalj tycks 

panelmedlemmarna åtminstone förmått skilja mellan proverna, och beträffande 

rangordningsförfarandet dessutom göra det på ett sätt med god överensstämmelse metoderna 

emellan och nära acceptabel signifikans (se Tabell 11). I det deskriptiva testet saknas dock 

signifikans helt för den georgiska panelen (se Tabell 5), och det går således inte att se om de 

faktiskt uppfattat skillnaderna mellan vinerna på ett relevant sätt i det testet. Problemet där 

verkar härröra från missförstånd av skalan, något som sannolikt kommer av tolkningsfel i den 

kommunikation genom tolk som skedde med provningspanelen. Oerfarna panelmedlemmar är 

enligt Jackson (2009) särskilt försiktiga med att använda den undre delen av en 

bedömningsskala, och detta kan ha en psykologisk orsak: Det kan finnas en 

tacksamhetskänsla hos panelen i att ha blivit bjudna på vinerna, vilket hindrat dem från att 

vara alltför kritiska. Bättre instruktioner före provningen och mer noggrann panelträning hade 

kunnat förebygga problemet.  

7.2.4. Bearbetning
Eftersom studiens syfte varit begränsat till att huvudsakligen försöka visa om och inte varför 

samband eller skillnader finns kulturerna emellan, har den huvudsakligen till korrelationer 

begränsade statistiska analys som gjorts varit tillräcklig. 
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Att bearbetningen huvudsakligen skett med datorprogram, och relativt lite gjorts som manuell 

bearbetning, bör ha gynnat tillförlitligheten i beräkningarna och minskat risken för rena 

räknefel. 

All insamlad data har inte använts, delar som inte behandlat kärnområdet av frågan har 

utelämnats. Den deskriptiva del av testet som skulle relatera till gillande, där deltagarna 

beskrev de mest framträdande positiva och negativa dragen i varje vin (se Bilagor 2-4), 

utelämnades eftersom det inte kunde påvisas några starka samband mellan gillande och 

kvalitetsuppfattning som behövde förklaras närmare.

Att sammanfatta det deskriptiva testets resultat i form av ett kvalitetsindex, så som Edling och 

Hedström (2008) beskrivit, har varit en förenkling som underlättat. Att vissa jämförelser 

metoderna emellan utgått ifrån detta medelvärdesrelaterade kvalitetsindex istället för från hela 

datamängden har dock gjort att data i viss mån gått förlorad i förenklingen. Eftersom syftet 

varit att analysera panelernas prestation som helhet snarare än utifrån de enskilda bedömarnas 

prestationer, och mätnoggrannheten i metoden ändå är begränsad, bör denna förenkling ändå 

vara försvarbar.

Valet av en signifikansnivå på 5 % var ett för metoden strikt kriterium, som metoden endast 

vid enstaka samband kunnat leverera data av tillräcklig tillförlitlighet för att leva upp till. Då 

det enligt Jackson (2009) och Bryman (2011) är en för ämnet rimlig nivå för att påvisa 

verkliga samband, måste nivån ändå ligga där. Detta tyder på svagheter i metoden, exempelvis 

det som nämnts om urvalsgrupperna och panelträningen. Vid några fall har resultat som varit 

mellan 5 %- och 10 %-nivån behandlats som godtagbara, just för att visa att samband ändå 

kan finnas. Om studien inte alltid förmår visa att samband finns har den åtminstone lokaliserat 

var samband kan finnas. Det lämnas till vidare studier i ämnet att med förfinad 

forskningsmetod undersöka sambanden mer detaljerat.

7.2.5. Etnocentriska influenser
Det går inte att utesluta att provarna i panelerna undgått att påverkas av etnocentrism, särskilt 

som Veale et al. (2006) menar att vin är känsligt för denna typ av påverkan. Veale et al. (2006) 

menar att främst de yttre attributen, exempelvis förpackningen, får personer att identifiera vin 

etnocentriskt. Att vinerna serverats blint torde emellertid inte räckt för att förhindra detta fullt 

ut, eftersom de har en såpass stor stilskillnad att ingen georgier eller svensk kunnat undgå 
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vilket vin som är europeiskt respektive kaukasiskt. Utifrån Erdogans och Uzkurts (2010) 

resonemang skulle båda panelerna ha egenskaper som gör dem känsliga för etnocentrism, den 

svenska panelen genom sin höga medelålder och den georgiska genom sin lägre 

utbildningsnivå. Att ingen av panelerna har både hög medelålder och låg utbildningsnivå 

samtidigt bör dock ses som positivt, den svenska panelens eventuella etnocentrism utifrån 

dess högre ålder kan ha råtts bot på av hög utbildningsnivå och vice versa för den georgiska 

panelen. 

Det faktum att båda panelerna förmått placera högkvalitativa viner från den andra kulturen 

högt i testen tyder dock på att de lyckats se bortom sitt eventuella etnocentriska tyckande. 

Huruvida resultatet i någon mån färgats av etnocentrism är svårt att mäta, då den enda rimliga 

vägen vore att utesluta de nämnda riskgrupperna ur resultatet. Eftersom dataunderlaget är 

såpass begränsat har emellertid inte den typen av analys kunnat göras. 

7.2.6. Materialdiskussion
De valda vinerna har i väsentligt levt upp till målsättningen med valet. Att flera viner i 

provningen var snarlika kan visserligen gjort det svårt för provarna att skilja dem, och lett till 

ett resultat med lägre reliabilitet. Större stilmässig olikhet vinerna emellan hade dock fått 

komplikationer för metoden genom att försvåra mätbarheten hos kvalitetsaspekterna, eftersom 

det då även hade funnits en mängd andra saker utom kvalitetsskillnaden som påverkat 

provarna. Bara det faktum att Vin C, Grand Cru Chablis, hade ekfats-karaktär kan 

åskådliggöra detta: den georgiska panelen har undervärderat vinet kraftigt på grund av att de 

upplevt eksmaken som störande. Vid eventuella framtida studier rekommenderas därför viner 

helt utan ek-karaktär eller annan smaksättning.

Formulärets tycks fungerat lättförståeligt, då endast något enstaka svar blivit felaktigt ifyllt. 

Översättningen till georgiska fungerade, språket bedöms vara tydligt även i den översatta 

enkäten, åtminstone påpekade ingen under provningen att något av det skriftliga var otydligt. 

Att märkningen av provningsglasen skedde med bokstavskod istället för tresiffrig sifferkod 

kan ha påverkat bedömarna i att försöka hitta mönster vinerna emellan enbart baserat på 

kodningen (Jackson, 2009). Om detta skett är det mest sannolikt att det är i rangordningstestet 

som påverkats mest av detta. Det går dock inte att se mönster av alfabetisk ordning eller 

liknande i något av testresultaten, och då dessutom den georgiska panelen uppvisar god 
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överensstämmelse mellan rangordningstestet och det deskriptiva testet kan kodningen som 

störande faktor endast haft marginell inverkan. 

8. Forskningsetisk uppföljning
Informationskravet tillgodosågs genom begränsad muntlig och skriftlig information före 

genomförandet, och av fullständig information i det följebrev (se Bilaga 2-4) som delades ut 

efter att provningen utförts. Följebrevet som utarbetades enligt Brymans (2011) 

informationskrav var överensstämmande lättförståeligt för paneldeltagarna. Efter 

panelprovningen gav några av paneldeltagarna återkoppling, muntligen och via e-post. 

Återkopplingen handlade om att tacka för provningen och säga att det var en intressant studie.

I följebrevet framgår också att svaren behandlas konfidentiellt, se Bilaga 2-4. Inom 

konfidentiella krav har alla accepterat studiens konfidentialitetsnivå och ingen har påpekat att 

undersökningens konfidentialitet skulle varit undermålig. Ur resultatet och rådata finns det 

inget sätt att identifiera panelens deltagare. Rådata från studien förvaras hos studiens 

författare.

Enligt nyttjandekravet har den data som studien samlat endast använts för studien, och den 

avses inte att användas i annat sammanhang. Data om undersökningsgruppens personer och 

deras personlighetsdrag används bara för att kategorisera deltagarna (se Tabell 2), och hjälper 

studien motivera och diskutera resultatet.

Studien lämpar sig efter samtyckeskravet, som anger att samtliga deltagare bör vara myndiga i 

respektive land (Bryman, 2011). Under undersökningen kunde deltagarna när som helst 

avbryta sin medverkan, vilket emellertid ingen önskade göra. Studiens författare har inte fått 

någon återkoppling om att deltagarna under någon omständighet känt sig tvingad att vara med 

i undersökningen. 

De särskilda kraven vid provningar som involverar alkohol, att samtliga deltagare uppnått 

landets legala ålder för alkoholkonsumtion och att alkoholintaget ska vara frivilligt 

uppfylldes. I enlighet med Brymans (2011) samtyckeskrav var deltagarna inte tvungna att 

konsumera alkoholen, utan spottkoppar fanns tillgängliga. De spottkoppar som fanns till 

hands nyttjades dock ytterst sparsamt, men det var provarnas egna val att svälja drycken. 
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Ingen av panelmedlemmarna var onykter när provningen började och ingen var påtagligt 

berusad när provningen var över.

9. Slutsatser
Även oerfarna provare har en förmåga att urskilja vinkvalitet, och till och med i vinstilar som 

de inte är vana att prova. Oerfarenhet gör dock bedömningen mindre noggrann, och risken för 

feltolkningar av kvalitetskriterier är stor. Genom det som kallas god smak verkar det finnas ett 

samband mellan gillande-uppfattning och kvalitetsuppfattning, vilket undermedvetet kan vara 

vägledande för inte minst då oerfarna provare bedömer. 

Även om kvalitetsbegreppet i sig per definition är allmängiltigt och inneboende i vinet i sig, 

går det inte att allmängiltigt mäta vinkvalitet eftersom varje kvalitetsbedömning involverar 

subjektiva människors analys. En aspekt som studien påvisat kan forma denna subjektivitet är 

personernas kulturella hemvist. Det finns alltså viktiga kulturella skillnader i 

kvalitetsuppfattningen, även om det nödvändigtvis inte behöver innebära skillnad i kvaliteten 

i sig. Om skillnaderna i kvalitetsupplevelsen är såpass stora att det skulle motivera skiljda 

synsätt på vad som är vedertagen kvalitet har denna begränsade explorativa studie emellertid 

inte förmått besvara.  

De kulturella skillnaderna i kvalitetsuppfattningen kan handla om huruvida man har lättast för 

att se på vinet som en helhet, eller om man använder konkreta delkriterier för att skapa sin 

kvalitetsbild. Mjuka värden och tyst kunskap tycks vara viktigare i kulturer med stort 

kulturellt kapital, medan de kulturellt fattigare resonerar bättre utifrån en förutbestämd 

kvantifierad begreppsmall. Görs ett försök till kvantifiering av de mjuka värdena, i form av 

kvalitetskriteriet uttrycksfullhet, används det dock på ett snarlikt sätt oavsett kultur. 

Skillnaden i kvalitetsuppfattning kulturer emellan kan därmed förmodas komma av att man är 

olika uppmärksam på olika aspekter. Att bedöma utifrån kvantifierade kvalitetskriterier har 

komplikationen att det kräver en förförståelse för begreppen, och om de inte redan finns i 

personernas begreppsbild och sätt att resonera kan de svårligen användas. Komplexitet verkar 

vara ett sådant begrepp, som kaukasiska bedömare haft svårt att förstå.
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Att djupare förstå mönstren i människors analys av vin är i högsta grad relevant för 

måltidskunskap och värdskap, då ökad förståelse för människors beteende lär oss hur vi ska 

behandla dem för att de ska trivas och få en mer angenäm upplevelse. 

10. Praktisk användning och vidare forskning
Förståelse för kulturrelaterade perceptionsskillnader kan lära oss att hitta sätt kompensera för 

dem i syfte att få mer samstämmiga kvalitetsbedömningar, men framför allt lära oss förstå 

varför folk upplever saker olika. Då tyckandet och gillandet har kunnat påvisas ha en 

undermedveten koppling till kvalitetsupplevelsen, är det viktigt att lära oss tygla de skillnader 

som denna inverkan ger upphov till om vi ska kunna göra allmängiltiga bedömningar. 

I dagens alltmer globaliserade värld, där människor från olika kulturer får allt fler anledningar 

att mötas, fyller en uppsats som denna sin funktion i att uppmärksamma vilka aspekter som är 

värda att beakta för att vi ska förstå varandra. I förlängningen skulle denna uppsats kunna ses 

som ett ramdokument, som tar upp lämpliga aspekter som bör beaktas vid vidare forskning 

inom sensoriskt och kulturellt relaterade delar av måltidskunskap och värdskap.

Studien har endast skrapat på ytan och funnit områden där samband kan finnas, och därför 

föreslås vidare forskning för att undersöka om dessa samband verkligen finns, och söka svar 

på varför de finns där. Följande forskningsområden föreslås:

• Det finnas anledning att anta att vissa kulturer använder den tysta kunskapen mer än 

andra. Varför? En kvalitativ studie skulle kunna söka svar på varför dessa sociologiska 

skillnader finns.

• Uttrycksfullhetens tillämpbarhet som kvantifierat kvalitetsbegrepp kan utredas. Kan 

uttrycksfullhet sammanfatta de mjuka värden och den tysta kunskap som ett 

traditionellt syntetiskt provningsförfarande annars missar att mäta? Även här kan en 

kvalitativ studie ge svar.

• Finns det skillnader i vad som är vedertagen kvalitet i exempelvis Georgien kontra 

Europa? I ett kvantitativt test motsvarande detta, där båda kulturernas viner är lika 

representerade, 4+1 och 1+4 av kulturernas viner, går det att få ett mätbart svar även 

på om européer kan skilja vedertagen kvalitet mellan olika georgiska viner. Det går då 

även att mer rättvisande mäta om bedömningsförmågan är lika eller om den skiljer sig 
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kulturerna emellan, och det kan då gå att se om det enbart är bedömningsförmågan 

som skiljer eller hela kvalitetsbegreppet. 

• För att se slutledande svar, snarare än explorativa antydningar, bör denna studie göras 

om i större omfattning med större panelgrupper, för att få bättre signifikans i resultatet.
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