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Sammanfattning 
Den här studien undersöker om olika glasformer påverkar den sensoriska upplevelsen av 

alkoholfritt rött vin. Författaren ville undersöka om formen på glaset påverkar den sensoriska 

upplevelsen av alkoholfritt rött vin. Skulle glasformen ha inflytande var även syftet att ta 

redan på hur det påverkas. Glasserien Difference från Orrefors glasbruk är framtagen för att 

matcha olika typer av drycker med alkohol. I denna studie användes Difference-seriens glas 

Mature spirits, Mature, Sparkling och Crisp i kombination med det alkoholfria rödvinet 

Rawson´s Retreat från Australien med årgång 2013. Studiens syfte var att undersöka om olika 

glasformer påverkar upplevelsen och gillandet av det alkoholfria rödvinet. Undersökningens 

frågeställning var; påverkar olika glasformer den sensoriska upplevelsen och preferens av 

vinet och i så fall hur? Metoden som användes var en affektiv metod med rangordnande 

preferenstest. 

Resultatet påvisar märkbart vilka glas som upplevs mest och minst passande i kombinationen 

med glasen och vinet. Därför blir det tydligt att formen på glaset påverkar det alkoholfria 

rödvinet, eftersom samma vin upplevs olika ur olika glas. Det var samma glas som ansågs 

bäst i både doft och smak och det var samma glas som ansågs sämst i doft och smak. 

Sammanfattningsvis så påverkar glaset form den sensoriska upplevelsen och preferens av 

vinet.  

 

Nyckelord: Sensorik, smak och vinglas. 
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1. Introduktion 
I Sverige ökar konsumtionen av alkoholfria drycker. Enligt Systembolagets lanseringsplan 

(2015) väljer var tionde vuxen i Sverige att inte konsumera alkohol. Systembolaget (2015) 

beskriver en ökad efterfrågan på högkvalitativa alkoholfria drycker. Billing, Öström och 

Lagerbielke (2008) beskriver drycken som en betydelsefull del i måltidsupplevelsen. Glaset 

bidrar med utsmyckning och bemötandet med dess innehåll (Edwards och Gustafsson, 2008). 

Glaset påverkar helheten av måltidsupplevelsen (Edwards och Gustafsson, 2008). Enligt Erika 

Lagerbielke (2010), glasformgivare på Orrefors, ska ett glas framhäva och förstärka vinets 

doft och smak. Hur kupan är utformad påverkar vinet. Frågan är om olika glas anpassade för 

vin har samma betydelse för den sensoriska kvaliteten hos alkoholfria viner. Glasserien 

Difference från Orrefors är skapad av Erika Lagerbielke, kollektion består av sex olika 

vinglas, tre ölglas och ett vattenglas, samtliga är utformade efter dryckens mognadsgrad 

(Lagerbielke, 2010). Lagerbielke (2010) menar att olika viner behöver olika typer av glas för 

att framhäva dess olikheter. Formgivaren menar att glasen ger en optimerad funktion och en 

njutning för både handen, gommen och ögat. Studiens syfte är således att undersöka om olika 

former på glaset påverkar upplevelsen och gillandet av det alkoholfria rödvinet.  

 

 

2. Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Utformandet av en matsal och dess dukning påverkar gästens uppfattning av ett 

restaurangbesök. Beroende på glasets form kommer det göra intryck på dryckesupplevelsen 

som i sin tur påverkar hela besöket. I denna studie kommer fokuset att ligga på glasets form 

och om det påverkar den sensoriska upplevelsen och preferens av alkoholfritt rött vin.  

 

Vid ett restaurangbesök finns det flera faktorer som påverkar helhetsupplevelsen av besöket 

(Edwards & Gustafsson, 2008). Dukningen och utensilierna kommer påverka 

helhetsupplevelsen. Vilket glas som drycken serveras ur kommer inverka på den sensoriska 

dryckesupplevelsen samt förstärka uttrycket i matsalen (Edwards & Gustafsson, 2008). Vid 

ett restaurangbesök är det sommelierens uppgift att vägleda gästen och bidra med sin 

yrkeskunskap för att gästen ska få ett så optimalt besök som möjligt. Vägledningen kan 

handla om att välja lämpligt glas till drycken som serveras (Edwards & Gustafsson, 2008). 

Öström (2004) menar att glasets design och dryckens sensoriska karaktärsdrag påverkar 

gästens upplevelse genom syn, doft och smak. En måltid kan bestå av dryck och mat eller som 
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ett socialt arrangemang och skiljer sig därför från tillfälle till tillfälle. I den sociala 

tillställningen skapas nya erfarenheter kring måltiden, där har glaset en betydande inverkan 

(Gustafsson, 2004).  

 

Vid utförandet av ett matsalshantverk bildas förståelse och färdigheter om vilka metoder som 

fungerar och lämpar sig bäst. Herdenstam (2011) beskriver tyst kunskap som något en 

hantverkare har eftersom hen har erfarenhet. Det är en kunskap som inte går att föra vidare 

genom utbildning, utan måste övas in och då utvecklas en förståelse för arbetet. Detta har 

servicegivaren stora hantverksmässiga färdigheter av vid exempelvis valet av rätt glas till 

gästen (Gustafsson, 2004). Herdenstam (2011) i likhet med Gustavsson (2013) talar om den 

tysta kunskapen och att detta är vanligt förekommande inom alla olika hantverksyrken. 

Beroende på hur skicklig servicegivaren är i sitt hantverk kommer detta att påverka 

måltidsupplevelsen för gästen.  

 

Den tysta kunskapen finns inom matsalshantverk och i arbetet med måltidsupplevelser 

(Gustavsson, 2013). När servicegivaren ska servera sina gäster, är det av högsta betydelse att 

glaset som drycken serveras ur är anpassat efter dryckens egenskaper (Öström, 2004). Detta är 

viktigt eftersom glasets form påverkar bemötandet av dess innehåll som i sin tur påverkar hela 

middagen (Edwards och Gustafsson, 2008). Gästernas möte kring en måltid är både en 

estetisk och sensorisk upplevelse, människor träffas och delar en måltidsupplevelse 

tillsammans (Gustavsson, 2013). Estetik är upplevelsen av det förnimbara eller sinnliga 

medan sensorik är kroppens förmåga att uppleva saker genom syn, hörsel, känsel, smak och 

lukt (Nationalencyklopedin, 2017).  

 

För att kombinera en helhet inkluderad måltidsestetik krävs att måltidsskaparen har 

hantverksmässiga, sinnliga och kroppsliga erfarenheter (Gustafsson, 2004). Erfarenheterna 

medför att måltidens aspekter förhöjs och att den totala upplevelsen av måltidens alla delar 

förbättras (ibid). I den estetiska och sensoriska upplevelsen ingår även utensilier. Hur glaset är 

format och hur drycken hanteras har betydelse för upplevelsen, eftersom det kommer att 

påverka helhetsupplevelsen av måltiden och den sensoriska upplevelsen (Spencer, Harrar & 

Piqueras-Fiszman, 2012). 
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3. Teoretisk bakgrund 

Här behandlas uppsatsens ämne utifrån tidigare publicerad litteratur. Först presenteras 

FAMM- modellen och dess innebörd relaterat till måltiden. Sedan presenteras sensorikens 

betydelse för glaset och hur det är kopplat till upplevelsen av dryck. Därefter klargörs glasets 

form och funktion vad som påverkar vad. Avslutningsvis så presenteras trenden av alkoholfria 

drycker.  

 

3.1 FAMM 

Vid ett restaurangbesök bygger gästens upplevelse på olika delar. Besöket innefattar att gästen 

kommer i kontakt med flera faktorer såsom rummet, servicen, produkten, samt organisation 

som i sin tur påverkar upplevelsen (Güzel & Forelius, 2012). Vidare menar Güzel och 

Forelius (2012) att dessa faktorer kommer påverka gästens upplevelse både medvetet och 

omedvetet. Det som Güzel och Forelius (2012) beskriver påminner om de delar som används i 

FAMM modellen, the five aspect of meal model, vilken bygger på asketrarna rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet samt stämningen (Gustafsson, 2004). Idén för modellen utvecklades i 

Guide Michelins arbete att utvärdera restauranger, metoden används fortfarande idag av 

restauranger i dess arbete med att skapa goda helhetsupplevelser (Gustafsson, 2004).  

 

Aspekterna som tas upp i FAMM modellen påverkar gästens upplevelse av ett 

restaurangbesök. Gustafsson (2004) beskriver delarna i FAMM modellen på följande vis: 

upplevelsen börjar med att gästen anländer till restaurangen och kliver in, då bemöts aspekten 

rummet. Den andra aspekten är mötet, inte bara mötet mellan gäst och servicegivare, utan det 

innefattar även mötet gäster emellan samt mötet emellan olika servicegivare i restaurangen.  

Den tredje aspekten är produkten vilken avser både maten och drycken samt hanteringen av 

dem båda. Den fjärde aspekten är den som kallas styrsystemet och berör bland annat ekonomi, 

lagar, förordningar samt ledarskapet i verksamheten. Dessa fyra aspekter bildar tillsammans 

en stämning kring måltiden och skapar på så vis den femte aspekten stämningen.   

 

I aspekten produkten inkluderas detaljer såsom utensilier för måltiden, hur dessa är utformade 

till färg, form och material har inverkan på gästens helhet vid måltidsupplevelsen (Spencer et 

al., 2012). Vidare menar författarna att om utensilierna inte är anpassade till produkten i det 

här fallet drycken tillsammans med ett anpassat glas, kommer det att försämra gästens 

helhetsupplevelse. Servicegivaren använder sin teoretiska och praktiska kunskap i arbetet med 
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att ge gästen dryckesrekommendationer och välja ett glas passande för ändamålet. Hur 

servicegivaren väljer att leverera måltidsupplevelsen till gästen, styrs av dennes tysta kunskap 

och förmågan att läsa av och förstå gästens behov (Edwards & Gustafsson, 2008). 

 
3.2 Sensorik 

Sveriges sensoriska nätverk (2014) beskriver sensorisk analys som en metod för att mäta, 

analysera och tolka reaktioner på egenskaper hos livsmedel och andra material. Analysen görs 

utifrån kroppens fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Genom att sammankoppla 

språk och produkt kan de sensoriska egenskaperna analyseras och användas för att beskriva en 

dryck (Lawless och Heymann, 2010). När en vinprovare analyserar dryck behövs förståelse 

och kunskap i att använda kroppens alla sinnen för att placera och förstå dryckens egenskaper 

(Herdenstam, 2011). Det är viktigt att servicegivaren har ett gästanpassat språk för att den 

sensoriska upplevelsen skall begripliggöras hos gästen (ibid). Provaren behöver även ha 

förståelse för vad som påverkar dryckens egenskaper och varför de upplevs som de gör 

(Herdenstam, 2011).  

 

Är vinet exempelvis slutet och tillbakadraget bör provaren ha förståelse om att vinet kanske 

behöver få tid att luftas. Väljer provaren då ett glas med bredare kupa, kommer luftningen att 

gå snabbare. Provaren bör exempelvis också ha förståelse för att vinet smakar mindre om det 

är kylskåpskallt. Det finns studier som undersökt huruvida glasets form påverkar dryckens 

egenskaper såsom färg, doft- och smakarom samt doft– och smakintensitet. Delwiche (2004) 

har genomfört en studie gällande dryckens doftarom i kombination med hur glaset är 

utformat. Delwiche (2004) menar att glasens olika form på kupan, djupet och glasets öppning 

påverkar hur väl intensiteten i drycken framhävs. Resultatet i Delwiche studie visar på att det 

finns skillnader i doftaromens intensitet när drycken serveras ur olika glas, men att doftens 

intensitetsskillnad är mycket låg. 

 
3.3 Glasets form och funktion 

Varje liten skiftning som finns hos olika formade glas påverkar dryckesupplevelsen 

(Streijffert, 2017). Kupan på glaset är en viktig del som gör intryck på drycken. Kupan 

behöver någon typ av inåtböj för att samla ihop dryckens olika egenskaper särskilt vad gäller 

vin (ibid). En mjuk form på kupan samt kupans rundhet är också faktorer som påverkar 

upplevelsen av olika drycker (Streijffert, 2017).  
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Hummel, Delwiche, Schmidt och Hüttenbrink (2003) menar att glasets öppning påverkar hur 

drycken landar och placerar sig i munhålan. Glasets öppning har således en betydelse för den 

sensoriska upplevelsen av drycken (Hummel et al., 2003). Olika typer av dryck behöver 

placeras på olika sätt i munnen för att upplevas optimalt (Hummel et al., 2003). Ekbrand 

(2017) håller med Hummel et al. (2003) och menar att öppningen på glaset påverkar hur väl 

dofterna blir sammanflätade och är avgörande för hur tydligt doften kommer att upplevas.  

 

Glaset öppning gör inverkan på hur vinet landar i munnen och det kommer att påverka doft- 

och smakupplevelsen (Ekbrand, 2017). Vidare menar Ekbrand (2017) att avståndet mellan 

vinet och näsan/munnen har betydelse för hur vinet kommer att dofta och smaka. På den 

relativt korta sträckan hinner vinet att komma i kontak med syre och där med utvecklas i 

smak. Ett kortare avstånd från vinet i glaset till näsan/munnen gör att vinet får behålla sin 

ursprungsform och karaktär (Ekbrand, 2017). Ett vin som skulle ha fördel av en längre 

transportsträcka skulle exempelvis kunna vara för att vinet behöver luftas eller öppnas upp 

mer. Ekbrand (2017) förtydligar och poängterar att det är flera faktorer som måste stämma 

överens för att drycken skall kunna avnjutas optimalt. Ett alkoholfritt vin som serveras i ett 

fint och festligt glas har en psykologisk inverkan som inte skall missunnas (Ekbrand, 2017). 

 

Billing et al. (2008) beskriver att ett glas som är designat efter dryckens egenskaper förhöjer 

upplevelsen samt framhäver dryckens attribut. Vidare menar Billing et al. (2008) i likhet med 

Streijffert (2017) att det ultimata glaset kräver en kupa som går ihop något vid glasets övre 

kant. Detta för att de flyktiga doftaromerna skall stanna kvar i kupan så att personen som 

konsumerar drycken får möjlighet att uppleva alla aromer. Attwood, Scott-Samuel Stothart 

och Munafò, (2012) menar i likhet med Billing et al. (2008) att glasets form samt vad det är 

fyllt med kommer påverka gästens sensoriska och estetiska måltidsupplevelse.  

 

Ekbrand (2017) menar att beroende på hur stor kupan är och därmed hur stor kontaktyta vinet 

får med syre i glaset påverkas den sensoriska doftupplevelsen. Det innebär att ett glas med 

större kupa gör så att vinet kommer i kontakt med mer syre, vilket i sin tur leder till att vinet 

får möjlighet att utvecklas och luftas. Medan ett glas med mindre kupa gör så att vinet får en 

mindre kontaktyta med syre som gör så att vinet inte får möjlighet att luftas eller utveckla 

andra toner. Det är syran i vinet som gör att vinet upplevs surt. Cliff (2000) beskriver i likhet 

med Delwiche (2004) att det med kupans utformning går att styra aromupplevelsen samt hur 

doftkaraktärer upplevs av gästen. Streijffert (2017) menar att storleken på glaset har inverkan 
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på smaken, doften och intensiteten. Är det ett stort glas kommer dessa faktorer att bli svagare, 

om glasets kupa istället är liten kommer doften, smaken och intensiteten upplevas starkare. 

Beroende på vad det är för dryck som ska serveras och hur servicegivaren vill att den skall 

upplevas så kan man ha dessa attribut i åtanke.  Cliff (2000) menar i likhet med Streijffert 

(2017) att glasets form även är behjälplig i situationer där oönskade doft och smak aromer 

behöver minskas.  

 

I en studie gjord av Atwood et al. (2012) undersöks hur alkoholkonsumtion påverkas av 

glasets form. Författarna menar att glasets form påverkar mängden dryck glaset fylls med, är 

glaset lågt och brett fylls det mer än i ett högt och smalt glas. Studien visar även att ett rakt 

glas tar 60% längre tid att konsumera än ett glas med svängd kupa (Atwood et al., 2012).  

 

I motsats till tidigare författare menar Russel, Zivanovic, Morris, Penfield, och Weiss (2005) i 

sin forskning att det inte finns signifikant skillnad i den sensoriska upplevelsen av dryck i 

olika formade glas. Russel et al. (2005) menar att det behövs betydande skillnad i glasens 

utformanden exempelvis kupans form och storlek. Detta för att få en tydlig signifikans i 

dryckens sensoriska egenskaper (Russel et al., 2005). Enligt Streijffert (2017) så är det flera 

faktorer som påverkar dryckens sensoriska upplevelse.  

 
3.4 Trenden av alkoholfri dryck 

Systembolaget (2015) beskriver i sin lanseringsplan att intresset för de alkoholfria 

produkterna i sortimentet har mer är fördubblats de senaste fem åren. Trenden tycks vara 

starkast bland medelålders personer (Systembolaget, 2015).  

 

Det finns flera olika anledningar till varför efterfrågan på alkoholfria drycker ökat, dels syns 

en stark hälsotrend samt en ökad efterfrågan på att ta det körbara alternativet ute på restaurang 

(Systembolaget, 2015). Det märks även en trend med ökad experimentlust hos krögare att 

tillverka egna alkoholfria alternativ och därigenom förstärka sin restaurangs varumärke 

(Kulinariska akademin, 2014). Enligt Systembolaget (2015) är efterfrågan störst på 

alkoholfritt vin följt av alkoholfri öl. Den kategorin som är på uppgång är främst cider och 

olika typer av bär- och fruktdrycker (Systembolaget, 2015). Både Systembolaget (2015) och 

Dryck Sthlm (2015) menar att det finns många alternativ som inte innehåller alkohol men 

ändå håller en hög kvalitet. I en artikel i Dagens Nyheter skriven av Hainer (2009), tydliggörs 
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att mängden alkoholfria gäster inte ökat på restauranger utan sättet att dricka alkoholfria 

drycker på har förändrats. Tidigare drack gästerna i stor utsträckning läsk, detta ansågs då 

vara det alkoholfria alternativet. Idag menar Hainer (2009) att gästerna är mer hälsomedvetna 

och har större intresse för nya smakupplevelser. Fortsättningsvis skriver Hainer (2009) att 

intresset för läsk minskat och menar att det råder en trend att dricka hälsosamma alkoholfria 

drycker. Restauranger har också blivit allt bättre på att erbjuda spännande och 

hantverksmässiga drycker som inte innehåller alkohol (Hainer, 2009).  

 

 
4. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka om glasets form påverkar upplevelsen och gillandet av ett 

alkoholfritt rött vin. Upplevs formen och gillandet olika är syftet också att undersöka hur det 

påverkas och varför.  

 

Frågeställning: Påverkar glasets form den sensoriska upplevelsen och preferens av vinet och i 

så fall hur?  

 

Syfteavgränsning: Studien berör endast det alkoholfria rödvinet Rawson´s retreat i 

kombination med delar av Orrefors glasserie Difference. Glasen som användes var; Mature 

spirits, Mature, Sparkling och Crisp. Enligt Systembolagets mätningsklockor ligger samtliga 

fem alkoholfria viner som finns i deras sortiment på lika nivå vad gäller fyllighet, strävhet och 

syran i vinet. Därför valdes endast en av deras fem alkoholfria rödviner. 

 

 

5. Metod och material  
I detta avsnitt beskrivs metoden som använts och materialet som behövts för att genomföra 

studien. Hur studien utvecklats samt vilka med- och motgångar som stötts på presenteras 

nedan. Studien bygger på insamlad data vilken valts ut efter specifik ämnesrelevans. Även de 

etiska aspekterna som vidtagits i studien behandlas i kommande stycke. 
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5.1 Litteratur- och databasinsamling 

Insamlingen av material till den teoretiska bakgrunden är byggd på vetenskapliga artiklar, 

internetsidor, avhandlingar samt annan litteratur som ansetts kunna bidra med tyngd till 

arbetet. De vetenskapliga artiklarna är främst hämtade från databaserna FSTA och 

ScienceDirect då dessa databaser har artiklar som berör allmän vetenskap samt 

måltidskunskap och värdskap. Patel och Davidsson (2011) skriver att det finns viss 

problematik i att enbart använda databaser i materialsökning då det även kommer med 

irrelevant information genom sökningen. När sökningar på artiklarna genomfördes användes 

exklusions och inklusionskriterier, artiklarna skulle för att inkluderas;  

● Vara publicerade efter år 2000. 

● Vara skrivna på antingen svenska eller engelska.  

● Vara vetenskapligt publicerade. 

● Vara publicerade i fulltext.  

 

Bryman (2011) menar att trovärdigheten i materialet höjs om det genomgått vetenskaplig 

granskning. Artiklar publicerade före 2000 har exkluderats i studien för att forskningen skall 

vara modern och trovärdig. Vetenskapliga artiklar skrivna på andra språk än svenska och 

engelska har exkluderats för att författaren endast behärskar dessa språk. Enligt Ejvegård 

(2009) är det av vikt att sökorden är noga utvalda, det gör att sökningen blir mer effektiv och 

icke aktuella artiklar kan sorteras bort. Sökorden som utsågs till denna undersökning valdes 

av relevans till uppsatsen.  

 

Artiklarna som använts är betydelsefulla för undersökningen eftersom de berör ämnen som 

har studiens nyckelord i sig; sensorik, smak och vinglas.  

När sökningen på nyckelorden gjordes var de översatta till engelska för att få fler träffar. 

Sökorden var relevanta för arbetet eftersom de berörde ämnen som behandlas i denna uppsats. 

De utvalda sökorden samt databaser som använts i studien finns specificerade (se Bilaga 1).  

Vid urvalet av vilka artiklar som valdes att läsas hade rubriken betydelse för om den ansågs 

bidragande till uppsatsens ämne eller ej. Var rubriken intressant och sågs lämplig lästes 

abstraktet av artikeln. Om även abstraktet ansågs intressant lästes hela artikeln. Övriga källor 

såsom avhandlingar, internetsidor och annan litteratur som använts i studien innehåller 

information som berör något av ämnena sensorik, restaurangupplevelser, alkoholfritt eller 

vinglas.  
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5.2 Metodval 
Undersökningens tillvägagångssätt har varit affektiv metod med hjälp av rangordning efter 

preferens. Anledningen till detta var för att tydligt se vilket glas i Difference-serien som 

ansågs bäst och sämst i doft- och smakkombination med Rawson’s retreat alkoholfria rödvin.   

  

Preferenstest 
Tillvägagångssättet för studien har byggts på sensorisk analys med hjälp av affektiv metod 

vilket innebär att fokus lagts på vilka produkter som konsumenten prefererar och varför de 

föredras (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn och Öström, 2014). Det finns flera olika 

typer av affektiv metod, i denna studie användes rangordning av preferens. Det innebär att 

konsumenten uppger vilket av proverna de prefererar och rangordnar sedan proverna samt 

motiverar ordningen. Det innebär att konsumenten blir ”tvingad” att välja ett av proverna till 

det bästa, så kallat Forced Choice (Gustafsson et al., 2014).  

 

Detta medför att respondenternas uppfattande av glasets sensoriska kvalitet blir något 

begränsad, eftersom det bästa kan vara långt ifrån bra. Därför fanns en öppen fråga på enkäten 

om varför respondenterna ansåg att det mest prefererade glaset var bäst. I sammanställningen 

av resultatet kan information om hur varje respondent rangordnat glasen utläsas. Gustafsson et 

al. (2014) beskriver att en nackdel med denna metod är att det inte går att utläsa hur stora 

skillnader det finns emellan proverna. Enligt Gustafsson et al. (2014) påverkas resultatet 

beroende på vilken/vilka produkter som används i en undersökning. Det innebär att om ett 

annat vin eller glas valts hade resultatet blivit annorlunda. Vid provningstillfället var vinerna 

rumstempererade 19-21°C, dels för att rödvin ofta serveras rumstempererade i hemmet och 

dels för att alla provare skulle uppleva likvärdig temperatur.  

 

Respondenterna kontaktades och blev förfrågade om de ville medverka i en undersökning 

angående alkoholfritt vin i olika typer av glas. Plats och tid bestämdes och sedan möttes 

respondenterna och författaren i hemmamiljö. Provningen ägde rum i respondenternas eller 

författarens kök. Kort introduktion om arbetet inledde träffen med respondenterna. Därefter 

hälldes vinet upp i glasen och respondenterna fick sätta igång och prova. Det var en fördel att 

författaren var på plats om respondenterna hade några frågor eller funderingar. När 

respondenterna var klara tackades dem för sin medverkan och träffen avslutades med lite 

småprat. Författaren har fyra uppsättningar av glasen och kunde därför max ta fyra 
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respondenter åt gången. Att genomföra dessa provningar med 50 respondenter med endast en 

glasuppsättning på fyra glas var mycket tidskrävande. Det var tidskrävande på grund av resan 

till och från respondenter, introduktion vid varje tillfälle om hur och varför provningen skulle 

genomföras samt diskning av glasen. Det innebär att var det 4 respondenter vid varje tillfälle 

vilket det inte alltid var så skulle författaren behöva informera, instruera och diska glasen 12,5 

gånger för att komma upp i 50 respondenter. 

 

Den här uppsatsen påbörjades våren 2015 men av olika fördröjningsanledningar blev den inte 

färdigställd förens våren 2017. Det var 39 respondenter som genomförde provningen under 

våren 2015, resterande 11 gjorde provningen i januari 2017. Det var samma glas och samma 

vin som användes vid provningen. 

 

5.3 Material 
Nedan presenteras de olika delarna som respondenterna fick ta del av vid provningstillfället 

som exempel glasen, vinet och frågeformuläret. 

 

Vinet 
Det alkoholfria vinet som använts vid samtliga provningar är tillverkat av producenten 

Rawson’s retreat, gjord på druvan cabernet sauvignon. Rawson’s retreat är en stor 

australiensk vinproducent som tillverkar vin både med och utan alkohol, de är kända för sin 

jämna kvalitet (Systembolaget, 2015). I uppsatsen är det endast Rawson’s retreat alkoholfria 

rödvin som prövats tillsammans med glasen. Anledningen till att det blev just alkoholfritt är 

för att intresset för alkoholfria drycker har ökat väldigt mycket de senaste 

åren(Systembolaget, 2015). Varför det blev just vin och inte öl, cider eller någon annan dryck 

var för att vin är det populäraste alternativet när det gäller alkoholfritt. Orsaken till att inte 

flera olika viner använts är främst för att alkoholfria röda viner är relativt lika varandra. På 

Systembolaget finns det fem olika alkoholfria rödviner inkluderat med Rawson’s retreat. 

Anledningen till att det blev just Rawson’s retreat var för att det är ett mycket populärt vin 

som är en värdig representant för samtliga alkoholfria viner. Enligt Andrée Jeppe (2014) så 

framställs Rawson’s retreat alkoholfria rödviner på samma sätt som viner med alkohol, när 

vinet är färdigt tas alkoholen bort genom en så kallad spinning cone column. En spinning cone 

column fungerar ungefär som en torktumlare, den centrifugerar vinet vilket gör att alkoholen 

och flyktiga ämnen förångas och avlägsnas från vinet (Andrée Jeppe, 2014). Kvar finns ett vin 
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utan alkohol men också utan någon doft, därför blandas nu de flyktiga ämnena in i vinet igen 

för att få en tydligare karaktär och doft av druvan (Andrée Jeppe, 2014). Vinet lagras sedan i 

ståltank och amerikanska samt franska ekfat. Det färdiga vinet är sedan medelfylligt smakrikt 

och mjukt med smaker av svarta vinbär och oliver, tanninstruktur med fräsch syra (Andrée 

Jeppe, 2014). Systembolaget (2015) beskriver vinet som mycket fruktig med inslag av svarta 

vinbär, blåbär och lakrits. Ekbrand (2017) menar att alkoholen i ett vin är en stark smak- och 

strukturbärare. Ett alkoholfritt vin ter sig därför olikt ett vin med alkohol, det alkoholfria vinet 

kan därför upplevas annorlunda och obalanserat. När ett vin inte har alkohol brukar det kallas 

för att vinet saknar kropp, det innebär att vinet upplevs lätt och tunt. Alkoholen är en 

smakbärare som påverkar intensiteten av doft och smak. 

 

Glasen 

Delar ur glasserien Difference från glasbruket Orrefors användes i undersökningen, glasen är 

framtagna av formgivaren Erika Lagerbielke i samarbete med vinkännaren Bengt-Göran 

Kronstam. Glasen pressenteras i Figur 1 som går att se nedan. Serien består av sex olika 

vinglas. I studien uteslöts två av glasen då kupornas utformning påminde om varandra. Alla 

glas i difference-serien är utformade efter vinets mognadsgrad. De glas som ingick i studien 

var; Mature spirits, Mature, Sparkling och Crisp. Vid provningstillfället fylldes glasen med 

fem centiliter vin oavsett glasets storlek för att få ett rättvist resultat. Nedan följer en 

beskrivning av glasen och dess egenskaper så som Lagerbielke (2010) själv beskriver dem.   

 

Mature spirits är spritglaset som har en rundad kupa, vilket gör att doften och smakerna får 

möjlighet att frigöras men som fångas upp i den strama öppningen. Mature är för det 

kraftfulla och smakrika rödvinet, glasets generösa bredd och stora kupa gör så att vinet får 

plats att breda ut sig. Glasets öppning är generös så att den höga intensiteten får möjlighet att 

bli något mildare i doft och smak. Sparkling är till för mousserande viner, designat så att 

aromerna flätas samman och skapar en tydlig sammansättning av doften, smakmässigt 

kommer upplevelsens komplexitet höjas. Crisp är till för vita friska och fruktiga viner med 

primäraromer, främst torra viner som inte är fatlagrade. Primärarom innebär de dofter som går 

att härleda till druvan, klimatet och jordmånen, dessa dofter ger sig ofta tillkänna som frukt 

eller bäraromer.  
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Figur 1: Bild på glasen från Difference-serien som använts i studien samt dess olika höjd, 

volym och bredd.  

 

Frågeformulärets utformning 

Respondenterna fick ta del av ett informationsblad (bilaga 2) som kort presenterade arbetet, 

studiens syfte samt delar av den forskningsetiska planeringen för studien. Därefter följde en 

kortare introduktion av författaren om hur respondenterna skulle genomföra provningen. 

Frågeformuläret (bilaga 3) efterfrågade rangordning av vilket glas som drycken upplevdes 

bäst i doft och smak, samt en öppen fråga om varför respondenten föredragit just detta glas. 

Informationsbladet och frågeformuläret delades ut till varje respondent i pappersform 

tillsammans med en bläckpenna.  

 

Glass Modell Höjd/ cm Volym/ cl Bredd/cm 

A Mature spirits  22 30 8 

B Mature  22 65 12 

C Sparkling 26 31 7 

D Crisp 25 45 9 

 A                             B                            C                          D 
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5.4 Rekrytering av respondenter 
Till denna studie tillfrågades personerna som fanns i författarens närhet, alltså ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Ett bekvämlighetsurval kan medföra oklarhet i vilken 

population som stickprovet är representativt för, eftersom respondenterna ofta är en grupp 

som återspeglar författarens åsikter (Bryman, 2011). Det var 50 personer som deltog i 

undersökningen, 29 kvinnor och 21 män. Respondenterna är allesammans lekmän med mer 

eller mindre intresse för dryckens sensoriska upplevelse av alkoholfritt rött vin. 

Respondenterna besöktes i deras hemmamiljö vilket ger ett mer trovärdigt resultat eftersom 

det oftast är i hemmamiljön som vin konsumeras (Gustafsson et al., 2014). Respondenterna 

känner sig tryggare i sin hemmamiljö jämfört med om undersökningen skulle genomförts i ett 

laboratorium (Gustafsson et al., 2014).  

 

 

6. Metod/teori för analys av data 
Eftersom denna undersökning skett genom en enkät i pappersformat var resultatet tvunget att 

sammanställas manuellt av författaren. Författaren sammanställde resultatet genom att kolla 

igenom och analysera materialet som respondenterna lämnat in. Detta var mycket 

tidskrävande men gjorde så att författaren blev väl insatt i resultatet. Sammanställningen av de 

prefererande glasen gjordes i procent samt en sammanställning av den öppna följdfrågan 

gällande motivering för det prefererade glaset (bilaga 4). Det gjordes även sammanställning 

över könsfördelning, ålderskategorier och alkoholfria vanor av vad respondenterna uppgivit 

på frågeformuläret.  

 

 

7. Etisk planering för studiens genomförande 

För att respondenterna i studien inte skall komma till skada på något sätt, så finns etiska 

principer författaren bör förhålla sig till (Bryman, 2011). Följande stycke kommer att beröra 

fyra av dessa etiska principer; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna får information om vad syftet med studien är, hur 

undersökningen kommer att tillgå och att deltagandet är helt frivilligt (Bryman, 2011). Inför 
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varje provning utförde författaren en kortare introduktion om hur provningen skulle komma 

att genomföras. Detta för att respondenterna skulle få information om studien men även 

möjlighet att tacka nej till medverkan, om de inte skulle vara intresserade av att medverka. 

Informationskravet applicerades på denna studie för att respondenterna skulle veta vad dem 

gav sig in på och för att de inte skulle känna sig tvingade till att medverka.  

 

Samtyckekravet innebär att författaren delgett information rörande studien till deltagarna 

vilken de sedan tar ställning till och därigenom avgör om de vill delta i studien eller inte 

(Bryman, 2011). Vid rekryteringstillfället angav författaren information gällande uppsatsen, 

dess syfte samt att ytterligare information delges vid provningstillfället. Anledningen till att 

samtyckeskravet användes i studien var för att ge respondenterna så mycket information om 

undersökningen som möjligt så att de kunde förbereda sig mentalt inför provningen. Samt 

avgöra om undersökningen över huvudtaget var något som respondenterna såg intressant. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att de personuppgifter som framkommer i studien skall 

hanteras varsamt och på ett så anonymiserat sätt som möjligt. Den enda personuppgift som 

kommer att antecknas är deltagarnas namn, när studien är färdigställd kommer namnen att 

kodas och deltagarna anonymiseras i studiens resultat (Bryman, 2011). Detta krav användes i 

undersökningen för att respondenterna skulle känna sig trygga med sin medverkan utan att 

behöva bli ställd mot väggen för sina svar.  

 

Nyttjandekravet betyder att insamlat material endast kommer användas i denna studie och på 

sådant sätt som författaren informerat om. Nyttjandekravet användes i undersökningen för att 

respondenterna skulle känna sig trygga med att materialet skulle komma att användas till vad 

de blivit lovade. 

 

 

8. Resultat 
Nedan redogörs sammanställningen från preferenstestet. Först presenteras resultatet av ålder- 

och könsfördelning av respondenterna samt deras alkoholfria vanor. Därefter redovisas 

resultatet från vilket glas respondenterna ansåg doftade bäst och varför. Sist presenteras 

resultatet från vilket glas som smakade bäst och varför.  
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8.1 Ålder, kön och alkoholfria vanor 

Resultatet i studien visar på en relativt jämn fördelning mellan könen och åldersgrupperna. 

Könsfördelningen på respondenterna var 58% kvinnor och 42% män. Av respondenterna 

befann sig 48% i åldern 20-34 år. De övriga två åldersalternativen 35-54 år och 55+ låg båda 

på 26%.  Konsumtionen av alkoholfritt vin är i studien lågt (se Figur 2), 66% av 

respondenterna uppger att de inte någon gång under det senaste året konsumerat alkoholfritt 

vin. Resultatet av enkäten visar att män mellan 20-35 år är den största gruppen som inte 

konsumerar alkoholfritt vin enligt studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Visar hur resultatet av ålder- och könsfördelning är bland de respondenter som aldrig 

druckit alkoholfritt vin det senaste året. Resultatet visar att män i åldersgruppen 20-34 år är 

den grupp av respondenter som konsumerar minst alkoholfritt vin. 
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Figur 3: Visar hur resultatet av ålder- och könsfördelning är bland de respondenter som 

druckit alkoholfritt vin 1-5 gånger det senaste året. Resultatet visar att kvinnor i åldersgruppen 

20-34 år är den största gruppen som konsumerat alkoholfritt vin 1-5gånger det senaste året. 

 

Respondenter som druckit alkoholfritt vin 1-5 gånger det senaste året är 30% (se Figur 3). 

Det visar att kvinnor i åldern 20-34 år är den största konsumentgruppen av alkoholfritt vin.  

De övriga två alternativen konsumerat alkoholfritt 5-10 gånger eller mer än 10 gånger fick 2% 

vardera. Sammanfattningsvis så är det 26% kvinnor och 8% män som angivit att de någon 

gång under det senaste året konsumerat alkoholfritt vin (alltså alla tre alternativen 

tillsammans;1-5 gånger, 5-10 gånger eller mer än 10 gånger). 

 

8.2 Doftpreferens 
Vid analys av materialet framgick att Mature spirits var det glas som flest ansåg hade bästa 

doft, hela 46% av respondenterna föredrog det glaset. Skillnaderna mellan de andra tre glasen 

måste varit diffusa eftersom de var mycket jämnt utplacerade Mature 18%, Sparkling 16% 

och Crisp 20%. Resultatet av bästa och sämsta doftupplevelse beskrivs i Figur 4. 
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Figur 4: Resultatet över bästa och sämsta doft- och smakupplevelse ur de olika glasen. 
 
Eftersom respondenterna rangordnade glasen från bästa till sämsta går det också att utläsa 

vilka glas de gillade minst. Respondenter ansåg att Mature var det glas som doften upplevdes 

sämst sensoriskt i. Likaså var de tre övriga glasen mycket jämt utplacerade. Ordningen på 

minst prefererade glas blir då istället Mature 50%, Sparkling 22% och delad tredjeplats för 

Crisp och Mature spirits på 14% vardera. Det betyder att Mature spirits var en överlägsen 

vinnare och att Mature var en tydlig förlorare. Crisp och Sparkling låg båda två på en jämn 

nivå men var varken särskilt intressanta eller ej. 

Övervägande är respondenterna överens om att Mature spirits är glaset med bästa sensoriska 

doftupplevelse, samtidigt som ett fåtal respondenter anser det glaset som de minst trevliga. 

Alltså en gynnsam ekvation för att utse det bästa glaset vad gäller sensorisk doftupplevelse. 

Anledningarna till att de var just det glaset som föredrogs var olika, men ett ständigt 

återkommande svar var ”för att det var bäst”. Det var tydligt att respondenterna hade svårt att 

uttrycka sig sensoriskt. Detta gör det komplicerat att tolka vad som egentligen var bäst.  

 

Respondenterna som ansåg Mature spirits vara glaset med bästa doftupplevelse beskrev 

anledningarna såhär; det doftade bäst eftersom kupan fångade upp och framhävde 

fruktigheten i vinet. Glaset förtydligade vinets fylliga intensitet och kryddighet. Vinet i glaset 
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upplevs mer koncentrerat och blev behagligare samt gav en renare doft. Medan andra gillade 

att glasets utformning var något mindre vilket gjorde att dofterna påminde mer om ett 

alkoholhaltigt vin. Det var flera som ansåg att Mature spirits gav starkast lukt ifrån sig och såg 

det som främsta egenskap i vinet. Vissa respondenter tyckte istället att vinet upplevdes minst 

intensivt och föredrog det. Här framkommer en viss otydlighet eftersom dessa respondenter 

anser att samma vin är mest/minst intensivt i ett och samma glas. Det är möjligt att 

respondenterna egentligen pratar om samma sak men har svårt att beskriva det rent sensoriskt.  

 

Det fanns ett fåtal respondenter som inte kände någon skillnad alls och valde bara ett glas 

slumpmässigt. Medan andra tyckte att vinet i Mature spirits var fruktigt och bärigt i 

karaktären. Respondenterna ansåg att Mature spirits gav ifrån sig mest doft och att den kom 

fram på ett mycket trevligt sätt. Doften hängde kvar länge, var intensiv och tydlig av fruktig 

karaktär. Flera tyckte om den goda doften, en del beskriver den som bärig och fruktig medan 

andra anser att den är kryddig. Sammanfattningsvis tyckte respondenterna att Mature spirits 

var det glas som doften kom fram mest i, kupan omfamnade vinet och samlade upp dess 

karaktär på ett trevligt sätt. Alla respondenters svar på varför det prefererade glaset var bäst 

finns att se i Bilaga 4.  

 

Det var 18% som prefererade glaset Mature. Respondenterna som valde Mature skriver att det 

glaset luktade minst rödvin och påminde istället om svartvinbärssaft vilket de upplevde 

positivt. Vissa respondenter ansåg att Mature hade bästa aromen eftersom doften kom fram 

tydligare och klarare ur det glaset. Andra tyckte att doften upplevdes mild och fruktig. Därför 

har de som gillar lite svagare vin som efterliknar saft prefererat glaset Mature. 

 

Av respondenterna var det 16% som tyckte att Sparkling hade den trevligaste doften. 

Respondenterna som prefererade glaset Sparkling beskriver det som trevligast, med starkast 

doft samt att det upplevdes fruktigt och friskt. Enligt författaren så verkade det som att 

respondenterna tyckte att det var extra festligt med ett champagneglas, några respondenter 

uttryckte nämligen ett gillande för just det glaset redan innan provningen. Designen kan 

därmed ha påverkat den sensoriska upplevelsen av vinets doft. Sammanfattningsvis så har de 

respondenter som föredragit fruktiga och friska viner prefererat glaset Sparkling. 

 

Crisp påminner lite om det högst prefererade glaset Mature spirits men är något större i 

storleken, vilket kan varit bidragande till att Crisp fick en andraplacering. Det var 20% som 
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prefererade glaset Crisp. Respondenterna upplevde att det var jämn fördelad och balanserad 

doft i glaset Crisp. Doften var söt, fruktig och mycket tydlig samt hängde kvar länge. Glaset 

Crisp gjorde så att vinet upplevdes fruktigt, behagligt, fräscht och friskt. Andra tyckte att 

glaset var behagligt att hålla i och att aromen var bäst/mest tilltalande. Det glaset framhävde 

mest fruktiga toner samt en balanserad doft. Respondenterna som prefererade glaset Crisp 

ansåg att det hade tydligast och bäst doft. Därför har de respondenter som föredrar 

balanserade viner med behaglig friskhet prefererat glaset Crisp. Sammanfattningsvis går det 

att utläsa att övervägande del av respondenterna i denna studie föredrar när vinet blir mer 

smakrikt och intensivt eftersom det var så vinet upplevdes i glaset Mature spirits. 

 

8.3 Smakpreferens 

Resultatet för bästa sensoriska smakupplevelse blev en delad förstaplats för glasen Mature 

spirits och Crisp med 32 % vardera. På andra plats kom glaset Mature med 20% och 

tredjeplats glaset Sparkling med 16%. Resultatet av bästa och sämsta smakupplevelse 

beskrivs i Figur 4. Eftersom det går att utläsa minst prefererade smakupplevelse är det även 

intressant att titta på det resultatet. Då ansåg respondenterna följande; Mature 50%, Sparkling 

26% Mature spirits 14% och Crisp 10%. Hälften av respondenterna ansåg Mature vara det 

sämsta glaset för sensorisk smakupplevelse. Detta kan ses som ett otydligt resultat eftersom 

Mature samtidigt var det glas som kom på andra plats när bästa smak utsågs. Men Mature var 

samtidigt det glas som hamnade näst sist i rangordningen i och med att förstaplatsen blev 

delad. Respondenterna är väldigt eniga om vilket glas som är minst lämpat till Rawson’s 

retreat, men det var lite svårare att utse vilket glas som var bäst. 

Mature spirits var ett av de två glasen som flest respondenter prefererade att dricka Rawson’s 

retreat ur. Det var 32% som förespråkade det glaset. Respondenterna ansåg att vinet 

upplevdes lent sött och fruktigt i Mature spirits. Smaken var bäst för att den var mild och 

framhävde vinets karaktär trevligast. En respondent ansåg att både druvan och syran i vinet 

trädde fram bäst och klarast i Mature spirits. Medan en annan respondent ansåg att det var 

minst syra i Mature spirits och valde därför det som främsta glas. Den ena av dessa två 

respondenter menar att syran är något positivt i vinet medan den andra upplever att desto 

mindre syra det är i vinet desto bättre. Kanske att dessa två respondenter upplever samma sak 

men har svårt att uttrycka sig sensoriskt om vad det egentligen är som upplevs positivt, 

eftersom båda ändå prefererade det här glaset högst. Flera respondenter ansåg att smaken kom 

fram tydligare, mjukare och härligare i Mature spirits. Smaken upplevdes fylligare och 
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rundare samt att den hamnade rätt i munhålan. Någon respondent ansåg att Mature spirits 

påminde om alkoholhaltigt vin vilket upplevdes positivt. En respondent hade svårt att förklara 

varför just Mature spirits var bäst och lämnade därför en blank rad medan en annan 

respondent tyckte att Mature spirits, Mature och Crisp smakade nästan likadant. 

Sammanfattningsvis så tyckte respondenterna som valde Mature spirits att vinet hamnade rätt 

i munhålan och att smaken upplevdes mjukare, mildare, fylligare och fruktigare. Mature 

spirits gjorde så att vinet framträdde klarast och med en härlig smak. 

 

Glaset Crisp kom på delad förstaplats med 32%. Respondenterna som föredrog detta glas 

tyckte att vinet upplevdes mest harmoniskt, med mest och bäst smak. Glasets öppning gjorde 

så att spridningen av vinet i munnen upplevdes lagom intensivt, vilket gjorde att detta glas var 

trevligast att dricka ur. Respondenterna uppger att i detta glas så upplevs inte vinet avslaget 

eller surt, istället kommer fruktigheten fram tydligare. Smaken hänger kvar länge och ger 

vinet en lång eftersmak. Glaset Crisp framhävde bäst vinets smak och balanserade det väl. En 

respondent uppger att det gick och känna doften samtidigt som hen smakade på vinet och 

tyckte att det förstärkte upplevelsen av vinet. En annan respondent förklarar att smaken blev 

mjukare och mycket harmonisk i glaset Crisp. Vinets sammansättning upplevdes mjukare och 

behagligare, vilket gjorde att helheten av vinet upplevdes bäst i Crisp. Flera respondenter 

uppger att smaken kom fram bäst i glaset Crisp. Anledningarna till att smaken kom fram bäst 

förklarar några respondenter genom att det var bäst att dricka ur detta glas samt att vinet 

kändes fruktigast och fräschast där i. Sammanfattningsvis så tycker respondenterna att glaset 

Crisp var det bästa för att smaken av vinet kom fram tydligast. Respondenterna beskriver 

smaken av vinet som fruktig, fräsch och harmonisk. Eftersmaken var lång och balanserad 

samt att vinet upplevdes mjukt och behagligt. 

 

Glasen Mature spirits och Crisp kom på delad förstaplats med 32% vardera. Det är många 

faktorer som är lika när respondenterna förklarat varför de prefererat just dessa två glas. 

Designen och utformningen på Mature spirits och Crisp är relativt lika. Här följer en kort 

sammanställning av vad de två olika respondentgrupperna svarat på frågan  

”Varför det prefererade glaset var bäst” som är lika hos båda glasen.  

Respondenterna som prefererat Mature spirits beskriver att vinet upplevs fruktigt, liksom 

respondenterna som prefererat Crisp. Respondenterna som föredragit Mature spirits förklarar 

det som lent, milt, runt och härligt medan respondenterna som valde Crisp förklarar det som 

harmoniskt, balanserat, mjukt och behagligt. Båda respondentgrupperna anger att vinet 
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smakade mest och bäst. Likaså tycker båda grupperna att vinet framträdde bäst ur dessa glas. 

Båda grupperna anser att glasets form och öppning gör så att vinet får en bra spridning och 

hamnar rätt i munnen. 

 

På andraplats av bästa smak kom glaset Mature till vinet Rawson’s retreat. Det var 20% av 

respondenterna som föredrog det glaset. Främsta anledningen till varför respondenterna 

förespråkade detta glas var för att smaken upplevdes mildast. Flera respondenter menar att 

vinet känns lättare och inte lika tungt som i de andra glasen. Respondenterna förklarar att den 

beska eftersmaken inte finns i det här glaset. Vinet upplevs mindre surt och sötman i vinet 

upplevs mildare. En respondent förklarar att det är glasets form i förhållande till öppningen 

som är främsta anledning till ”Varför det prefererade glaset var bäst”. Medan en annan 

respondent menar att Mature var det bästa glaset för att det var störst. Andra anledningar till 

att respondenterna prefererade Mature var för att det smakade bäst och för att det påminde 

mest om alkoholvin. Sammanfattningsvis så valde respondenter som föredrar milda och lätta 

viner glaset Mature. Det var tydligt att dessa respondenter inte gillar beska/sura viner. 

 

Glaset Sparkling kom på sista plats när det gäller bästa smak av vinet. Det var 16% av 

respondenterna som föredrog det vinet. Främsta anledningen till att respondenterna valde 

detta glas var för att vinet upplevdes smakrikt. En respondent ansåg att druvsmaken kom fram 

tydligare vilket gjorde att vinet upplevdes tyngre och kraftigare. Respondenterna tyckte att 

glaset höll ihop smakerna bra och framhävde mer smak och salta aromer. Respondenterna 

uppger att de upplever vinet som lagom milt med godast smak, smakrikt och inte surt. 

Sammanfattningsvis så valde respondenter som föredrar smakrika och kraftfulla viner glaset 

Sparkling.  

 

Det betyder att respondenterna ansåg att Mature spirits var det glas som bäst lämpade sig i 

både doft- och smakupplevelse (delad förstaplats med Crisp på smakupplevelse) till Rawson’s 

Retreat rödvin. Samtidigt som glaset Mature var det som flest respondenter ansåg vara sämst i 

både sensorisk doft- och smakupplevelse. Respondenterna uppgav att anledningen till att 

Mature spirits var bäst var för att vinet upplevdes fylligare, mjukare och gjorde så att vinet 

framträdde tydligast. En del respondenter gav förklaring till varför de tyckte som de gjorde 

exempelvis ”glaset gav en bra spridning i munnen vilket gav en lagom intensitet på vinet”. 

Medan andra svarade att ”vinet smakade som vanligt alkoholhaltigt vin”. Det framgick att 

mestadels av respondenterna upplevde skillnad mellan glasen även om de kanske inte kunde 
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få fram det i ord, då en respondent tillexempel svarade att det bästa glaset var Mature ”för att 

det var störst”. 

 

 Enligt resultatet så var det 38% av respondenterna som angav samma glas på både doft och 

smakupplevelse som det mest prefererade. Författaren var dock mycket noga med att berätta 

för respondenterna att det var fullt möjligt att det kunde vara olika glas för doft- och 

smakpreferens. En av respondenterna svarade att ”det är ingen skillnad mellan de olika 

glasen” och en annan lämnade en blank rad. Medan vissa respondenter utformade mer 

utförliga svar som till exempel ”glaset koncentrerar doften, vilket gör den behaglig o ren” 

 

9. Diskussion av resultatet 
Systembolaget (2015) menar att det finns en ökad efterfrågan på alkoholfritt vin samt att det 

är den produkt som ökar mest i Systembolagets alkoholfria sortiment. Enligt studien har 34% 

av respondenterna konsumerat alkoholfritt vin det senaste året. Möjligt att resultatet skulle se 

annorlunda ut om exakt samma undersökning gjordes igen om några år och då jämfördes med 

resultatet från denna studie för att se förändringen. Systembolaget (2015) menar även att den 

största efterfrågan på alkoholfria alternativ är från medelålders individer, studiens resultat 

visar på att konsumtionen är störst hos kvinnor i åldern 20-35 år.  

 

I resultatet av den sensoriska analysen visas att glaset Mature spirits prefererats högst av 

respondenterna i både doft och delad förstaplats med Crisp i smakupplevelse. Motiveringen 

till detta var att vinet upplevdes fylligare, smakrikare och rundare samt att det glaset påminde 

mest om ett vin med alkohol. Det kan vara en indikation på att vissa konsumenter uppskattar 

när upplevelsen av det alkoholfria vinet efterliknar upplevelsen av ett alkoholhaltigt vin. 

Resultatet kan ha påverkats av respondenternas försök att få det alkoholfria vinet att efterlikna 

ett vin med alkohol trots att det är två olika produkter.  

 

Hummel et al. (2003) i likhet med Ekbrand (2017) menar att glasets öppning påverkar den 

sensoriska upplevelsen samt att glasets öppning avgör hur vinet landar i munnen och hur det 

kommer upplevas. Detta framgick tydligt i studien eftersom det högst prefererade glaset hade 

en liten öppning och respondenterna ansåg vinet i detta glas som mer koncentrerat och 

smakrikt. Medan det lägst prefererade glaset hade en stor öppning och upplevdes svagare och 

mer utspätt av respondenterna. Ekbrand (2017) menar att det är flera attribut hos ett glas som 
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måste stämma överrens för att glaset skall upplevas optimalt. Även Delwiche (2004) tar upp 

detta ämne och menar att glasets öppning, djup och form på kupan påverkar hur väl dryckens 

intensitet framhävs. Detta upplevdes tydligt i studien, exempelvis i doftupplevelsen av glaset 

Mature. Glaset Mature har en stor kupa och en bred öppning, vilket gör att vinet kommer i 

kontakt med mycket syre som i sin tur leder till minskad intensitet både i doft och smak. Det 

märktes även i glaset Sparkling som hade högt upp till öppningen, det gjorde att vinets doft 

inte orkade hela vägen upp till öppningen och därmed upplevdes intensiteten svagare. 

 

Lagerbielke (2010) beskriver att glaset Crisp är anpassat för fruktiga och unga viner med 

primäraromer vilket gör att Rawson’s retreat med liknande beskrivning eventuellt borde 

prefererats i det glaset. Resultatet visar också på en preferens för Crisp vad gäller smak. 

Glasen Crisp och Mature spirits kom på delad förstaplats i smakupplevelsen av vinet. Ekbrand 

(2017) förklarar detta genom att kupans storlek och glasets öppning samt höjden mellan vinet 

och munnen är i harmoni med varandra. Detta gör att vinet får en behaglig ton. Lagerbielke, 

(2010) beskriver Mature spirits som ett spritglas med en generös kupa och en väl omslutande 

öppning för att ta fram dryckens olika nyanser.  

 

Glasen Crisp och Mature spirits är väldigt lika i utformningen av glasets höjd, kupa och 

öppning. Det som skiljer dem åt är proportionerna, Crisp är något större än Mature spirits. 

Ekbrand (2017) menar att det är så små faktorer hos ett glas som påverkar upplevelsen av 

vinet. Glasen Mature spirits och Crisp ligger båda två på en mycket jämn kvalitetsnivå vad 

gäller smak. Ekbrand (2017) förklarar att det då handlar främst om preferens snarare än om 

bättre eller sämre. Båda glasen Mature spirit och Crisp går utmärkt ihop med Rawson’s 

retreats alkoholfria rödvin i smakupplevelse.  

 

Men när det kommer till doftupplevelse så skiljer dem sig något åt. När bästa doftupplevelse 

utsågs så kom Mature spirits på förstaplats med 46%, på andraplats kom Crisp med 20%. Det 

var alltså stor skillnad mellan dem i doftupplevelsen jämfört med smakupplevelsen där de 

båda kom på delad första plats. Främsta skillnaden mellan dessa glas är att alla dimensioner är 

något större hos glaset Crisp. Vinet i glaset Crisp kommer i kontakt med mera syre eftersom 

kupan är större.  

 

Ekbrand (2017) förklarar att kupans storlek gör så att vinet får mer kontakt med syre och 

utvecklas därför i doftupplevelsen vilket tydligen inte är till vinets fördel i det här fallet. 
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Ekbrand (2017) menar därför att ett vin i stil med Rawson’s retreat alkoholfria behöver ett 

glas som tar tillvara på vinets doft- och smakaromer samt integrerar syran så att den inte blir 

allt för påtaglig. Ekbrand (2017) förtydligar för att kunna ta tillvara på vinets doft- och 

smakaromer så behövs en mindre öppning på glaset. Därför kan det tyckas att båda glasen 

Mature spirits och Sparkling eventuellt skulle lämpa sig bra till Rawson’s retreats alkoholfria 

rödvin, eftersom öppningen på dessa glas är relativt liten. Men enligt både Ekbrand (2017) 

och Streijffert (2017) är det flera faktorer hos ett glas som påverkar dryckesupplevelsen.  

 

Ekbrand (2017) tar exempelvis upp avståndet mellan vinet och näsan/munnen som en faktor 

som påverkar hur drycken kommer att upplevas. Eftersom Sparkling har en längre sträcka att 

transportera doftaromerna än vad Mature spirits har, kommer intensiteten upplevas högre hos 

Mature spirits. På den relativt korta sträckan som vinet färdas mellan glaset och 

näsan/munnen kommer vinet i kontakt med syre vilket gör att vinet utvecklas i doft- och smak 

(Ekbrand, 2017). Kupans utformande i kombination med glasets öppning och avståndet 

mellan vinet och näsan/munnen är faktorer som påverkar dryckesupplevelsen (Ekbrand, 

2017). Dessa attribut är troligtvis anledningarna till att respondenterna har prefererat som de 

har gjort utan att veta om det.  

 

Billing et al. (2008) menar att ett glas som är designat efter dryckens egenskaper framhäver 

och förhöjer dess attribut. Eftersom intensitet upplevs skarpare och vinet samlar ihop sig mer 

blir karaktären tydligare. Billing et al. (2008) menar också att det ultimata glaset kräver att 

kupan går ihop något i övre kant för att flyktiga doftaromer ska stanna kvar i kupan. Detta är 

intressant eftersom kupan i glaset Mature spirits bevarade alla dofter vilket gjorde att 

doftupplevelsen blev mer intensiv och kraftig. Samtidigt hade alla glas en inåtgående kant 

mot öppningen men lyckades inte riktigt lika bra. Detta tyder på att flera attribut måste 

stämma överens för att vinet skall komma till rätta, vilket Ekbrand (2017) påpekade.  

 

Respondenterna ansåg att Mature var det glas som vinet upplevdes sämst i både doft- och 

smakupplevelse. Lagerbielke (2010) beskriver glaset Mature som passande till det kraftfulla 

och smakrika rödvinet. Ekbrand (2017) menar att glas gjorda för kraftigare viner som 

exempel Mature förlorar användningsområdet till ett alkoholfritt vin i stil med Rawson’s 

retreat. Ett kraftigt vin har ofta fyllighet, stor kropp och flera eleganta smaker, alla dessa 

egenskaper saknas hos Rawson’s retreat alkoholfria rödvin. Glaset Mature är till för att låta 

vinet luftas och skapa utvecklingsmöjligheter, det gör de även med Rawson’s retreat 
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alkoholfria. Men eftersom vinet inte har något att vinna på luftning så försämras vinet och blir 

obalanserat samt försvinner i den stora kupan och den breda öppningen (Ekbrand, 2017). 

Desto större kupan är desto mer syre kommer vinet i kontakt med, vilket gör att vinet 

utvecklas i doft- och smakupplevelse, särskilt så förändras syran i vinet (Ekbrand, 2017). För 

just det här vinet var det nog inte till fördel att vinet kom i kontakt med så mycket syre 

eftersom respondenterna ansåg detta glaset som sämst både i doft- och smakupplevelse.  

 

 

10. Metod- och materialdiskussion 
De artiklar som använts i undersökningen har gemensamt att ingen av dem är skrivna innan år 

2000. Hade äldre artiklar inkluderats finns det risk att innehållet varit irrelevant och möjligen 

felaktigt, vilket hade gjort att studien hade fått ett felaktigt resultat. För att få så många 

synvinklar som möjligt till ämnet så användes flera artiklar så att ingen information skulle 

uteslutas från undersökningen. Det hade i så fall kunnat leda till ett felaktigt resultat. 

 

Tillvägagångssättet för undersökningen valdes för att påverka resultatet i så liten grad som 

möjligt. De respondenter som varit delaktiga i undersökningen ansågs vara lämpade, därför att 

samtliga av dem är vinkonsumenter. Vinkonsumenter som kanske inte vanligtvis konsumerar 

alkoholfritt vin.  Denna målgrupp ansågs intressant för att dem representerar en stor grupp av 

olika människor. Några personer med mer intresse och några med mindre vad gäller glasets 

påverkan av drycken. Gemensamt för samtliga respondenter var att de var lekmän och 

vinkonsumenter. Anledningen till bekvämlighetsurvalet var att få ett stort urval av olika 

människor utan några fördjupade kunskaper i ämnet dryckeskunskap. Det märktes en viss 

okunnighet och osäkerhet hos respondenterna angående vad de egentligen föredrog. 

Exempelvis om glaset med högst doftintensitet också var det med högst preferens. Författaren 

märkte att hög intensitet blev en synonym med hög preferens för en del respondenter.  

 

Det är möjligt att träning av respondenterna hade varit bra för ett trovärdigare resultat, men 

pågrund av tiden det skulle ha tagit att träna alla 50 respondenterna så uteslöts det. Vid 

provningstillfällena uppgav vissa respondenter med en gång att de favoriserade eller inte alls 

gillade glasset Mature för att det var stort och modernt eller opraktiskt och svårt att dricka ur. 

Det förekom respondenter som uttryckte sig om att glaset Mature var utseendemässigt högst 

prefererat som också placerade det som bästa doft- och smakupplevelse. Det var även 
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respondenter som uttryckte att Mature var opraktiskt och svårt att dricka ur som placerade det 

glaset med lägst preferens. En del respondenter kände sig klumpiga när de skulle dricka ur 

glaset Sparkling, eftersom de var tvungna att böja huvudet så långt bak samtidigt som näsan 

var i vägen. Att respondenterna uttryckte högt/lågt gillande för ett glas innan de provat dem 

och efter provningen höll fast vid samma åsikt kan ha gjort att designen tilltalade 

respondenterna mer än själva gillandet av glasets innehåll. Det beskrevs mycket tydligt för 

respondenterna att den visuella upplevelsen av glasen var helt irrelevant för denna studie, men 

det kan ändå haft en omedveten inverkan. Vilket i så fall påverkar resultatet av studien, dock 

var författaren mycket noga med att även muntligt påpeka att designen inte alls hade med den 

sensoriska bedömningen att göra. 

 

Vissa respondenter uppgav att de upplevde att de inte var konsekventa i sina bedömningar då 

de valde ett glas för bästa doft och ett annat för bästa smak. Då var det extra viktigt att 

författaren fanns på plats och kunde förklara att det är ett sensoriskt test. Författaren menade 

på att alla sensoriska upplevelser upplevs på olika sätt av varje individ och att doft och smak 

kan upplevas på skilda sätt. Fördelen med denna studie var att författaren var på plats vid 

provningstillfället, vilket gjorde att respondenterna kunde fråga om de hade några funderingar 

på formuleringen eller syftet med studien.  

 

I den öppna frågan efter att respondenterna hade rangordnat glasen i smak och doft skulle de 

besvara varför det prefererade glaset framstod som trevligast att dofta/dricka ur. Där svarade 

några respondenter varför de sämre glasen (placeringsnummer 2-4) inte var bäst, istället för 

varför det bästa glaset var just bäst. Respondenterna var eniga om anledningen till varför 

glasen som kom på andra ,tredje och fjärde plats bedömts med lägre preferens, jämfört med de 

som prefererats högst. För att få en förbättring av svaret till frågan "varför anser du att det 

prefererade glaset var bäst" skulle antingen frågan ställts på annorlunda sätt eller möjligen 

ytligare en fråga ställts. Det var nämligen flertalet respondenter som skrev att glas X var bäst 

”för att det doftade/smakade bäst”.  

 

Författaren ville få fram varför det var bäst och en tydlig förklaring till vad som respondenten 

uppskattade. Mestadels av respondenterna svarade mycket kortfattat på den frågan. 

Författaren skulle kunnat förtydliga detta genom att skriva något i stil med ”skriv gärna ett 

utförligt svar”. Det är möjligt att resultatet på varför respondenterna prefererat som dem gjort 

hade blivit tydligare då. Kanske hade det varit bra med en fråga som ifrågasatte varför det 
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sämsta glaset var minst trevligt att dricka ur. Då kanske svaret på varför det bästa glaset var 

bäst hade blivit annorlunda. Författaren upplevde att respondenterna hade svårt att uttrycka 

sig om och sätta ord på vad som var bra/mindre bra med glasen, möjligen på grund av 

okunskap i ämnet. Detta resultat visar endast på fakta om vilken rangordning på glasen som är 

mest lämpade för just detta vin. Möjligt att ett resultat som visar på hur stor skillnaden mellan 

glasen är hade varit en bra komplettering. Det var 38% av respondenterna som angav samma 

glas på både doft och smakupplevelse som högst prefererad. Det kan vara en ren slump men 

eftersom många av respondenterna faktiskt sa att det kändes fel att välja olika glas kan detta 

ha påverkat resultatet. 

 

Att genomföra undersökningen med alla besök hos respondenterna alternativt att 

respondenterna kom hem till författaren var mycket tidskrävande. Att författaren bara hade en 

glasuppsättning som räckte till fyra personer i taget var också tidskrävande. Vid varje 

provningstillfälle var författaren på plats och förklarade metoden och syftet för 

undersökningen. Ett besök med information och provning kanske tog ca 15 minuter men 

eftersom respondenterna bestod av bekanta till författaren så var det ofta fika och lite småprat 

inblandat vilket gjorde att hela besöket ofta tog minst en timme. Det innebär att var det fyra 

respondenter vid varje provningstillfälle (som det faktiskt inte alltid var) så tog bara 

provningen 12,5h. Därför skulle författaren välja ett annat sätt att införskaffa respondenter på 

till en eventuell framtida undersökning. Därefter skulle glasen diskas vilket också tog tid, 

eftersom det var tvunget att göras för hand eftersom dem inte fick plats i en diskmaskin.  

 

Enkäten som respondenterna fyllde i var i pappersformat, det var ett medvetet val av 

författaren. Alternativet hade varit att använda sig av en webb-baserad enkätsajt, men 

författaren föredrog istället att utföra enkäten i pappersformat av tekniska skäl. Att 

sammanställa ett resultat från pappersenkäter måste ske manuellt och är mycket tidskrävande.   

Resultatet från respondenternas preferenstester sammanställdes manuellt av författaren. Detta 

är en tidskrävande metod, men medför att författaren blir väl insatt och bekant med resultatet.  

Så fort ett resultat från undersökningen skulle tas fram var författaren tvungen att gå igenom 

alla 50 enkäterna och kolla på vad respondenterna svarat på just den frågan. Därefter 

antecknades det resultatet och fördes in i uppsatsen.  

 

Att uppsatsen påbörjades våren 2015 och inte avslutades förens våren 2017 bör ej ha påverkat 

upplevelsen av glasen på något sätt. Att det var 39 respondenter som genomförde 
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undersökningen våren 2015 och 11 respondenter våren 2017 bör inte heller ha påverkat 

respondenternas åsikter om preferens. Men däremot kan vinet ha påverkat resultatet av 

uppsatsen. Eftersom vinet hade fått ytligare två års lagring till dess att de sista 11 

respondenterna genomförde undersökningen kan vinet ha utvecklat andra doft- och 

smakaromer. Det är svårt att säga om eller hur vinet har förändrats rent sensoriskt under 

denna tid, men detta är något som kan ha påverkat resultatet.   

 

 

11. Forskningsetik uppföljning 

Bryman (2011) beskriver informationskravet som en av de etiska aspekterna som bör vidtas i 

vetenskapliga studier. I denna undersökning fick respondenterna ett informationsblad där det 

bland annat beskrevs att de när som helst under genomförandet hade valet att avsluta sitt 

deltagande. Alla respondenter valde att genomföra och delta i studien och hade även efter 

genomförandet en positiv inställning till händelsen, ingen negativ respons framkom.  

Bryman (2011) beskriver även konfidentialitetskravet som en betydande faktor för 

respondenternas trygghet och säkerhet i studien, inga personuppgifter har sparats och 

respondenterna kan därmed inte identifieras. Informationen gällande respondenternas identitet 

som framkom i studien var kategoriserande i ålder samt kön.  

 

Resultatet från undersökningen har endast använts i denna studie vilket även framgick i 

informationsbladet respondenterna fick ta del av.  

 

 

12. Slutsatser 

Tidigare undersökningar som gjorts menar att glasets form har en sensorisk inverkan på doft 

och smak i upplevelsen av alkoholhaltigtvin. Men om glasets form även påverkar det 

alkoholfria rödvinet är inte lika beforskat. Resultatet i denna studie visar på att sensoriska 

skillnader hos olika formade glas finns i upplevelsen av alkoholfritt rött vin. Lika så att det 

alkoholfria vinet prefereras olika när det dricks ur olika formade glas. Det var märkbar 

skillnad i både doft och smakupplevelse. De glas respondenterna gillade mest och minst, var 

dem som blev tydligast utpekade. Det var flera attribut hos ett glas som påverkade 

upplevelsen av vinet, exempelvis glasets öppning, kupan, avståndet från vinet till 

näsan/munnen. Detta gör det enkelt att se vilka attribut respondenterna uppskattar/ ej gillar 
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hos ett glas som är avsett för alkoholfria röda viner. Sammanfattningsvis så betyder det här att 

de tidigare studierna som har gjort på hur glasets form påverkar upplevelsen av alkoholhaltigt 

vin, går att applicera på glasen ur Difference-serien tillsammans med det alkoholfria rödvinet 

Rawson’s retreat. Eftersom glasets form påverkar doft och smakupplevelsen samt 

prefererandet av det alkoholfria vinet. 

 

 

 

13. Praktisk användning och vidare forskning 

Resultatet av denna studie har lett fram till att formen på glaset som det serveras alkoholfritt 

rött vin ur påverkar den sensoriska upplevelsen och preferensen av vinet. Detta resultat är 

intressant för restauranger som serverar alkoholfritt rött vin eftersom valet av glas kommer att 

påverka hela restaurangbesöket. I resultatet framgår vilka egenskaper hos ett glas som upplevs 

positiva/negativa i just den här kombinationen. Studien ger en ökad förståelse för hur det 

alkoholfria vinet upplevs beroende på glasets form och att detta bör finnas i åtanke hos 

servicegivare som vill leverera en god alkoholfri upplevelse. Vidare forskning kan bedrivas 

genom att djupare gå in på mer exakt vad dessa skillnader gör med vinet. Eller undersöka om 

situationen för alkoholfritt vitt vin eller annan alkoholfri dryck ser likadant ut. 
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Informationsblad  

 

Denna undersökning ska användas till en C-uppsats av Hilma Momark som studerar på 

Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet. Ditt deltagande i undersökningen är 

frivilligt och du är anonym. Du kan välja att avbryta när du vill. Resultatet från denna 

undersökning kommer endast användas för detta forskningsändamål.  

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Uppsatsämne.  

Studien bygger på en konsumentundersökning i form av ett rangordnande preferenstest. Det 

som undersöks är konsumenters preferens för rött alkoholfritt vin i glas tagna ur Orrefors 

Difference serie.  

 

 

 

Syfte med studien 

 

Syftet med denna studie är att undersöka alkoholfritt rött vin i kombination med Orrefors glas 

ur Differens serien. Vilket glas prefererar konsumenten för det alkoholfria röda vinet? 

 

 

Måltidskunskap och Värdskap C, Examensarbete  

Restaurang och Hotellhögskolan vid Grythyttan (RHS)  

Student:  Hilma Larsson, Hilma_larssson@hotmail.com, 076 8078587 

Handledare: Anders Herdenstam, Anders.herdenstam@oru.se, 0708391843
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Rangordnande Preferenstest Orrefors Difference glasserie 
tillsammans med alkoholfritt rött vin 

 

Ålder: 20-34 35-54 55+ 

Kön: Man Kvinna 

 

 

Hur ofta har du under det senaste året konsumerat alkoholfritt rött vin? 

0 1-5 gånger  5-10 gånger  mer än 10 gånger 

 

 

Rangordna glasen efter doftpreferens. I vilket glas tycker du att vinet doftar bäst?  
Rangordna glasen från bästa doftupplevelse. 

 

 

Varför anser du att det prefererade glaset var bäst? 

 

 

 

 

Rangordna glasen efter smakpreferens. I vilket av glasen tycker du att vinet smakar bäst? 
Rangordna glasen från bästa smakupplevelse. 

 

 

Varför anser du att det prefererade glaset var bäst?
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Doft 
 
Mature spirits 
Luktar bäst 
Doftar bra o gott 
Kryddigast, fylligast mest intensitet  
Koncentrerar doften, behaglig o ren 
Liten volym i glaset samt formen 
Doftar mest fruktigt 
Luktade starkast 
Ingen skillnad 
Mindre, koncentrerad doft  
Luktar mycket fina dofter av bär 
Luktar mest som rödvin, minst intensiv 
God doft 
134 är lika 2 för stark lukt 
Bästa doften 
Störts doft 
Doftade mest 
Doften kom fram bäst 
Det gav ifrån sig mest/starkast doft 
Mest koncentrerad doft 
Mest intensiv och koncentrerad 
Tydligast doft, fruktigast 
Doftar mest och längst 
Doften kommer fram bäst 
___________________________ 
23 personer 
 
 
Mature 
Luktade minst rödvin 
Bästa arom 
Tydligaste doften 
För det glaset rymmer mycket luft 
Mest och mildast doft 
Man känner tydligast doft ur det glaset 
Mildast doft mest lik svartvinbärssaft 
Bättre smak, klarare och tydligare godast 
Mild lagom fruktig nästan som saft 
____________________________ 
9 personer 
 

 
 
Sparkling 
Mer fruktig och intensiv doft  
Luktade mest 
Friskast doft 
Stark koncentrerad doft 
Mest doft 
Luktar tydligast 
Doftade mer fruktigt 
Trevligaste doft 
_______________________ 
8 personer  

 
Crisp 
Tydligast och längst lukt 
Bäst arom 
Mer fruktig och söt 
Doftar mest, behagligt att hålla i 
Doften tilltalade mig mest 
Det doftade mer fruktigt 
Behagligast frukt 
Jämn fördelad doft, ljus och lätt doft 
Doftar mest, friskast, fruktigast, tydligast 
Mest balanserade och olika dofter  
__________________________ 
10 personer 
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Smak 
 
Mature spirits 
Fruktigt lent och sött 
------ 
Mest len smak 
Smakade bäst 
Påminner om alkoholvin 
Minst syrligt i 1 och 3 
Bästa smaken 
Mildast smak 
124 smakade nästan likadant 
Framhävde vinets karaktär bäst 
Smaken framträdde klarast 
Fylligare smak 
Vinet hamnar rätt i munnen 
Både syran och druvan framträder bäst 
Rundast smak 
Smakade härligast 
________________________ 
16 personer 
 
Mature 
Mildast smak liknar mest alkoholvin 
Det smakade bäst 
Det var störst 
Smaken känns lättare och inte lika tung 
Den beska eftersmaken försvann 
Minst surt 
Mildast sötma i 
Glasets form i förhållande till öppningen 
Fylligheten 
Mindre surt 
_______________________ 
10 personer 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sparkling 
Druvsmaken framkom tydligast 
Framhäver mer smak 
Godast och smakrikast 
Ej surt, lagom mild 
Mest smak lite tyngre och kraftfullare 
Sälta arom 
Mest smak 
Håller ihop smakerna bäst 
__________________________ 
8 personer 
 
Crisp 
Mest harmonisk, ej avslaget och surt 
Trevligt att dricka ur 
Smakar mest 
Smakar bäst 
Bra spridning i munnen -> lagom intensiv 
Fruktigheten och smaken var bäst 
Tyckte smaken var längst 
Framhävde smaken bäst mest smak 
Mest balanserad smak 
Kände doften samtidigt som jag smakade 
Smaken blir mjukast och mest harmonisk 
Bäst sammansättning, mjukt och behagligt 
Känns fräscht och fruktigast 
Fruktigt, smaken kommer fram bäst 
Bäst att dricka ur 
Smaken kom fram bäst 
___________________________ 
16 personer 


