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Sammanfattning 

Inledning: Det finns en stor variation på vinglas, allt från små provningsglas till vinglas med 

stora kupor, och designen kan variera. Vi, författarna av denna uppsats, som arbetar och 

utbildar oss inom hotell- och restaurangbranschen lärde oss tidigt att byta glas beroende på 

vilket vin vi serverar. Vi har fått höra att olika vinglas plockar fram olika aromer i vinet och 

att just detta glas är bäst för detta vin men finns det någon sanning i det? Har vinglaset någon 

betydelse för gästens gillande och hur påverkas gillandet av vinet för sig och vinet i 

kombination med mat? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om olika typer av vinglas påverkar gillandet 

av vin samt vin och choklad i kombination. 

 

Metod och material: Metoden som valts är en affektiv metod i form av ett konsumenttest. 

Den form av konsumenttest som valdes var acceptanstest där konsumenten bedömer vad de 

tycker om en produkt utifrån en hedonisk skala. Tre glas användes i studien:  ISO-glas, Riedel 

Riesling/Sauvignon blanc-glas och Riedel Syrah-glas. I de tre glasen bedömdes gillandet för 

ett Shiraz-vin från Australien, för sig och i kombination med en choklad med 47% kakao. 

Deltagarna var 54 stycken.  

 

Resultat: Gillandetestet visar att det finns en skillnad i gillandet av vinet i de olika glasen 

som undersöktes i studien. Gillandet av de olika glasen skiljer när vinet provas för sig eller 

om det provas i kombination choklad. 



Slutasats: Resultatet i den här studien visar på skillnader i gillandet mellan de studerade 

glasen. Det visar även skillnader i gillandet när glasen provades var för sig respektive när 

glasen provades i kombination med chokladen. Dessutom visar resultatet på att den personliga 

preferensen är en betydande faktor. 

 

Nyckelord: wine, glas, the effect of glass shape, liking of wine and food och gillande. 
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1. Inledning 

Det finns en stor variation på vinglas, allt ifrån små provningsglas till vinglas med stora 

kupor, och designen kan variera. Men är det hela enbart en kreativ frihet av storlek och form 

eller finns det en anledning till varför glasen ser ut som de gör? 

 

I know that most wine-glass manufacturers offer a range of glasses, some of them 

running to dozens of different models, and all of them offering different shapes and 

sizes for different wines according to their colour, strength, fizziness and, often, 

provenance, but I am above all a pragmatist. A different glass for each different 

wine may increase potential pleasure by a few per cent, but who has the space to 

store multiple different sorts of wine glass? (Robinson, 2018, 25 juni) 

 

Finns det någon sanning i citatet av Jancis Robinson; har den potentiella skillnaden sån 

betydelse att det är värt att köpa en mängd olika vinglas? Vi, författarna av denna uppsats, 

som arbetar och utbildar oss inom hotell- och restaurangbranschen lärde oss tidigt att byta 

glas beroende på vilket vin vi serverar. Vi har fått höra att olika vinglas plockar fram olika 

aromer i vinet, att just detta glas är bäst för detta vin men finns det någon sanning i det? Har 

vinglaset någon betydelse för gästens gillande och hur påverkas gillandet av vinet för sig och 

vinet i kombination med mat? 

 

Glasföretag menar bland annat att deras vinglas kan förändra ditt vinliv eller att ett specifikt 

glas förstärker egenskaperna i den ena eller den andra typen av vin. Riedel är ett glasföretagen 

som under generationer har utvecklat sina vinglas genom forskning för att ta fram, enligt dem, 

bästa glasformen för olika viner (Riedel, u.å.). Den största delen av informationen som finns 

tillgänglig kommer dock från glasföretagen som menar på att de har optimerat ett visst vinglas 

till ett specifikt vin/druva. I tillägg separerar de flesta publikationerna inte på sensorisk 

kvalitet, estetisk upplevelse och hedonisk bedömning (Cliff, 2001). I denna uppsats har 

glasets påverkan på gillandet studerats, både med vinet för sig själv och hur upplevelsen 

förändras i kombination med choklad.  
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2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Five Aspects Meal Model (FAMM) är den modell som ligger till grund för utbildningen av 

studenterna inom Måltidskunskap och värdskap på Örebro universitet (Gustafsson, Öström, 

Johansson & Mossberg, 2006). FAMM består av fem aspekter som påverkar en 

måltidsupplevelse. De fem aspekterna är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 

atmosfären (Ibid.). Vinglaset har en viktig roll både för den estetiska och den sensoriska 

upplevelsen av en måltid (Billing, Öström & Lagerbielke, 2008). Detta gör att vinglaset, 

genom sin design och i egenskap att lyfta sensoriska kvaliteter, ingår i rummet och produkten. 

I matsalen kan glaset med sin design fungera som en egen pjäs och vara en del av 

gestaltningen på bordet men även förhöja upplevelsen av drycken som serveras (Billing et al., 

2008). Genom att kombinera vetenskapen kring den fysiska utformningen med estetiken kan 

vinglaset bli ett verktyg för sommelier och måltidskreatören att ha med sig i matsalen. Studien 

utgår ifrån den påverkan som vinglasen har på gästens gillande av ett vin, både för sig och i 

kombination med mat. Detta kan ge måltidskreatören en större förståelse för gästens 

måltidsupplevelse. 

 

 

3. Bakgrund 
3.1 Vinglaset 

Redan på 1920-talet började den svenska glasproducenten Orrefors att skapa väldesignade 

glas men då mer för att vara ett vackert komplement till bordsdukningen. Glaset spelar en 

viktig roll på det dukade bordet men designen bör även framhäva karaktärer i vinet som den 

inrymmer (Billing et al., 2008). Att glaset har en viktig roll utöver det estetiska visar även 

flertalet studier som på olika sätt studerat och påvisat skillnader mellan olika glas. Skillnader 

såsom intensitet av doft (Cliff, 2001; Delwiche & Pelchat, 2002; Hummel, Delwiche, Schmidt 

& Hüttenbrinks, 2003; Vilanova, Vidal & Cortés, 2008) och förändring av kemiska 

kompositioner (Russel, Zivanovic, Morris, Penfield & Weiss, 2005). 

 

3.1.1 Glasets utformning 

Enligt tradition serveras ofta rött vin i glas med en större kupa för att låta det lufta medan vitt 

vin ofta serveras i en mindre kupa med mindre öppning (Cliff, 2001). Vid bedömning av vin 

behöver det komma i kontakt med syre för att frigöra fler aromer. Detta ger glasets 
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utformning en betydande roll eftersom öppningen i diameter och kupans storlek påverkar hur 

vinet kommer i kontakt med syret (Vilanova et al., 2008). Studien av Delwiche och Pelchat 

(2002) visar ett signifikant samband mellan doften av fruktighet och förhållandet mellan 

öppningens diameter och den maximala diametern på glasets kupa. Med en större differens 

mellan öppningens och kupans diameter upplevdes en intensivare doft. Dock menar de att 

sambandet troligtvis inte hade varit signifikant om undersökningen hade upprepats flera 

gånger (Delwiche & Pelchat, 2002). 

 

3.1.2 Vinet i olika glas 

Koncentrationen av fenoler i vinet förändras olika i olika glas. I en studie undersöktes detta i 

tre olika typer av glas; martini-, flöjt- och bordeuxglas (Russel et al., 2005). Fenoler är en stor 

grupp av högreaktiva kemiska föreningar där fenol (C2H5OH) är den grundläggande 

byggstenen. Denna grupp innehåller många naturliga färgpigment, de flesta naturliga 

tanninerna och många smakämnen (Robinson, 2015). I studien av Russel et al. (2005) var 

däremot förändringen inte tillräckligt stor för att ha en sensorisk betydelse. De diskuterade 

även effekten av att snurra vinet i glaset vilket kraftigt ökar transporteringen av syre i vinet. 

Därigenom påskyndas oxidationen som annars sker över tid, vilket i sin tur hade kunnat skapa 

större skillnader i resultatet. Även Venturi, Andrich, Sanmartin, Taglieri, Scalabrelli, Ferroni 

& Zinnai (2016) poängterar att vin är ett levande material som förändras över tid. 

 

Delwiche och Pelchat (2002) kom i sin studie fram till att glasets påverkan endast är subtil när 

det kom till skillnad i intensiteten i doft. Däremot visar studien av Hummel et al. (2003) att 

det är skillnad mellan glasen när det kom till intensiteten av doft. Delwiche och Pelchat 

(2002) diskuterar att de i deras studie inte hade tillräckligt stor skillnad på glasens fysiska 

parametrar för att göra en signifikant skillnad i upplevelsen av doften. Däremot tyder de 

signifikanta korrelationerna i studien på att det är möjligt att påverka upplevelsen av 

doftaromerna med glasets form. Glasets utformning kan även ha effekt när det kommer till att 

uppfatta komplexa dofter (Vilanova et al., 2008). Cliff (2001) undersökte hur tre olika glas 

påverkade upplevelsen av de olika aromerna i vinet som deltagarna bedömde. De tre glasen 

som bedömdes var Riedel Burgundy, Riedel Chardonnay och ISO-glas. Bedömningen gjordes 

i par av två oenolog-studenter varav en av dem hade ögonbindel medan den andra studenten 

snurrade glaset under näsan på den första studenten. I studien bedömdes glasen med större 

kupa med högre intensitet av doftaromer, oberoende på om vinet var rött eller vitt. Samtidigt 

bekräftar studien att ISO-glas är bäst anpassade att genomföra vinprovningar med, då de 



 9 

passar ett brett spektrum av viner. Detta på grund av att ISO-glaset lyfter vinets egenskaper 

likvärdigt oavsett om det är rött eller vitt vin (Cliff, 2001). Även andra faktorer som till 

exempel temperatur, avdunstning och kemisk komposition kan påverka hur bedömare 

uppfattar doftaromer från ett vin (Venturi et al., 2016).  

 

3.1.3 Glasets inverkan på gillandet 

Studien av Hummel et al. (2003) visar på skillnad mellan olika glas och det bedömda 

gillandet av vinet i glasen. Detta genom att 181 deltagare skulle bedömda vin, 89 av 

deltagarna bedömde ett vitt vin och 92 av deltagarna bedömde ett rött vin. Bedömningarna 

utfördes med tre olika glas och det som bedömdes var intensitet och gillande av doft och 

smak. De ombads även att bedöma intensiteten av sötma, syrlighet, sälta och bitterhet. Glasen 

som användes för vitt vin var ett tulpanformat glas, ett bägarformat glas och ett klotformat 

glas. För rött vin var de två första glasen identiska som för det vita vinet men det tredje 

(klotformade) var av en större storlek. Intensiteten av doften bedömdes som högst i de 

klotformade glasen och upplevelsen bedömdes som signifikant mer intensiv än bedömningen 

av doft i de två övriga glasen, tulpan- och bägarformade glasen. De bedömde vinet både före 

och efter att de snurrat glaset vilket visade sig öka både doftintensiteten och gillande för vinet. 

De beskrivande ord som användes var signifikant fler för de klotformade glasen vilket 

indikerar högre komplexitet av aromer. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan glasen och 

bedömningen av sötma, sälta och bitterhet. Däremot fanns en signifikant skillnad vid 

bedömningen av syrlighet. Syrligheten bedömdes med högst intensitet i det bägarformade 

glaset (Hummel et al., 2003). Att glaset påverkar den bedömda njutningen tar även Venturi et 

al. (2016) upp när de diskuterar behovet att använda glas anpassat för vinet för att göra vinet 

rättvisa. Vilket kan öka den sensoriska upplevelsen. Venturi et al. (2016) menar att om företag 

skulle lägga ner större vikt vid att ta fram rätt glas till drycken så skulle den sensoriska 

upplevelsen ut till konsument/gäst kunna öka. 

 

3.1.4 Glasets medförda förväntningar 

En marknad har vuxit fram med olika vinglas för olika viner och druvtyper. Detta har 

resulterat i att det förekommer mer marknadsföring på glasen för att höja upplevelsen för 

konsumenten (Spence & Wan, 2015). Reklam och marknadsföring av vinglas har varit så 

effektiv att de flesta vinkännare har en åsikt kring lämpligheten för ett visst vinglas till ett 

visst vin (Cliff, 2001). Kulturella faktorer och glasets utformning är bland annat det som 
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påverkar vilken dryck som förväntas serveras i glaset och glasets utformning kan påverka 

helhetsupplevelsen av drycken (Spence och Wan, 2015). Billing et al. (2008) menar att 

design, däribland design på glas, kan öka gästens belåtenhet och kan påverka 

måltidsupplevelsen positivt.  

 

3.2 Omgivningens påverkan 

Konsumenters gillande av ett vin ökar när vinet upplevs i en social kontext jämfört med i ett 

sensoriskt laboratorium (Hersleth, Mevik, Næs & Guinard 2002). Hersleth et al. (2002) 

undersökte tre olika viner med olika tillverkningsmetoder; ett med malolaktisk fermentering, 

ett med eklagring och ett där socker tillsatts efter att vinet var färdigställt. Det genomfördes 

fyra olika provningar med dessa viner i två olika miljöer. Den första miljön var ett sensoriskt 

laboratorium där deltagarna hade individuella bås och testet utfördes både med och utan mat. 

Den andra miljön var i en reception där deltagarna fick lov att mingla och även här utfördes 

ett test med och ett utan mat. Bedömningarna gjordes utifrån en gillande-skala. De två viner 

som rankades högst på skalan var vinet som genomgått malolaktisk fermentering och det vin 

som socker hade tillsatts i. Det som också påverkade gillandet av vinet var vilken miljö som 

konsumenterna befann sig i. Vinerna som bedömdes i receptionen, där den sociala kontexten 

var en påverkande faktor, gavs ett högre gillande (Hersleth et al., 2002). 

Meiselman, Johnson, Reeve och Crouch (2000) tar också upp hur olika miljöer påverkar vår 

måltidsupplevelse. I deras studie undersöktes tre olika miljöer; en student cafeteria, en student 

driven restaurang och ett sensoriskt laboratorium. Maten som undersöktes var densamma men 

miljöerna varierande. Forskarna ville genom de två första miljöerna återspegla hur 

konsumenterna väljer mat/produkter i verkligheten. Detta för att olika miljöer medför olika 

förväntningar hos konsumenterna. Till exempel i en fine-dining restaurang får konsumenten 

vissa förväntningar på service, matkvalitet och måltidsupplevelsen i sig. Meiselman et al. 

(2000) tar också upp att olika människor väljer olika ställen att äta på efter preferens och 

sociala status. Resultatet visar på att även i de miljöer som deltagarna själva valde maten 

kunde det komma in negativa respons. Detta kopplar de till att miljön kunde ha en påverkan 

på gillandet då restaurangmiljön bedömdes högst i gillade, därefter cafeterian och sedan det 

sensoriska laboratoriet. Det som antogs ha påverkat resultatet var miljön, service och gästens 

förväntningar (Meiselman et al., 2000).  
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3.3 Vinets uppbyggnad 

Ett sätt att beskriva ett vin är med WSET Level 3 Systematic Approach to Tasting Wine (SAT) 

som är ett undervisningshjälpmedel och bedömningsverktyg. Vinet bedöms i följande 

ordning; utseende, näsa, munhåla och slutsats (WSET, 2012). Den del av SAT som beskriver 

vinets uppbyggnad är det som bedöms i näsan och i munhålan. Med näsan bedöms vinets 

fysiska skick, doftens intensitet, vinets utveckling och aromkaraktär. I munhålan bedöms 

vinets sötma, syra, tanninnivå, alkoholnivå, kropp, smakintensitet och smakkaraktär samt 

vinets längd (WSET, 2012). Tanniner anses vara orsaken till upplevelsen av strävhet i vin och 

orsakar den skarpa taktila upplevelsen i bland annat många unga röda viner. Strävhet i vin kan 

även skapa en känsla av komplexitet (Robertson, 2015).  

 

Egenskaperna hos doften och smaken bedöms i primär-, sekundär- och tertiäraromer. 

Primäraromer är de aromer som skapas av druvan själv och är till exempel färsk eller 

kokt/torkad frukt, örter, kryddor, växter och sten. Sekundäraromer är de som kommer av val 

som görs i vineriet och ger aromer såsom bröd, bakverk, mejeriprodukter och ekkaraktär. I 

ekkaraktär ingår bland annat vanilj, kokos, ceder, förkolnat trä, choklad och kaffe. 

Tertiäraromer är de som tillkommer av lagring. Däribland utveckling av frukten, medveten 

oxidation som ger nötighet, choklad, kaffe och karamell samt petroleum, honung, svamp, hö, 

tobak, våta löv och läder som kommer av åldring i flaska (WSET, 2012).  

 

3.4 Choklads uppbyggnad 

Chokladens aromer förändrar sig under själva förädlingsprocessen som chokladen går igenom 

(Khodorowsky & de Loisy, 2005). Valet av bönor har betydelse för vilken aromabukett som 

önskas. Nästa steg i tillverkningsprocessen är jäsningen där kakaons sekundäraromer kommer 

ifrån. Dessa skapas av bakterier eller av jäsningsprocessen. När jäsningen är avslutad torkas 

bönorna. Därefter rostas bönorna, vilket kan ske vid olika temperaturer. Det är i detta stadie 

chokladens tertiäraromer utvecklas, den så kallade chokladaromen. Nästa steg är malingen av 

bönan och coachning (smältning av kakaomassan) för att optimera aromerna. Efter detta 

tillverkas själva chokladkakan. Ett av ämnen som chokladen innehåller i sig själv är koffein 

(Ibid.). Koffein är ett av de ämnena som aktiverar de receptorer i munnen som uppfattar bitter 
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smak (Meyerhof, Batram, Kuhn, Brockhoff, Chudoba, Bufe, Appendino & Behrens, 2010). 

 

3.5 Mat och vin i kombination 

Flertalet författare har uttryckt hur smakupplevelser påverkas av personen som upplever den. 

Harrington (2008) och Klosse (2011) menar att personliga olikheter och kulturer påverkar 

smakupplevelsen. Harrington (2008) menar även att personliga olikheter och kulturer 

påverkar preferensen för textur. Atkins och Woods (1997) skriver även de om preferensens 

vikt när det kommer till smakupplevelser. Døscher (2017) menar att användningen av 

uttrycket “en perfekt kombination” är motsägelsefullt för att upplevelsen av smak och lukt är 

individuell. Detta påstående styrks av en studie som visar att människor fysiskt sett har olika 

förutsättningar i upplevelsen av bitterhet (Dinnella et al., 2010). Dinnella et al. (2010) tar även 

upp att strävhet och bitterhet generellt är en negativ känsla. 

 

3.5.1 En kombinations byggstenar 

Smakupplevelsen tillhör bedömaren medan smakaromerna tillhör råvaran. Upplevelsen av 

smakaromerna kan brytas ned i olika element som smaksinne, luktsinne och det taktila sinnet 

(Klosse, 2011). Ett annat sätt att bryta ned smakaromerna i en mat- och dryckeskombination 

är med hjälp av Harringtons Wine and Food Pyramid (Harrington, 2008). Pyramiden utgörs 

av tre nivåer för att lättare utse nyckelfaktorer för en mat- och dryckeskombination. 

Komponenterna i maten och drycken behöver stå i kontrast eller matcha varandra i varje nivå. 

Pyramiden är hierarkiskt uppbyggd och den första nivån är grundkomponenterna sötma, sälta, 

syra och bitterhet. Den andra nivån är texturen som beskriver den övergripande munkänslan 

och på den tredje nivån är smak- och doftaromer. Grundkomponenterna består av sötma, 

mousse (om det finns) och av krispighet eller syra när det kommer till vin och av sötma, sälta, 

bitterhet och syra i maten. Texturen är i vinet tanniner, ek-karaktär (om det finns), alkoholen 

och känslan av vinets kropp. I maten är det fett, tillagningsmetod och den övergripande 

känslan av matens kropp. Med kropp menas konsistens och viskositet som bedöms av den 

taktila känslan i munnen. Smak- och doftaromerna för vinet definieras i vad som är dominant, 

dess längd, intensitet och av kryddighet. Smak- och doftaromerna i maten består av den 

smaksättning råvaran har och den som tillförs. För en lyckad mat och dryckeskombination är 

det en förutsättning att grundkomponenterna matchar (Harrington, 2008). 
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3.5.2 Hur olika komponenter påverkar upplevelsen av vin 

De olika grundsmakerna kan påverka hur vin och mat upplevs i kombination (WSET, 2012). 

Grundsmaken sötma i maten ökar bitterheten, strävhet, syra och alkohol i vinet och minskar 

kropp, sötma och fuktigheten i vinet. En generell regel är att alltid servera ett vin som är lika 

sött eller sötare än maten (WSET, 2012; Harrington, 2008). Syra i mat minskar upplevelsen 

av syra i vinet och ökar upplevelsen av kropp, sötma och fruktighet. En annan generell regel 

är att använda sig av ett vin med mer syra eller lika mycket syra som i maten. Salt i mat 

minskar upplevelsen av strävhet, bitterhet och syra i vinet och ökar upplevelsen av kroppen. 

Bitterhet i mat ökar bitterheten i vinet. Andra påverkande faktorer kan vara fett i maten ihop 

med syra i vinet vilket många upplever som en bra kombination då syran bryter igenom fettet 

och ger effekten av att fett lämnar munhålan. Sötman och salt är en annan kombination som är 

uppskattad, ett exempel på det är blåmögelost och dessertvin (WSET, 2012).  

 

En studie visar hur specifikt syra, sötma och tannin påverkar hur vi upplever en mat och 

dryckeskombination (Koone, Harrington, Gozzi & McCarty, 2014). Detta har undersökts 

genom att fyra viner av olika druvtyper har bedömts i kombination med olika ostar, kryddig 

salami och mjölkchoklad. Först bedömdes vinernas syra, sötma och tannin med hjälp av en 

skala mellan ett och tio. Därefter bedömdes vinerna i kombination med råvarorna utifrån hur 

högt bedömarna värderade kombinationen efter samma skala. Undersökningen visade att 

vinet som bedömdes med högst syra värderades högst i kombination med osten nsom var 

syrlig. Vinet som bedömdes som tanninrikast värderades högst i kombination med den 

kryddiga salamin som är en proteinrik och fet råvara. Mjölkchokladen värderades högst i 

kombination med det vin som bedömts med högst sötma. Därefter värderades mjölkchokladen 

högst med det vin som bedömts med högst syra (Koone et al., 2014) 

 

3.5.3 Hur provningstekniker påverkar en kombination 

Nygren, Gustafsson och Johansson (2003) visar att olika provningstekniker påverkar hur en 

vin- och matkombination upplevs. Upplevelsen av smak minskar vid mixad provning och det 

som påverkas mest är vinets attribut. En mixad provningsteknik går till så att maten och vinet 

bedöms samtidigt i munnen och inte efter varandra, vilket förekommer vid sekventiell 

provning. Dessa två provningstekniker återspeglar hur en person naturligt äter i en 

måltidsupplevelse (Nygren et al., 2003). Även Spence, Wang och Youssef (2017) tar upp hur 
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olika provningstekniker påverkar hur en kombination upplevs samt påverkar i vilken ordning 

olika råvaror upplevs i munnen. Olika lager i uppläggningen av maten fyller två funktioner, 

att det estetiskt tilltalar ögat samt skapar kontraster i munhålan vilket förhöjer själva 

måltidsupplevelsen (Spence et al., 2017). 

 

3.5.4 Gillandet av vin och mat i kombination 

I en studie med cheddarost i kombination med olika australiska Shiraz-viner framkom det att 

gillandet av vinet påverkar gillandet av kombinationen i helhet (Bastian, Collins & Johnson, 

2010). Deltagarna bestod av konsumenter och vinexperter. De fick göra en uppskattning av 

gillande på en niogradig skala både för vinet i sig självt samt för vinet och osten i 

kombination. Resultatet visade att det vin som bedömts högst på skalan av både konsumenter 

och vinexperter var det som också fick högst gillande i studien i kombination med ost. De 

viner som bedömdes lägst på skalan var de som bedömts av vinexperterna med högst nivåer 

av tanniner, brettanomyces och upplevd strävhet i munhålan. Detta gällde också för vin och 

osten i kombination. Det fanns ingen skillnad mellan vinerna som konsumenterna och 

vinexperterna tyckte mest om. 

Harrington och Seo (2015) tar upp att intresset för vin och mat i kombination har ökat under 

de två senaste årtiondena i restauranger, böcker, tidskrifter, bloggar och tv-program. De 

undersökte hur verkligheten kan se ut utifrån frågeställningen: Vad gör det med 

kombinationen om det finns ett gillande för både maten och vinet i sig? I resultatet var 

sambandet mellan gillandet av vinet och maten en påverkande faktor som bidrog till ett högre 

gillande för kombinationen även om kombinationen rent teoretiskt inte var en bra 

kombination.  

 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om olika typer av vinglas påverkar gillande av vin 

samt vin och choklad i kombination. 

 

Frågeställning: 

Finns det skillnad i gillande av vin serverat i ISO-, Sauvignon blanc/Riesling- eller Syrah-

glas? 
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Finns det skillnad i gillande av vin och choklad kombination, serverat i ISO-, Sauvignon 

blanc/Riesling- eller Syrah-glas? 

 

 

5. Metod och material 

5.1 Metodval 

Metoden som valdes var en affektiv metod i form av ett konsumenttest. Detta för att de 

affektiva metoderna, även kallade känslomässiga och subjektiva metoder, undersöker 

människors tyckande (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn och Öström, 2014). Den form av 

konsumenttest som valdes var acceptanstest, även kallad gillandetest, där konsumenten 

bedömer vad de tycker om en produkt utifrån en skala. Den mest förekommande skalan är en 

hedonisk skala som består av nio grader. Vid användning av den niogradiga skalan tenderar 

ofta konsumenten att undvika ändpunkterna. Detta kan undvikas genom att korta ner skalan 

(Ibid.). För att undgå denna problematik användes i den här studien en femgradig skala. Detta 

gjordes även i förhoppning att skapa ett test som var mer lätthanterligt och tog kortare tid för 

konsumenten att genomföra. Att använda en hedonisk skala gör det även lättare att få fram 

tillförlitliga data då det är lika långt mellan varje punkt (Ibid.). Testdesignen som valdes var 

att proverna serverades sida vid sida vilket underlättar för konsumenterna att jämföra 

proverna med varandra som i sin tur ger testet en högkänslighet (Ibid.).  

 

5.2 Material 

5.2.1 Litteratur- och datainsamling 

Arbetet startades med litteratursökning i databaserna Web of Science, Wiley Online, Science 

Direct och Taylor & Francis online via Örebro Universitetsbibliotek där vetenskapliga artiklar 

valdes ut med studiens syfte i åtanke. Sökkombinationerna som arbetades fram var bland 

annat glas* and *wine* and experience* och “the effect of glass shape”. Stjärnorna användes 

för att få sökningsresultat med böjningar av dessa ord. Under sökningsprocessen upptäcktes 

återkommande författare i artiklarnas referenslistor därav valdes deras namn att inkluderas i 

sökningarna. Detta söksätt tar även Bryman (2008) upp som ett förslag för att bredda 

litteraturstudien. Även referenslistan från ett av författarnas tidigare arbeten togs till hjälp.  
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5.2.2 Utrustning i studien 

Tre glas användes i studien: ISO-glas, Riedel Riesling/Sauvignon blanc-glas och Riedel 

Syrah-glas (Bild 1). ISO-glas är producerade med standardiserade mått i syfte att balansera ut 

påverkan som olika glasformer har på den sensoriska upplevelsen (ISO 3591). Riedel 

Riesling/Sauvignon blanc-glas och Riedel Syrah-glas är producerade för att passa till Riesling 

och Sauvignon blanc-baserade viner respektive Syrah-baserade viner. Glasens fysiska 

parametrar visas i Tabell 1. 

 

 

Bild 1. ISO-glas, Riedel Riesling/Sauvignon blanc-glas och Riedel Syrah-glas. 

 

Tabell 1. Glasens fysiska parametrar. 

 
ISO-glas Riesling/Sauvignon 

blanc-glas 

Syrah-glas 

Diameter öppning (mm) 46 +/- 2 67 +/- 2 70 +/- 2 

Max. diameter (mm) 65 +/- 2 80 +/- 2 100 +/- 2 

Differansen mellan diameter öppning 

och max. diameter (mm och %) 

19 

29% 

13 

16% 

30 

30% 

Kup höjd (mm) 100 +/- 2 130 +/- 2 160 +/- 2 
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Vinet som bedömdes var ett australiensisk Shiraz-vin, producerat 2018. Vinet beskrivs av 

Systembolaget som “Generöst fruktig smak med fatkaraktär, skogshallon, björnbär, sötlakrits, 

kaffe och vanilj”. Utifrån Systembolagets tolvgradiga skala har de bedömt vinet med en åtta i 

fyllighet, en sjua i strävhet och en åtta i fruktsyra. Vinet har en alkoholhalt på 14% och har 

fyra gram socker per liter. 

 

Chokladen som bedömdes beskrivs enligt producentens hemsida som silkeslen med fina 

saltkristaller för att lyfta chokladens smak och sötma. Sockerarterna är i chokladkakan enligt 

förpackningens näringsvärdestabell 48 gram per 100 gram och 0,31 gram socker. Chokladens 

fett är 32 gram per 100 gram och chokladen har minst 47% kakao. Valet av choklad 

grundades i att författarna till denna uppsats anser att det är ett livsmedel som är omtyckt av 

en stor del av befolkningen. 

 

5.2.3 Urval  

Urvalet för studien var ett bekvämlighetsurval där deltagarna var de personer som vistades i 

Måltidens hus den dagen som studien genomfördes. Bekvämlighetsurval är när deltagarna i 

studien är de som finns att tillgå för stunden (Bryman, 2008). Det kan finnas både för- och 

nackdelar med denna typ av urval, en nackdel kan vara att resultatet får en för homogen bild. 

Fördelen med urvalet ansågs vara chansen att samla in en stor mängd data. För genomförande 

sattes en minimumgräns av deltagare på 50 stycken för att få en indikation på gillandet. 

Deltagarna var 54 stycken varav 38 stycken var studenter och personal både från fakulteten 

samt restaurangen och 16 personer utifrån. Det enda kravet för urvalet var att deltagarna 

skulle vara över 18 år. 

 

5.2.4 Genomförande 

Gillandetestet utfördes den 9 maj 2019 i Måltidens hus, Grythyttan. Platsen för testets 

genomförande var ett grupprum intill byggnadens restaurang. Detta rum valdes för att 

optimera chansen att rekrytera eftersom det var naturligt för personer att passera till 

föreläsningar eller lunch. Testet pågick mellan kl. 11.00 och kl. 16.00 i form av drop-in, vilket 

skapade en avslappnad atmosfär. Proverna, det vill säga de olika vinglasen, serverades sida 

vid sida tillsammans med ett vattenglas, choklad på en servett och en spottkopp. Varje glas 

var fyllt med approximativt 5 cl vin. Proverna var kodade och randomiserade för att undgå 

Carry-over-effekten. Denna effekt sker bland annat vid upprepade provningar av rött vin 
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genom att upplevelsen av strävhet i munhålan ökar från ett prov till ett annat (Colonna, 

Adams & Noble, 2008).    

 

Först informerades deltagarna om studiens syfte och att medverkandet var frivilligt genom ett 

informationsbrev (Bilaga 1). Därefter utgick de ifrån ett formulär (Bilaga 2) där de i ordning 

ombads att prova vinglasen var för sig och sedan i kombination med chokladen. Deltagarna 

ombads att bedöma proverna efter sitt eget gillande. Den hedoniska skalan var mellan 1-5 där 

1 stod för, tycker mycket illa om och 5 för, tycker mycket om. Ambitionen var att vinet skulle 

vara förhällt när deltagaren satte sig, för att ge dem så lite förkunskap om proverna som 

möjligt. Vinet var vid servering i en karaff och hade en temperatur mellan 18 och 20 grader. 

Temperaturen mättes med en digital termometer.  

 

Testet tog mellan fem och sju minuter att genomföra. Mängden varje deltagare intog av vin 

(maximalt 15 cl) och choklad var inte standardiserat utan varje deltagare fick själv avgöra hur 

många klunkar och hur mycket choklad personen behövde för att genomföra bedömningen.  

 

5.2.5 Dataanalys 

Bearbetningen och analyseringen av det insamlade materialet inleddes med att deltagarnas 

bedömningar sammanställdes manuellt i en tabell på papper. Därefter undersöktes resultatets 

interna reliabilitet med hjälp av Cronbachs alfa. Cronbachs alfa innebär att resultatet slumpvis 

delas in i två högar och sammanställs separat. Likheten mellan dessa två sammanställningarna 

visar på den interna reliabiliteten (Bryman, 2008). En deltagare hade inte fullfört formuläret 

och av den anledningen valdes den att tas bort. 

 

Efter att resultatet sammanställts manuellt och Cronbachs alfa räknats ut fördes datan in i 

Excel och sammanfattades i två diagram (Figur 1 och Figur 2). Därefter beräknades även 

medelvärden, standardavvikelser samt Pearsons r och sammanfattades i Tabell 3. För 

bearbetningen utgicks det från den deskriptiva statistiken, vilket är att med hjälp av siffror 

beskriva det insamlade materialet (Patel & Davidson, 2011). Analysis of variance (ANOVA) 

togs fram i programmet EyeOpenR för både förstudien och för gillandetestet (Tabell 2 och 

Tabell 4). EyeOpenR är ett program tillhörande EyeQuestion, vilket är en webbaserad 

programvara för sensorik- och konsumentforskning. 

 

Pearsons r beräknades, med hjälp av linjär regression, för gillandet av respektive glas i 
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relation med gillandet av respektive glas i kombination med choklad. Pearsons r är en metod 

för att visa på styrkan i samband mellan variabler. Vid beräkning av Pearsons r blir 

koefficienten med stor sannolikhet mellan 0 och 1, där 0 tyder på inget samband och 1 tyder 

på ett perfekt samband (Bryman, 2008). Pearsons r beräknades utifrån medelvärden. 

 

5.3 Förstudie 

Innan gillandetestet utfördes bedömdes ett liknande vin gjort på samma druva med liknande 

växtförhållanden. Vinet bedömdes utifrån utseende, näsa, munhålan samt med en slutsats om 

vinets kondition. Vinglasen bedömdes i replikat om tre och i randominiserad ordning i 

programmet EyeQuestion. Formuläret i EyeQuestion var utformat från SAT och bedömdes 

med intensitetskalor och flervalsfrågor. Detta för att se om det var skillnader mellan 

upplevelsen av ett Syrah/Shiraz-vin i de tre olika glasen som undersöktes i testet. Deltagarna i 

förstudien var två tredjeårsstudenter på Sommelier- och måltidskreatörprogrammet och en 

WSET Level 3-utbildad person som arbetar inom hotell- och restaurangbranschen.  

 

Utifrån kunskap om hur deltagarna tränats under deras studietid och på grund av formulärets 

utformning med en intensitetsskala anses smakintensiteten (Flavor intensity) och avslutningen 

(finish) inte vara signifikant trots utfallet i Tabell 2. Däremot anses doft intensiteten (Aroma 

intensity), vinets utveckling (Development) och färgintensiteten (Colour intensity) ha en 

skillnad (Tabell 2). Syrah-glaset bedömdes som signifikant högre än ISO-glaset och 

Riesling/Sauvignon blanc-glaset i doft intensitet. Riesling/Sauvignon blanc-glaset bedömdes 

som signifikant högre än Syrah-glaset och ISO-glaset i vinets utveckling. ISO-glaset och 

Syrah-glaset bedömdes som signifikant högre än Riesling/Sauvignon blanc-glaset i 

färgintensitet. 

 

Tabell 2. ANOVA som visar hur de olika glasen bedömts utifrån formuläret i EyeQuestion. 
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Doften för ISO-glaset beskrevs med 17 olika aromkaraktärer varav de mest framträdande av 

primäraromer var viol, hallon, jordgubb, röda körsbär, svarta vinbär, mörka körsbär och 

eukalyptus. Av sekundäraromer var det vanilj och av tertiäraromer var det läder.  

 

Riesling/Sauvignon blanc-glasets doft beskrevs med 19 olika aromkaratärer varav de mest 

framträdande av primäraromer var röda körsbär och peppar och av sekundäraromer var det ek 

och ceder. Av tertiäraromer bedömdes tobak och våta löv. 

 

Doften för Syrah-glaset beskrevs med 17 aromkaraktärer varav de mest framträdande var viol, 

hallon, röda körsbär, svarta vinbär, mörka körsbär och vanilj. 
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5.4 Etiska beaktanden 

Materialinsamlingen gjordes med deltagarnas samtycke genom informationsbrevet (Bilaga 1) 

som de genom underskrift fick godkänna innan testet. I informationsbrevet hade ett 

ställningstagande gjorts till de etiska kraven som rör forskningen såsom informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2008). I övrigt 

utfördes testet anonymt. Efter att arbetet har godkänts och publiceringen på dataportalen Diva 

genomförts, kommer alla informationsbrev att makuleras för att inte kunna sprida några 

personuppgifter vidare. I och med att undersökningen innefattade vin behövdes hänsyn tas till 

användandet av alkohol i studien.  

 

 

6. Resultat 

6.1 ISO-Glas 

Medelvärdet för gillandet av vinet i ISO-glaset var 2,870 med en standardavvikelse på 0,802 

(Tabell 3). Medelvärdet för gillande av vinet och chokladen i kombination var 3,222 med en 

standardavvikelse på 1,127 (Tabell 3). Det fanns en högre varians i gillandet av 

kombinationen än för vinet för sig. Pearsons r var för ISO-glaset 0,558 (Tabell 3). 

 

6.2 Riesling/Sauvignon blanc-glas 

Medelvärdet för gillandet av vinet i Riesling/Sauvignon blanc-glaset var 3,240 på med en 

standardavvikelse på 0,889 (Tabell 3). Medelvärdet för gillande av vinet och chokladen i 

kombination var 3,426 på den femgradiga gillande skalan med en standardavvikelse på 1,001 

(Tabell 3). Vilket innebär att det fanns en högre varians i gillandet av kombinationen än för 

bara vinet. Pearsons r var för Riesling/Sauvignon blanc-glaset 0,746 (Tabell 3). 

6.3 Syrah-glas 

Medelvärdet för gillandet av vinet i Syrah-glaset var 3,351 med en standardavvikelse på 0,914 

(Tabell 3). Medelvärdet för gillande av vinet och chokladen i kombination var 3,333 med en 

standardavvikelse på 1,082 (Tabell 3). Vilket innebär att det även här fanns en högre varians i 

gillandet av kombinationen än för bara vinet. Pearsons r var för Syrah-glaset 0,720 (Tabell 3).  
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Tabell 3. De olika glasens medelvärde, standardavvikelse och Pearsons r för vinet för sig och 

vinet i kombination med chokladen. 

Glassorter Medelvärde 

Vinet  

Standard- 

avvikelse 

vinet 

Medelvärde 

vinet och 

chokladen 

Standardavvikelse 

vinet och chokladen 

Pearsons 

r 

ISO-glas 2,870 0,802 3,222 1,127 0,558 

Rie/Sau-

glas 

3,240 0,889 3,426 1,001 0,746 

Syrah-glas 3,351 0,914 3,333 1,082 0,720 

 

6.4 Resultat sammanfattning 

Medelvärdet för gillandet av vinet för sig var signifikant högre för Riesling/Sauvignon blanc-

glasen och Syrah-glaset gentemot ISO-glaset (Tabell 4). Medelvärdet för gillandet av vinet i 

kombination med choklad var signifikant högre vid bedömning av Riesling/Sauvignon blanc-

glaset (Tabell 4). Standardavvikelsen blev högre på samtliga vinglasen i kombination med 

chokladen än när det bedömdes för sig. Resultatet av Pearsons r (Tabell 3) visar på att det är 

ett samband mellan gillande för vinet för sig och gillande av vinet i kombination med 

chokladen. Det visar även på att sambandet är starkare när det kommer till 

Riesling/Sauvignon blanc-glaset och Syrah-glaset.  

 

Tabell 4. ANOVA som visar på skillnader mellan medelvärden på gillandet av vinet och 

kombinationen mellan de olika glasen. 
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Diagrammen (Figur 1 och Figur 2) över fördelningen av bedömningarna mellan de olika 

glasen och de olika glasen i kombination med chokladen visar att Riesling/Sauvignon blanc-

glaset och Syrah-glaset följer varandra i gillandet. Detta både när vinet bedömdes för sig och i 

kombination med chokladen. Däremot indikerar ISO-glasets data på ett eget mönster och att 

chokladen höjer gillandet jämfört med vinet för sig. 

 

 

Figur 1. Spridningen på bedömningarna av gillandet av vinet i de olika vinglasen. Där 

mönster över de olika glasen och gillandet för dessa glas kan utläsas. 
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Figur 2. Spridningen på bedömningarna av gillandet av kombinationen fördelat mellan de 

olika vinglasen.matchar. Där mönster över de olika glasen och gillandet för dessa glas kan 

utläsas. 

 

 

7. Resultat Diskussion 

Resultatdiskussionen kommer behandla vad som kan ha påverkat resultatet som är presenterat 

ovan samt vilka samband och slutsatser som resultatet tyder på utifrån studiens 

frågeställningar. 

 

Vilanova et al. (2008) tar upp hur utformningen på glasets kupa och öppning kan påverka hur 

vinets doftaromer upplevs eftersom vinet släpper ifrån sig aromer i kontakt med syre. En 

större kupa bidrar till större mängd syre i vinet (Ibid.). De fysiska parametrarna för kupstorlek 

i denna studie går från ISO-glaset med minst kupa till Syrah-glaset med störst kupa. Det 

bedömda gillandet för enbart vinet följer samma linje som glasens kupstorlek. Detta kan 

eventuellt tyda på att det vin som fått mest syre upplevdes som godast. Hummel et al. (2003) 

visar på ett positivt samband mellan doftintensitet och gillande. Det går även att se ett spår av 

detta samband i denna studie. Där Syrah-glaset bedöms med högst doftintensitet i förstudien 

och gillandet av vinet blev marginellt högre i detta glas när enbart vinet bedömdes.  

Glasens fysiska parametrar i denna studie visar att differensen mellan glasets diameter i 
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öppningen och den maximala diameter i kupan låg i procent nära varandra när det kom till 

ISO- och Syrah-glasen (29% respektive 30%). Utifrån resultatet i studien av Delwiche och 

Pelchat (2002) kan detta innebära att doften av fruktighet var mer framträdande i dessa två 

glas gentemot Riesling/Sauvignon blanc-glaset. Detta styrker även förstudiens bedömda 

doftaromer. Däremot kan det inte ses ett samband mellan gillandet och den eventuellt mer 

framträdande doften av fruktighet.  

 

Vid bedömning av endast vinet finns det en skillnad mellan de två Riedel-glasen och ISO-

glaset. Venturi et al. (2016) tar upp att glasets utformning kan ha en påverkan på 

förväntningar och själva upplevelsen av vinet. Design på glas kan även öka gästens belåtenhet 

(Billing et al., 2008). Detta kan tyda på att Riedel-glasens mer eleganta utformning kan ha 

påverkat gillandet i bedömningen.  

 

Det var en marginell skillnad i medelvärdet av gillandet överlag mellan Riesling/Sauvignon 

blanc- och Syrah-glasen. Det glas som följde ett eget mönster av gillandet för vinet var ISO-

glaset (Figur 1 och Figur 2). En förklaring till detta kan vara de förväntningarna som glasets 

utformning ger. En av deltagarna gav kommentaren efter att personen fått reda på att det var 

samma vin: Oj jag trodde det var dessertvin i ett av glasen det såg ut som ett sånt glas man 

får dessertvin i så jag var övertygad om att det var dessertvin i det glaset. Spence och Wan 

(2015) tar de upp att tradition och förväntningar av vad som kommer serveras i glaset kan ha 

en påverkan på upplevelsen, vilket också bekräftas av Cliff (2001). Detta kan ha varit en 

bidragande faktor till deltagarens kommentar. Flertalet andra deltagare uttryckte även de 

förvåning över att det var samma vin i alla glasen. 

 

Gillandet för Riesling/Sauvignon blanc-glaset bedömdes signifikant högre i kombination med 

choklad än de två övriga glasen (Tabell 4). I förstudien bedömdes Riesling/Sauvignon blanc-

glaset som mer utvecklad i doft mot både ISO-glaset och Syrah-glaset. Doften beskrevs med 

19 olika aromkaraktärer varav de mest framträdande av tertiäraromer var tobak och våta löv. 

Gentemot ISO-glaset som endast bedömdes med läder som tertiärarom och Syrah-glaset som 

inte bedömdes med någon tertiärarom alls. Både ISO- och Syrah-glasen bedömdes även med 

fler framträdande primäraromer. Den sista nivån i Harringtons Wine and Food Pyramid är 

smak- och doftaromer där aromerna i maten och drycken behöver stå i kontrast eller matcha 

varandra (Harrington, 2008). De mer utvecklade aromerna i Riesling/Sauvignon blanc-glaset 
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kan eventuellt ha matchat bättre med chokladen. 

 

Vid gillandet av vinet för sig bedömdes ISO-glaset lägst och Syrah-glaset högst. I 

kombination med chokladen bedömdes däremot ISO-glaset som lägst och Riesling/Sauvignon 

blanc-glaset högst. Detta går inte i linje med Bastian et al. (2010) studie där det vinet som 

bedömdes med högst gillande ingick i den kombination som bedömdes högst. Trots att 

ANOVA (Tabell 4) visar på att det finns en signifikant skillnad mellan de olika glasen anses 

denna studie för lite för att dra några större slutsatser av detta. 

 

Tanniner anses vara orsaken till upplevelsen av strävhet i vin och orsakar den skarpa taktila 

upplevelsen i blanda annat många unga röda viner (Robertson, 2015). Strävhet och bitterhet är 

generellt en negativ känsla (Dinnella et al., 2010) men strävhet i vin kan även skapa en känsla 

av komplexitet (Robertson, 2015). Chokladens bitterhet kan påverkat kombinationen genom 

att höja upplevelsen av bitterhet i vinet (WSET, 2012). Som Dinnella et al. (2010) förklarar 

har personer en varierad känslighet för bitterhet/strävhet och kan i sin tur ha orsakat den större 

standardavvikelsen (Tabell 3) för samtliga vinglasen i kombination med chokladen. Detta 

genom att en del av deltagarna kan ha upplevt den förhöjda upplevelsen av bitterhet som 

positiv och en del som negativ. 

 

Kombinationen med det australiensiska Shiraz-vinet och chokladen som använts i denna 

studie är i teorin en dålig matchning. Kombinationen valdes för att se om den personliga 

preferensen kan bära en dålig kombination. Det är teoretiskt sett en dålig kombination på 

grund av att vinet hade fyra gram socker per liter medan chokladen hade 48 gram sockerarter 

per 100 gram. Enligt Harrington (2008) och WSET (2012) bör det serveras ett vin som är lika 

sött eller sötare än maten. Vilket inte serverades i detta fall. Trots detta kan det ses en 

förflyttning av gillandet i en positiv riktning i Figur 2 gentemot Figur 1. I Tabell 3 ser vi även 

en ökning i medelvärdet för ISO-glaset och Riesling/Sauvignon blanc-glaset medan Syrah-

glaset sjönk marginellt med 0,018. Detta kan förklaras med att sambandet mellan gillandet av 

vinet och maten för sig är en påverkande faktor till ett högre gillande för kombinationen 

(Harrington och Seo, 2015). Om vi antar att deltagarna i denna studie gillade chokladen kan 

detta eventuellt förklara det högre gillandet av kombinationen. En annan förklaring kan vara 

att vinets syra (åtta på en tolvgradigskala) stod i kontrast till chokladens fett (32 gram per 100 

gram). Vinets syra kan även ha stått i kontrast med chokladens sötma. Likt i studien av Koone 

et al. (2014) där mjölkchokladen med sin sötma värderades med det vin som bedömts med 
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högst syra efter det sötaste vinet. En ytterligare förklaring att det blev ett högre gillade för 

kombinationen var de förväntningar som deltagarna gick in med. Förväntningar som till 

exempel att detta kommer vara en bra kombination kan ha påverkat deras gillande. Även 

bemötandet kan ha påverkat gillandet. Dessa faktorer tar Meiselman (2000) upp som möjliga 

faktorer utöver miljön. 

 

Resultatet av Pearsons r visar på samband mellan gillande för vinet för sig och gillande av 

vinet i kombination med chokladen för samtliga glas. Det visar även på att sambandet är 

starkare när det kommer till Riesling/Sauvignon blanc-glaset och Syrah-glaset. Att sambandet 

är starkare för Riedel-glasen är intressant med tanke på att det var samma råvaror som 

provades. Dock syntes inte några skillnader mellan glasen i förstudien bortsett från 

utveckling, doft- och färgintensitet. Dessa var dock inget som Riedel-glasen hade specifikt 

gemensamt. Detta kanske kan förklaras genom att glaset lyfter olika attribut i vinet som inte 

nödvändigtvis behöver vara negativa. Det kan även antyda på att designen har en betydelse 

för gillandet.  

 

 

8. Metod- och materialdiskussion 

Vid utformningen av frågeformuläret (Bilaga 1) skulle en större gillande skala kunna gett ett 

mer nyanserat resultatet. Dock valdes den femgradiga skalan att användas för dess positiva 

egenskaperna såsom tidseffektiv och att deltagarna väljer att använda hela skalan (Gustafsson 

et al., 2014). I frågeformulärets utformning kunde en fråga kring gillandet av chokladen ha 

lagts till. Detta för att se ett tydligare samband mellan gillandet av chokladen och vinet var för 

sig mot kombinationen.  

Vinets temperatur kan påverka hur bedömare uppfattar doftaromer från ett vin (Venturi et al., 

2016). Vilket får oss att undra om resultatet hade påverkats om vinet konstant hade serverats i 

samma temperatur i och med att vi hade ett temperaturspann på två grader. 

Omgivningen som provningen utfördes i kan ha haft en inverkan på gillandet. Vilket Herslet 

et al. (2002) berör i sin forskning där den sociala aspekten blir en viktig faktor för gillandet av 

vinet. Den sociala aspekten vägdes in i studien eftersom en mer social miljö valdes istället för 

ett sensoriskt laboratorium. Upplägget med drop-in kan ha påverkat den sociala aspekten 
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genom att många passerade i vänskapsgrupper och deltog i undersökningen samtidigt. 

Deltagarna varken uppmuntrades eller förbjöds att prata med varandra. Detta kan ha bidragit 

till att de fick en skillnad i den sociala miljö eftersom vissa pratade med varandra medan 

några var tysta, vilket kan ha påverkat gillandet på olika sätt. Det som blev en svårighet för 

oss i vårt genomförande var att uppskattningsvis en fjärdedel av deltagarna visste att det var 

samma vin i glasen då det stundvis var svårt att dölja. Det framkom nämligen i kommentarer 

av de deltagare som inte såg att det var samma vin att de trodde att det var olika vin i de olika 

glasen. Vilket kan ha varit en bidragande faktor till variationen för gillandet. 

 

Materialinsamlingen och dataanalysen hade underlättats om genomförandet hade gjorts med 

tekniska hjälpmedel. Detta hade gjort bearbetningen mer tidseffektivt genom att en 

elektronisk fil redan från början hade skapats. Vid valet att ha drop-in för genomförandet var 

ändå valet av papper och penna det mest tidseffektiva men det är inte ett hållbart system i 

längden, varken för miljön eller tidsmässigt. För att få ett mer detaljerat material med 

deltagarnas tankar kring sitt gillande kunde en fokusgruppsintervju genomförts efter 

provningen. 

Mängden varje deltagare intog av vin och choklad var inte standardiserat utan varje deltagare 

fick själv avgöra hur många klunkar och hur mycket choklad personen behövde för att 

genomföra bedömningen. Eventuellt hade resultatet påverkats om provningsordning och den 

mängd som deltagarna skulle inta varit standardisera. Olika provningstekniker, som mixad 

provning och sekvensielprovning, kan påverka hur en mat och dryckes kombination upplevs 

(Nygren et al., 2003). Nygren et al. (2003) tar upp att dessa två provningstekniker är något 

som naturligt sker när en person äter. Av denna anledning anser vi att testets utformning, utan 

standardisering, ger ett resultat som är närmare gästens verkliga upplevelse. 

 

En etisk problematik som studien berörde var användandet av alkohol. Däremot var det en 

provningssitaution där spottkopp tillhandahölls till alla deltagare. Vilket medförde att de som 

valde att delta i studien kunde ta eget ansvar att välja att svälja eller att spotta. Alkohol som 

serverades var i tillägg av en liten mängd och inom gränsen för de nordiska 

näringsrekommendationerna för män (Livsmedelsverket, 2019). I informationsbrevet kunde 

med fördel åldersbegränsningen stått med och därmed hade deltagarna skrivit under på att de 

var över 18 år. Däremot var åldersbegränsningen inte ett problem vi stötte på.  
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Ett ställningstagande gjordes om studien omfattas av GDPR/Europaparlaments 

dataskyddsförordning EES 2016:679. Studien ansågs skydda deltagarna genom att det inte går 

att spåra vilka som har deltagit i studien mer än till platsen studien utfördes på. Författarna har 

även förstört dokumenten med namnunderskrifterna i en dokumentförstörare. 

 

 

9. Slutsatser 

Resultatet i den här studien visar på skillnader i gillandet mellan de studerade glasen. Det 

visar även skillnader i gillandet när glasen provades var för sig respektive när glasen provades 

i kombination med chokladen. Dessutom visar resultatet på att den personliga preferensen är 

en betydande faktor. 

 

 

10. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan vara som inspiration till vidare forskning kring hur glaset påverkar mat och 

dryck i kombination. Den kan även användas som ett verktyg för måltidskreatören att skapa 

större förståelse för vinglasets roll i matsalen och dess betydelse för gästen. Även för att 

motivera och argumentera för inköp av olika vinglas på restaurang. Ett intressant område att 

vidare utforska vore hur de olika aromerna som de olika vinglaset framhäver faktiskt kan 

påverkar en kombination genom matchning av aromer. Även vad som driver gillandet av en 

kombination mellan mat och dryck vore intressant att utforska.  
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Bilaga 1  

 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi, Jenny Carlson och Malin Westlund, går tredje året på programmet Sommelier och 

måltidskreatör vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro universitet. För vårt 

examensarbete gör vi en studie om  vin och choklad i kombination. Där syftet är att undersöka 

preferensen för vin och choklad i kombination samt vilket vinglas vinet uppskattas mest i. 

Du har blivit utvald för ditt intresse om vin och choklad i kombination. 

Provning av vin och choklad i kombination beräknas ta cirka 10 minuter. Provningen kommer 

ske med kodade glas i randomiserad ordning för att undvika Carry-over effekten.  

Frågeformuläret kommer att fylla kommer genomföras anonymt den insamlade data kommer 

sparas på författarnas datorer som är lösenordsskyddade. Utöver oss kommer vår handledare 

och examinator ta del av materialet. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Efter att examensarbetet examinerats och godkänts kommer 

filerna att raderas. Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet.  

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring dra dig ur. Det slutliga 

arbetet kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien kommer att 

publiceras online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna resultatet till dig 

som deltar i studien. 

Tack för att du deltar i vår undersökning! 

Kontaktinformation 

Jenny Carlson jennycarlson@live.se 070-2516700 

Malin Westlund malinwestlund@live.set070 – 7298073 

Handledare Tobias Nygren, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 

universitet 

tobias.nygren@oru.se 

019-302001 

Jag har tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att ställa frågor. Jag 

samtycker till att delta i studien. 



 

Bilaga 2  

Frågeformulär 

Bedömare X 

 

 

Vin, vinglas och choklad i kombination 

 

Du ska nu bedöma vinerna och vinerna i kombination med chokladen efter ditt eget gillande 

efter skalan 1-5 där 1 = tycker mycket illa om, 3 = tycker varken om eller illa om och 5 = 

tycker mycket om. 

 

Glas Z 

Prova vinet i glas 1 och ringa in ditt svar. 

1 2 3 4 5 

Glas Y 

Prova vinet i glas 2 och ringa in ditt svar. 

1 2 3 4 5 

Glas Q 

Prova vinet i glas 3 och ringa in ditt svar. 

1 2 3 4 5 

Glas Z med choklad 

Prova vinet i glas 1 i kombination med chokladen och ringa in ditt svar. 

1 2 3 4 5 

Glas Y med choklad 

Prova vinet i glas 2 i kombination med chokladen och ringa in ditt svar. 

1 2 3 4 5 

 

Glas Q med choklad 

Prova vinet i glas 3 i kombination med chokladen och ringa in ditt svar. 

1 2 3 4 5 
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