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ABSTRACT

The subject of Consumer Information Processing (CIP) addresses how we as consumers

gets affected by the present amount of information that constantly surrounds us in a

decision situation. This subject has long been in the center of focus for research within

the field of marketing because the high level of interest from a company viewpoint.

Earlier research claims that a process occours when surrounding information reaches the

consumer,  involving both  the surrounding information  but  also  the consumer´s  own

previous  knowledge  and experiences  (bottom-up  and top-down processing).  Studies

have shown that added information can actually have direct affect on how our senses

work and therefore also affect how we perceive a product.

This  paper  studied the affect  of different  types of added information on consumer's

perceived taste of wine. A total of twelve participants were studied in an experiment

constisting  of  three  steps.  Different  ratings  of  the  wines  were  presented  to  the

participants prior to judging. The result of the study showed that women were affected

by negativ type of added information at a higher rate, whilst men were more affected by

positive added information.



SAMMANFATTNING

Consumer Information Processing (CIP) handlar om hur vi som konsumenter tar till oss

och påverkas av den information som ständigt omger oss vid en beslutssituation. Ämnet

har  länge  varit  i  fokus  för  forskning  inom  marknadsföring  då  detta  naturligtvis

intresserar företagen i hög grad. Tidigare forskning hävdar att när vi som konsumenter

tar till oss av de intryck som omger oss, bearbetas dessa intryck tillsammans med de

kunskaper  vi  har  sedan  tidigare  (bottom-up  processing  och  top-down  processing).

Studier har visat att information som tilldelas oss kan ha direkt påverkan på våra sinnen

och hur vi upplever en produkt.

Denna studie undersökte hur olika typer av tilläggsinformation påverkade konsumenters

upplevda smak av vin. Tolv testpersoner studerades i ett experiment bestående av tre

steg där olika betyg presenterades på de viner testpersonerna bedömde. Resultatet av

studien visade att kvinnor i högre grad påverkas av negativ tilläggsinformation medan

män i högre grad påverkas av positiv tilläggsinformation.
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1. INLEDNING

Att vi som konsumenter uppfattar och tar till oss saker på olika sätt är nog ingen nyhet

för någon.  Men faktum är att  det  är  mycket  mer än bara vår  personlighet och våra

preferenser som avgör vad vi uppfattar som bra och vad vi uppfattar som mindre bra. Vi

konsumenter  influeras  förmodligen  mer  än  vi  själva  anar  av  olika  aspekter  i  vår

omgivning, i allafall om man ska tro på den forskning som gjorts inom området. Detta

beror på att vi som konsumenter tar till oss av den information som finns tillgänglig för

oss och på olika sätt bearbetar den när vi ska komma fram till ett beslut.  Detta har

kommit att kallas  Consumer Information Processing (CIP) och är ett område som har

haft stor inverkan på hur vi idag ser på marknadsföring (Wilkie, 1994, s 175). I stort

handlar CIP om att de intryck, inom CIP kallade  inputs, som omger oss på olika sätt

påverkar oss beroende på vilka associationer de ger. Dessa inputs har inom CIP kommit

att kategoriseras som bottom-up inputs  som syftar till de inputs som kommer från vår

externa omgivning, samt top-down inputs som istället syftar till vår egen kunskap och

våra förväntningar. Att till exempel kännedom av ett varumärke starkt påverkar vårt val

av produkt kan nog vid det här laget mer eller mindre ses som fastställt. Hoyer och

Brown kunde redan i en studie från 1990 bevisa att konsumenter i mycket högre grad

väljer den produkt vars varumärke man känner igen även om det faktiskt innebär att

man  väljer  en  produkt  av  lägre  kvalitet  (Hoyer  et  al.,  1990).  För  oss  konsumenter

hjälper ett välkänt varumärke oss att snabbare sålla i det överflöd av information som

möter oss då vi står inför en beslutssituation. Ett välkänt varumärke reducerar också den

risk ett köp innebär. Saknar vi kännedom om ett företag innebär det en större risk för oss

att välja deras produkt (Baines et al., 2011, s 314). Ett välkänt varumärke kan alltså

därför fungera som en slags mental garanti för oss även om det i praktiken innebär att vi

väljer ett varumärke med lägre kvalitet. Denna igenkänning gör dock mer än att bara

underlätta våra köpbeslut. Varumärken kan också få oss att känna saker och att skapa

associationer bundet till  ett visst varumärke (Baines et  al.,  2011, s 315). I en studie

utförd  i  Houston,  Texas  år  2004  undersöktes  effekten  av  varumärkets  påverkan  på

upplevd smak på läskedryckerna Coca Cola och Pepsi (Montague et al. 2004). De 67
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personer som ingick i studien fick inledningsvis uppge vilken av de två läskedryckerna

de föredrog för att sedan genomgå flera smaktester som på olika sätt manipulerades av

forskarna. Resultaten visade att försökspersonerna tyckte mycket bättre om drycken då

man trodde att man drack av sin favoritdryck. I en annan studie utförd i Australien år

2009  undersöktes  varumärkets  betydelse  för  konsumentens  förväntade  smak  på

cigaretter  (Wakefield  et  al.,  2009).  1087 personer  fick  i  denna  studie  studera  olika

cigarettpaket för att sedan ange hur bra man förväntade sig att cigaretterna skulle smaka.

Testerna började med helt anonyma cigarettpaket och övergick sedan successivt till att

innefatta  fler  aspekter  av  det  aktuella  varumärket  som färger,  typsnitt  och  slutligen

namn. Studien visade att  ju mer som avslöjades av ett  varumärkes visuella identitet

desto bättre förväntade sig försökspersonerna att cigaretterna skulle smaka.

Men varför är då våra associationer och uppfattningar så intressanta för företagen? Ett

exempel  från  det  verkliga  livet  skulle  till  exempel  kunna  vara  då  det  amerikanska

maskintillverkningsföretaget  Toro  hade  tillverkat  en  ny  och  kraftfull,  men

förhållandevis  liten  snöslunga.  Snöslungan  gavs  namnet  Snowpup  (Snövalp)  för  att

betona dess relativt nätta storlek. Försäljningen av Snowpup gick dock väldigt dåligt

och företaget blev till slut tvingade att undersöka orsaken. Efter en mindre marknads-

undersökning visade det sig att namnet Snowpup gav konsumenterna intrycket av att

maskinen saknade styrka och kraft nog att utföra sin uppgift. Lösningen blev att döpa

om Snowpup till Snowmaster vilket ledde till att försäljningen ökade avsevärt (Wilkie,

1994, s 274). Genom att byta namn på produkten kunde man alltså i det fallet förändra

de  associationer  namnet  gav  konsumenterna  och  man  lyckades  på  så  vis  vända  en

sjunkande försäljning. Men det är mer än bara själva varumärket och dess visualitet som

har  inverkan  på  hur  vi  uppfattar  en  produkt.  Prisnivå,  recensionsbetyg,  produktens

ursprungsland, till och med val av musik i samband med provsmakning - har alla visat

sig ha inverkan på hur en produkt upplevs. Ett högt pris kan till exempel ge intrycket av

att produkten har högre kvalitet (Baines et al. 2011, s 334), något som studier också

visat att vi lätt blir lurade att tro. På Stanford University utfördes år 2007 en känd studie

som undersökte prisnivåns inverkan på upplevd kvalitet av vin (Plassmann et al., 2007).

20  studenter  fick  i  denna  studie  provsmaka  viner  där  prisnivåerna  manipulerats  av
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forskarna. Studien kunde tydligt visa att viner som påstods vara dyrare också upplevdes

som bättre av testpersonerna. Detta resultat kan ställas i relation till den blindteststudie

(Goldstein et al., 2008) som året därpå publicerades i  Journal of Wine Economics där

inte  mindre  än  6000  försökspersoner  fått  provsmaka  och  betygsätta  viner,  utan

kännedom om vinets prisnivå. Resultatet av studien visade, överraskande nog, ett svagt

negativt samband mellan prisnivå och upplevd kvalitet på vinet. Kort sagt visade alltså

studien att när endast smak avgjorde tyckte testpersonerna faktiskt att vinerna smakade

aningen sämre ju dyrare de var. Även var vinet kommer ifrån har också visat sig spela

roll för hur välsmakande vi anser att ett vin är. I en amerikansk studie från år 2006

(Payne et  al.,  2006) visade forskare att  ett  vin som påstods vara tillverkat i ett  känt

vindistrikt upplevdes som bättre än om samma vin påstods vara tillverkat i ett distrikt

som vanligtvis ej associeras med vintillverkning. Även miljön vi för stunden befinner

oss i kan ha inverkan på hur ett vin upplevs. År 2011 genomförde Dr. Adrian C. North

vid Heriot Watt University i England en studie som innefattade 250 försökspersoner

som, till ackompanjemang av olika typer av musik, fick provsmaka och beskriva en och

samma  vinsort  (Adrian  C.  North,  2011).  Studien  visade  att  de  olika  musikstilarnas

karaktärsdrag  också  tydligt  avspeglades  i  hur  testspersonerna  upplevde  vinet.  Var

musiken hård och stark beskrev testpersonerna ofta  vinet som starkt  och strävt.  Var

musiken lugn och harmonisk beskrevs vinet istället ofta som mjukt och behagligt. Även

vinexperters  omdömen  på  olika  viner  spelar  roll  för  våra  smaklökar.  2013  visade

resultatet  av en spansk studie att  vinexperters  betyg  på viner  i  hög grad påverkade

personer  med  lägre  kunskap  om  vin,  samtidigt  som  personer  med  lite  högre

vinkunskaper påverkades mindre (Chocarro et al., 2013). Men förutom att faktorer som

till  exempel  pris,  varumärke,  ursprungsland  och  recensionsbetyg  påverkar  vår

bedömning av en produkt är även tidpunkten då vi får denna information av betydelse.

De amerikanska forskarna Leonard Lee, Shane Frederick och Dan Ariely kunde i sin

studie  Try it, You'll like it från år 2006 visa att testpersoner upplevde öl som mindre

välsmakande när dessa på förhand fått  information om att  ölen innehöll  en oväntad

tillsatt ingrediens, i detta fall balsamvinäger (Lee et al., 2006). När informationen om

den tillsatta balsamvinägern däremot följde  efter smaktestet var reaktionerna förvisso

fortfarande  sämre  än  i  det  ursprungliga  blindtestet,  men  avsevärt  bättre  än  när
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testpersonerna informerats om balsamvinägern  innan smaktestet. Att konsumenter kan

påverkas av så många olika faktorer är naturligtvis intressant, inte minst för företag då

en ökad förståelse av detta kan hjälpa företag att  bättre  anpassa sin marknadsföring

därefter. 

1.2 Problemdiskussion

Att vi som konsumenter påverkas av olika externa faktorer är tydligt, baserat på tidigare

nämnda exempel. Resultatet av den amerikanska studien Try it, You´ll like it av Lee et

al.  (2006) kan till  exempel  tolkas  som att  det  ibland kan vara  bättre  att  avslöja  en

produkts  egenskaper  efter  att  konsumenten  fått  chans  att  prova  den,  i  allafall  om

informationen anses vara av negativ art (balsamvinäger i öl). Studien påvisar alltså att

tidsapekten av ett avslöjande av en produkts egenskaper kan ha inverkan på den effekt

egenskapen i sig har på konsumentens upplevelse av produkten, i allafall gällande en

ovanlig  tillsatt  ingrediens  i  öl.  Det  vill  säga,  studien undersökte  huruvida  top-down

inputs i  form av  en  tillsatt  ingrediens  kan  ha  en  direkt  påverkan  på  konsumentens

upplevda  smak.  Samtidigt  har  Chocarro  et  al.  i  sin  studie  från  2013 visat  att  även

experters betyg på en produkt påverkar vår bedömning av produkten. Detta öppnar för

möjligheten  att  ytterligare  undersöka  detta  fenomen  och  ställa  oss  frågan  om även

tidsaspekten gällande avslöjandet av en produkts betyg, baserat på experters utlåtande,

har betydelse för hur konsumenter upplever en produkt? Baserat på de tidigare nämnda

studierna som visat oss att viner upplevts på helt olika sätt beroende på olika externa

faktorer skulle vin även i denna undersökning kunna passa som en lämplig produkt att

utgå ifrån.  Vin har dessutom, liksom öl,  utseendemässigt liknande egenskaper vilket

även det bidrar till att produkten är väl lämpad att utgå ifrån i en undersökning av det

här slaget. För att slutligen motivera vin som val av produkt för undersökningen kan

även det faktum att just viner i stor grad är subjekt för betygssättning av experter i olika

sammanhang vägas in. Vi byter således ut ölen i Lee et al.  Try it, You'll like it (2006)

mot  rödvin  men  istället  för  att  introducera  en  tillsatt  ingrediens  (balsamvinäger)

introducerar vi istället påstådda betyg. Har nu tidsaspekten av avslöjandet av vinernas
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betyg någon betydelse för hur konsumenten själv bedömer vinet? Det vill säga, påverkar

top-down inputs i  form av betyg konsumentens upplevda smak av vinet?  Vi gör ett

antagande baserat  på  Lee  et  al.  (2006)  om att  den  negativa  informationen (tidigare

balsamvinäger,  här  ett  lågt  betyg)  i  högre grad  kommer att  ha negativ  påverkan på

konsumentens bedömning av vinet i  de fall  informationen avslöjas  innan smaktest  i

jämförelse  mot  när  denna  information  avslöjas  efter smaktest.  Vi  gör  också  ett

antagande baserat på Chocarro et al. (2013) om att positiv information (ett högt betyg)

kommer  ha  positiv  effekt  på  konsumentens  bedömning  av  vinet,  i  allafall  i  de  fall

informationen  avslöjas  innan smaktest.  Vad  som  dock  händer  när  oväntat  positiv

information (ett högt betyg) avslöjas direkt efter ett smaktest vet vi inte. Att vinexperters

betyg på vin påverkar  vår  smak vet  vi  sedan tidigare forskning,  men om det  utgör

någon skillnad för konsumentens bedömning om vinets eventuellt bra eller dåliga betyg

avslöjas före eller efter att konsumenten själv smakat av vinet vet vi inte. Detta är en

hittills obesvarad fråga som skulle bidra till en ökad förståelse över hur CIP fungerar.

Det faller sig därför naturligt att undersöka just detta.

1.3 Problemformulering

Har  tidsaspekten  för  avslöjandet  av  en  produkts  positiva  eller  negativa  egenskaper

(betyg) någon betydelse för konsumentens upplevelse av produkten?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen gällande olika faktorers påverkan på

konsumenter  genom  att  undersöka  hur  experters  utlåtande  påverkar  konsumenters

direkta  uppfattning  av  en  produkt,  samt  att  bidra  till  redan  befintlig  forskning  på

området.
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2. TEORI / TIDIGARE FORSKNING

2.1 Consumer Information Processing, CIP

Teorin  om  Consumer  information  processing (CIP)  menar  att  vi  som  konsumenter

ständigt tar till oss av de intryck som hela tiden omger oss i den externa världen. Detta

kan  vara  intryck  som  dofter  och  smak,  men  också  information  som  till  exempel

prisförändringar eller annat som för stunden är relevant för oss i en beslutssituation.

Den information och de intryck som ständigt  omger oss bearbetas  sedan i  vår egen

interna värld, det vill säga i våra hjärnor och får oss sedan att agera på olika sätt i olika

situationer.  För  att  ytterligare  förtydliga  rollen  av  CIP  visas  här  den  modell  som

traditionellt använts för att illustrera detta fenomen, den så kallade Black Box-modellen:

Som Black Box-modellen visar tar konsumenten till sig av de intryck som finns i den

externa världen i form av  inputs  vilket sedan leder till  någon form av agerande från
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FIGUR 1: Black Box-modellen

Figur 1, Black Box-modellen visar hur de intryck (inputs) vi möts av från den externa 
världen passerar konsumentens hjärna, här kallad Black Box, för att sedan ge sig 
uttryck i ett agerande (output).



konsumentens  sida,  i  form av  outputs.  Ett  av  de  kanske  vanligaste  exempel  inom

ekonomi och marknadsföring gällande input → output är förmodligen att sänkt prisnivå

leder till ökad försäljning. Detta exempel skulle alltså innebära att informationen av det

sänkta priset (input) når konsumenten, bearbetas i konsumentens hjärna (Black Box)

och leder sedan till ett eventuellt agerande i form av köp (output). Black Box-modellen

säger alltså  att  någonting händer  när  vi  konsumenter  tar  del  av ett  intryck från vår

omgivning.  Men  vad som faktiskt  händer  under denna process  tas  inte  upp i  denna

modell. Det är här rollen av CIP kommer in. Teorin om CIP behandlar vad som händer i

våra hjärnor när ett input leder till  ett output och hur denna process går till.  I  CIP-

modellen byts således Black Box ut mot CIP vilket innebär att CIP-modellen istället

illustreras på följande vis:

Teorin  om CIP fokuserar  alltså  istället  på  vad  som faktiskt  händer  i  konsumentens

hjärna när ett input leder till ett output, hur associationer skapas i olika situationer och

hur olika inputs i en beslutssituation bearbetas på olika sätt av konsumenten.
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FIGUR 2: CIP-modellen

Figur 2, CIP-modellen visar hur inputs från den externa världen inkommer till CIP där 
de bearbetas av konsumenten och sedan leder till någon form av output.



2.1.1 CIP-systemet

När vi nu vet rollen av CIP kan vi gå in på vilka beståndsdelar själva  CIP-systemet

enligt teorin består av. Som går att utläsa från Figur 3 nedan är modellen över CIP-

systemet uppdelad i den externa världen till vänster och den interna världen till höger.

Förutom  det  består  modellen  även  av  delarna  sensory  register,  short-term  memory

(STM) och long-term memory (LTM).

2.1.2 Den externa världens inputs

Från den externa världen kommer intrycken i form av inputs, vilka passerar den "tratt"

som återfinns i modellen. Wilkie menar att endast en liten del av alla de många intryck

som ständigt omger oss passerar denna tratt för att nå oss konsumenter (Wilkie, 1994, s

181). En bra liknelse för detta skulle kunna vara den så kallade "cocktail-effekten" då vi
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FIGUR 3: Modell av CIP-systemet

Figur 3, Modell av CIP-systemet visar hur de intryck vi möts av från den externa världen 
passerar sensory register för att sedan bearbetas i short-term memory (STM). Därefter 
lagras detta i long-term memory (LTM).



i ett rum fullt av människor och intryck av alla olika slag ändå reagerar om vi skulle

höra vårt namn nämnas. Vi väljer då att på ett mycket effektivt sätt urskilja just det som

är intressant för oss för stunden och väljer samtidigt att stänga ute det vi inte är lika

intresserade av. Samma princip gäller enligt Wilkie även för CIP-systemet.

2.1.3 Sensory register

När  intrycken  från  den  externa  världen möter  konsumenten  passerar  de  först

konsumentens sensory register. Denna del består av människans fem sinnen; smak, lukt,

syn, hörsel och känsel. Det kan vara smaken av en ny juicedryck, doften av insidan av

en bil eller till exempel prisinformationen på en vara eller tjänst som når oss via vår syn

eller hörsel. När denna information  registrerats via sensory register passeras den vidare

till short-term memory (STM).

2.1.4 Short-term memory (STM)

Det är i  Short-term memory  (STM) som själva bearbetningen av informationen enligt

teorin sker. Wilkie (1994) liknar STM vid ett arbetsrum där ingenting egentligen lagras,

utan här sker endast bearbetningen av den information konsumenten har att tillgå. Av

det  skälet  brukar  short-term memory  i  denna  teori  ibland  även  kallas  för  working

memory. När bearbetningen av informationen har skett tar det sig uttryck i form av ett

agerande  eller  ställningstagande,  och  lagras  sedan  även  i  konsumentens  long-term

memory (LTM).

2.1.5 Long-term memory (LTM)

Om short-term memory liknandes vid ett tomt arbetsrum är  long-term memory (LTM)

mer som en förvaringslokal. Det är här alla de intryck vi bearbetat lagras. Här finns all

den information vi samlat på oss, allt vi värdesätter, vet om och känner. Kort sagt allting
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som vi någonsin upplevt under våra liv. Wilkie menar att det som finns i vårt long-term

memory är vad som formar oss till de personer vi är (Wilkie, 1994, s 186).

Ur konsumentsynpunkt finns här således personens alla fakta, minnen och åsikter om

produkter,  varumärken  och  butikskedjor.  Enligt  den  tidigare  nämnda  Black  Box-

modellen kom alla intryck från den externa världen. Detta vet vi dock inte alltid är sant.

Intryck kan även komma till oss från vår egen, inre värld i form av våra egna tankar och

minnen. Det är också vad som händer enligt teorin om CIP. Intryck från den externa

världen bearbetas i STM tillsammans med tidigare lagrad information hämtad från vårt

LTM.

2.1.6 CIP-systemets roll i denna undersökning

Undersökningen som denna uppsats ämnar genomföra kommer att utgå från modellen

av CIP-systemet (Figur 3) för att ge en bättre förståelse över hur inputs på olika sätt

påverkar  konsumentens  upplevelse  av  en  produkt.  Mer  specifikt  kommer

undersökningen  att  avse  den  eventuella  påverkan  tidsaspekten  av  inputs  har  på

konsumentens upplevelse av produkten. För att undersöka detta används CIP-systemets

teorier om inputs och bearbetning som utgångspunkt.

2.2 Bottom-Up och Top-Down Processing

Som tidigare nämnts i teorin om CIP-systemet kan de inputs som bearbetas i STM nå

oss både i form av externa inputs från vår omgivning, tolkade via våra sinnen, samt

interna inputs från LTM. Dessa två olika typer av processer har kommit att benämnas

bottom-up processing och top-down processing (Goldstein, 2008, s 58).

Bottom-up processing  innebär  att  ett  intryck  från  den externa  omgivningen når  oss

genom att vi på något sätt tolkar detta via ett eller flera av våra fem sinnen. Det handlar

om allt  det  vi  ser,  hör,  känner,  doftar  eller  smakar.  För  att  ge  några  exempel  från

marknadsföringens område skulle det alltså kunna handla om smaken på en dryck som

tolkas  via  vårt  smak-  och  luktsinne,  utseendet  på  en  logotype  som tolkas  av  vårt

10



synsinne, information om pris, kvalitet eller doft som tolkas via vår syn, känsel eller

vårt luktsinne. Denna information sänds därefter vidare som en signal till  vår hjärna

som då tillåter oss att bilda en uppfattning om det vi just tolkat. Principen är alltså att

dessa inputs skickas nedifrån (från sensory register) och upp (till hjärnan), därav namnet

bottom-up.

Top-down processing däremot, är benämningen på ett input som istället kommer från

LTM. Detta inkluderar alltså alla de tidigare kunskaper vi samlat på oss genom åren och

som arkiverats i vårt långtidsminne. Våra fem sinnen styrs som bekant av vår hjärna och

principen här är alltså att denna typ av inputs skickas uppifrån (från LTM) och ned till

våra sinnen (sensory register), alltså top-down. Som tidigare nämnt använder vi oss av

båda dessa typer av inputs i symbios när vi skapar oss en uppfattning av något.

11

FIGUR 4: Exempel på symbios mellan Bottom-Up, Top-Down

Bilden ovan används av Goldstein (2008) och kan här exemplifiera symbiosen 
mellan bottom-up och top-down inputs. Bilden kan till en början vara svår att tolka 
men avslöjar sedan en fläckig hund med nosen till vänster i bild (Goldstein, 2008, 
s 73).



För att tydliggöra denna samverkan mellan bottom-up och top-down inputs använder sig

Goldstein (2008) bland annat av bilden ovan (Figur 4) som till en början kan tyckas

bestå av en serie  utspridda,  svarta  fläckar.  Vid närmare granskning går det dock att

urskilja  en fläckig hund med nosen till  vänster  i  bild.  Hade vi i  detta  fall  inte  haft

tidigare kunskaper om hur en fläckig hund ser ut hade bilden med all säkerhet fortsatt

vara otolkbar för oss. Våra hjärnor kompletterar här alltså den information som nått oss

via vårt synsinne (bottom-up) med vår redan arkiverade kunskap från LTM (top-down)

för  att  ge oss  en  slutlig  uppfattning  av  vad bilden  föreställer.  Minns exemplet  med

snöslungan  Snowpup  som  nämndes  i  uppsatsens  inledningskapitel.  Samma  princip

skulle även kunna appliceras där. Konsumenterna tolkade i det fallet alltså produktens

namn  via  sina  sinnen  och  kompletterade  sedan  denna  information  med  tidigare

arkiverad information från LTM, vilket ledde till att namnet Snowpup gav associationen

att  snöslungan  saknade  tillräcklig  styrka  och  kraft.  Genom  att  ändra  namnet  till

Snowmaster hämtades istället annan arkiverad information från LTM, vilket också gav

helt andra associationer – och helt annan output i form av ökad försäljning.

2.2.1 Bottom-Up och Top-Down Processing i denna studie

Teorin om bottom-up och top-down kommer att undersökas i det experiment som ämnas

utföras i denna studie. Då uppsatsens syfte är att undersöka hur informationen om ett

vins betyg påverkar konsumentens upplevelse av vinet, och om tidpunkten för denna

information är av betydelse kommer teorin om bottom-up och top-down användas som

utgångspunkt, och således ha en central roll i studiens experiment. Detta beskrivs mer

detaljerat i avsnitt 3. Metod.

2.3 Opinion former

Baines et al. (2011) skriver i boken Marketing att olika typer av människor starkt kan

påverka marknaden genom att dela med sig av sina åsikter om en produkt (Baines et al.,

Marketing, s 374). Baines et al. talar då om två typer av människor, nämligen opinion
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leaders och opinion formers. Opinion leader syftar till en person som är mycket insatt i

produkten på ett personligt plan utan att ha en professionell koppling till produkten. En

sådan person är mycket kunnig inom sitt område och dennes åsikter kan därför ha stor

påverkan på andra människor. En opinion former däremot, är en person som på något

sätt har en professionellt koppling till produkten. Baines et al. menar att till exempel en

doktor är en opinion former, då vi konsumenter lyssnar på en doktor för att få råd om

hur vi skall ta våra mediciner (Baines et al. Marketing, s 379). Baines et al. säger också

att en opinion former till exempel kan vara en rådgivare i en musikaffär, som ofta själv

är musiker. Vi konsumenter väljer alltså att lyssna på dessa opinion formers då vi litar

till deras expertis gällande den aktuella produkten.

2.3.1 Opinion formers roll i denna undersökning

Denna  uppsats  avser  undersöka  hur  ett  vins  betyg,  eller  snarare  den  eventuella

betydelsen av tidpunkten för avslöjandet av ett vins betyg, påverkar konsumenten. Med

hänvisning  till  Baines  et  al.  (2011)  har  experter  stor  möjlighet  att  påverka  oss

konsumenter  genom  att  vi  generellt  litar  till  deras  expertis  på  området.  Av  denna

anledning valdes just betyg som en lämplig kontrollvariabel för undersökningen. Vinets

betyg påstås i denna undersökning komma från Sveriges största vintidning Allt om Vin,

vilken  då  alltså  ses  som  opinion  former  i  denna  undersökning.  Även  fast  denna

undersökning främst avser tidsaspektens eventuella betydelse kommer undersökningen

även ge svar på om vårt urval i detta fall påverkades av opinion former, och i såfall hur.

2.4 Try it, You'll Like it

I den amerikanska studien  Try it, You´ll Like it  av Leonard Lee, Shane Frederick och

Dan Ariely från år 2006 undersöktes tidsaspektens inverkan på den upplevda smaken av

öl  som smaksatts  med  några  droppar  balsamvinäger.  Denna  kan  ses  som en  något

ovanlig  ingrediens  att  tillsätta  i  öl  vilket  också  var  meningen  då  forskarna  Lee,
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Frederick och Ariely avsåg att undersöka hur testpersonerna påverkades av avslöjandet

av  denna  något  udda  ingrediens.  Totalt  ingick  388  testpersoner  i  experimentet  som

bestod av tre delar. Experimentets första del kallades  blind och bestod av ett så kallat

blindtest där deltagarna utan vetskap om öldryckernas innehåll fick smaka av och sedan

betygsätta dessa.  I  del två av experimentet,  som kallades  before gavs testpersonerna

informationen  om  de  båda  öldryckernas  innehåll  innan  smaktest  utfördes.  I

experimentets  tredje  och  sista  del  som  kallades  after avslöjades  öldryckernas

ingredienser direkt efter utfört smaktest, men innan testpersonernas egen betygssättning.

Resultatet som denna studie kunde visa var att de deltagande testpersonerna generellt

var mer positiva till de båda ölsorterna i blindtestet där de båda öldryckernas innehåll

inte avslöjats alls, än i de följande before och after-testerna. Från resultatet av studien

framgick det även att tidsaspekten för avslöjandet av öldryckernas innehåll spelade stor

roll  för hur testpersonerna upplevde dryckerna.  Avslöjandet av öldryckernas innehåll

påverkade nämligen testpersonernas upplevda smak i hög grad, men bara i de fall då

avslöjandet skedde innan smaktest. I de fall då avslöjandet skedde efter smaktest hade

informationen om den tillsatta balsamvinägern visserligen fortfarande en tydligt negativ

påverkan på testpersonernas betygsättning jämfört med blindtestet, men dock inte i lika

hög grad.

2.4.1 Try it, You'll like it:s roll i denna undersökning

Resultatet  från  studien  Try  it,  You'll  like  it (2006)  visade  oss  att  information,  som

gissningsvis  anses  negativ,  i  högre  grad  påverkade  upplevelsen  av  en  produkt  då

informationen avslöjades innan testpersonen själv fått chans att prova produkten. Likväl

hade  informationen  negativ  påverkan  på  upplevelsen  av  produkten  i  de  fall

informationen avslöjades direkt efter konsumering av produkten, men dock inte i lika

hög grad. Baserat på detta kan vi göra antaganden som vi applicerar på denna studie. Vi

kan anta att testpersonerna i denna studie i högre grad kommer att påverkas negativt av

vinets låga betyg i de fall betyget avslöjas innan smaktest. Likväl kan vi göra antagandet

att vinets låga betyg även kommer att ha negativ påverkan i de fall betyget avslöjas efter
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smaktest, men dock inte i lika hög grad. Vi kan också utifrån det tidigare resultatet anta

att de viner som i detta test presenteras med låga betyg i båda fall kommer att få lägre

poäng jämfört med i det inledande blindtestet.

Vad som dock händer när vi introducerar positiv information i form av ett högt betyg

kan vi på förhand inte veta. Vi kan dock även här göra ett antagande om att även denna

information kommer att leda till att de viner som presenteras med höga betyg också

kommer att generera högre poäng än i det inledande blindtestet, i synnerhet i de fall då

informationen avslöjas innan smaktest.
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3. METOD

Studiens valda metod är en experimentstudie i tre olika steg kombinerat med enkäter.

Denna metod är väl lämpad för att besvara studiens frågeställning då deltagarnas svar på

ett kontrollerat sätt kan registreras och analyseras. Experimentets tre steg bestod av Test

1 (blindtest) där testpersonerna fick provsmaka och betygsätta två anonymt presenterade

röda  viner.  I  Test  2  presenterades  vinernas  påstådda  betyg  direkt  efter  avslutad

provsmakning men innan egen betygsättning. I Test 3 presenterades vinernas påstådda

betyg  direkt  innan provsmakning.  Om top-down inputs  inte  har  någon påverkan på

upplevd smak bör experimentets samtliga tre steg ge identiska resultat. Om vetskapen

om vinernas betyg däremot har påverkan på hur vinet upplevs (som tidigare studier

också indikerat) bör resultaten av Test 2 och Test 3 avvika från Test 1 på så vis att de

viner som presenteras med låga betyg också genererar lägre poäng än i blindtestet, samt

att  de  viner  som  presenteras  med  höga  betyg  också  genererar  högre  poäng  än  i

blindtestet. Om vinets betyg är en helt fristående faktor bör tidpunkten för avslöjandet

inte heller vara av betydelse, utan resultaten för Test 2 och Test 3 bör då vara likvärdiga.

Om resultatet i Test 3 dock avviker från resultatet i Test 2 innebär det att vetskap om

vinernas betyg innan provsmakning direkt påverkar smakupplevelsen av vinet.

Experimentets tre tester utfördes individuellt på varje person, vilket möjliggjorde stor

kontroll.  Experimentet  genomfördes  på  Keolis  AB  i  Handen,  söder  om  Stockholm

fredagen  den  12:e  Dec  2014,  i  en  anslutande  restauranglokal  efter  stängningstid.

Företaget  kontaktades  i  förväg via  telefon för  att  be  om tillåtelse  att  genomföra en

vinprovning för de anställda som slutat för kvällen, vilket godkändes.

3.1 Experimentstudie

Denscombe  (2009)  definierar  en  experimentstudie  som  en  empirisk  undersökning

utformad för att under kontrollerade former undersöka specifika faktorers egenskaper

och  förhållanden (Denscombe,  Forskningshandboken,  2009,  sid  75).  Denscombe

fortsätter och säger att poängen med att genomföra ett experiment är att isolera enskilda
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faktorer och i detalj studera deras effekter. Den enskilda faktorn för denna undersökning

är tidsaspektens betydelse för hur konsumenten påverkas av ett så kallat input från den

externa världen, här i  form av ett  bra eller  dåligt  betyg.  Denscombe (2009) nämner

vidare tre viktiga punkter som är grundläggande då ett experiment ska genomföras:

• Identifiera orsaksfaktorer

• Kontroll

• Observation och mätning

Med identifiera orsaksfaktorer menar Denscombe att det är viktigt att experimentet är

utformat  så  att  det  blir  möjligt  för  forskaren  att  säkert  fastställa  vilken  eller  vilka

faktorer  som faktiskt  orsakar  det observerade resultatet.  Denscombe menar  alltså att

experimentet skall vara utformat så att forskaren aldrig ska behöva bli överraskad och

tvungen att fråga sig vad som orsakade ett resultat. Med den andra punkten,  kontroll,

menar  Denscombe att  endast  den  variabel  som avses  undersökas  i  experimentet  får

manipuleras mellan testerna. Skulle även andra variabler manipuleras innebär det att

forskaren ej  kan vara säker på exakt vilken variabel det var som faktiskt påverkade

resultatet. Med hänvisning till dessa två punkter har experimentet i denna undersökning

utformats på så vis att det är säkerställt att det endast är tidsaspekten som variabel som

manipuleras i de olika testerna. I övrigt är allt annat lika för experimentets samtliga

deltagare. Den sista punkten Denscombe nämner, observation och mätning, syftar till att

det som undersöks i experimentet också på ett detaljerat och korrekt sätt registreras av

forskaren  (Denscombe,  Forskningshandboken,  2009,  sid  76).  Även  detta  säkerställs

med de svarsblad testpersonerna fyller i efter varje avslutat test.

3.1.1 Kontrollgrupper inom experimentstudie

Ett av de vanligaste sätten för att kontrollera en variabels eventuella påverkan är att

använda kontrollgrupper (Denscombe, Forskningshandboken, 2009, sid 79).

Denscombe (2009) skriver att ett vanligt sätt att använda kontrollgrupper innebär att två
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matchande grupper eller urval väljs ut. Därefter utsätts den ena gruppen för ett test med

den  avsedda  variabeln  inkluderad  medan  den  andra  gruppen  (kontrollgruppen)  inte

utsätts för denna förändring. Därefter kan resultaten från de båda grupperna jämföras för

att  komma  fram  till  eventuella  slutsatser  gällande  variabelns  effekter.  Även  denna

undersökning kommer att använda sig av kontrollgrupp men tillvägagångssättet skiljer

sig  något  åt  mot  Denscombes  nämnda  exempel.  Istället  för  att  en  grupp  står  som

kontrollgrupp  medan  en  annan  grupp  utsätts  för  kontrollvariabeln  kommer  samtliga

deltagare  i  detta  experiment  utsättas  för  både  kontrolltest  samt  kontrollvariabeln.

Genom att  göra denna justering elimineras  risken för eventuella  naturliga skillnader

mellan de två grupperna. Detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.7 Tillvägagångssätt.

3.2 Enkäter

I  kombination  med  det  experiment  som  denna  undersökning  ämnar  genomföra

tillkommer även enklare enkäter i form av svarsblad som efter varje avslutat test fylls i

av testpersonen själv. Enkäterna, eller svarsbladen, består endast av en skala ämnad för

betygssättning av de viner testpersonen just smakat av. Skalan som används är samma

för samtliga svarsblad och används även internationellt för bedömning av viner (Wine

and  Spirit  Education  Trust,  2014).  Skalan  består  av  adjektiven  Defekt,  Fattig,

Acceptabel, Bra, Mycket bra och Utomstående, där defekt är sämst och utomstående

bäst. Denna skala går således att rangordna och definieras därför som en ordinalskala

(Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 2005).

3.2.1 Indexering av svarsalternativ

De sex variabler (Defekt, Fattig, Acceptabel, Bra, Mycket bra och Utomstående) som i

enkäterna används för att betygsätta de respektive vinerna kodas efter insamling om till

numeriska värden där Defekt = 0, Fattig = 1, Acceptabel = 2, Bra = 3, Mycket bra = 4

och Utomstående = 5.  Denna typ av omkodning kallas  index (Ejlertsson,  Enkäten i

praktiken,  2005, sid 90) och innebär  att  poängen för vinerna i  varje test  enkelt  kan

18



summeras för att ge en tydlig bild över experimentets resultat.

3.3 Population

Population är den grupp ur vilken det görs ett urval som kommer att stå som objekt för

undersökningen  i  studien  (Bryman  et  al.,  2010).  Av  naturliga  skäl  kan  inte  hela

populationen undersökas utan istället väljs en mindre del ut ur populationen, som då

antas  vara  representativ  för  hela  gruppen.  Populationen  för  denna  studie  är

vinkonsumenter  i  Sverige.  Då  Sverige  har  ett  något  unikt  system för  hantering  av

alkoholhaltiga  drycker  i  och  med  Systembolagets  monopol  kan  detta  innebära  att

prissättningen för vin i Sverige är annorlunda jämfört med omvärlden. Detta gör att

populationen i undersökningen får ses som begränsad till just vinkonsumenter i Sverige.

3.4 Urval

Urval är den del av populationen som kommer att ingå i studien. För att genomföra

denna undersökning gjordes ett bekvämlighetsurval ur populationen vilket innebär att

urvalet  inte  är  slumpmässigt  genererat  utan  istället  innefattar  de  personer  som  för

tillfället  fanns  tillgängliga  för  forskaren  (Bryman  et  al.,  2010).  Denna  urvalsmetod

ansågs lämplig då urvalet ändå får anses ha en relativt bred åldersvariation samt för att

studien har som avsikt att undersöka lika stor andel män som kvinnor.

3.5 Reliabilitet

Reliabilitet  delas  ofta  upp  i  de  tre  delarna  stabilitet,  intern  reliabilitet och

internbedömarreliabilitet (Bryman et al., 2010).

Stabilitet syftar till hur mycket det resultat studien når fram till kan tänkas fluktuera, det

vill säga variera över tid. Stabilitet syftar även till att det resultat en studie nått fram till

inte signifikant avviker om en studie skulle återupprepas, det vill säga att resultatet är
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bestående  och  representativt  (Bryman  et  al.,  2010).  I  denna  studie  utfördes

undersökningen på en testpanel bestående av tolv personer. Eftersom urvalets storlek i

denna studie är relativt litet (framför allt en väldigt liten del av den totala populationen)

kan det leda till att vissa värden blir extrema. Någon eller några få respondeter kan på

egen hand påverka resultatet i ganska hög grad. Utifrån undersökningen kan slutsatser

visserligen dras men dessa slutsatser kan dock inte anses vara fullt generaliserbara på

hela populationen. För att generaliseringar ska kunna göras krävs ett större urval än tolv

testpersoner. Det går inte heller att säkert säga att en återupprepning av studien skulle ge

samma  eller  ens  liknande  resultat.  Av  dessa  anledningar  får  stabiliteten  för  denna

undersökning bedömas vara låg.

Intern  reliabilitet syftar  till  frågan  huruvida  de  indikatorer  som  utgör  en  skala

överensstämmer med respondenternas faktiska åsikter (Bryman et al.,  2010). I denna

undersökning  används  den  sexgradiga  skala  som  internationellt  används  vid

betygsättning av viner. Denna skala är tydlig och respondenten får utifrån adjektiven

Defekt, Fattig, Acceptabel, Bra, Mycket bra eller Utomstående betygsätta vinet. Denna

skala får anses väl täcka de åsikter respondenten kan anses ha om vinerna som ingår i

undersökningen.  Av  denna  anledning  bedöms  den  interna  reliabiliteten  för  denna

undersökning vara hög.

Internbedömarreliabilitet syftar till att den data som samlas in i studien kan komma att

översättas på olika sätt, särskilt om det finns fler observatörer inblandade i en studie

(Bryman et al., 2010). Vad gäller denna studie är den enda data som samlas in baserad

på den sexgradiga,  internationella  skala  som tidigare  nämns.  Adjektiven  från  denna

skala översätts vid kodning till numeriska värden (Defekt = 0, Fattig =1, Acceptabel =

2, Bra = 3, Mycket bra = 4, Utomstående = 5), vilket gör att risken för personliga

tolkningar helt eliminerats i undersökningen. Dessutom utförs denna studie helt av en

(1) författare vilket sammantaget leder till att även internbedömarreliabiliteten för denna

studie bedöms vara hög.
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3.6 Validitet

Validitet handlar om huruvida en undersökning verkligen mäter det som är menat att

mätas (Bryman et al., 2010). I denna undersökning samlas data in från testpersoner som

efter  provsmakning  av  viner  betygsätter  dessa  utefter  en  sexgradig  skala  på  ett

svarsblad.  Visserligen  har  tidigare  forskning  visat  att  många  andra  kringliggande

faktorer kan påverka hur produkter upplevs, då specifikt just viner. Till exempel har

forskning visat  att  den musik som spelas  i  lokalen i  samband med vinprovning har

inverkan på hur testpersonen bedömer ett vin (Adrian C. North, 2011), men då miljön

var oförändrad för samtliga deltagare i denna studie kan vi med övertygelse anta att

respondenterna ej påverkats av andra externa faktorer i denna undersökning. Det test

som  utförts  i  denna  studie  anses  mäta  det  som  varit  avsett  att  mätas,  nämligen

respondenternas  egen  uppfattning  av  vinets  generella  kvalitet.  Validiteten  för  denna

studie får därför bedömas vara hög.

3.7 Tillvägagångssätt

Studiens experiment bestod av tre seperata smaktester som på olika sätt manipulerades i

syfte  att  besvara  studiens  frågeställning.  Inför  experimentet  gavs  deltagarna  en  kort

introduktion  till  vad  experimentet  innebar  och  att  deltagarna  skulle  provsmaka  och

betygsätta  sex  olika  viner  (2  *  3).  Experimentets  syfte  påstods  vara  att  undersöka

allmänhetens uppfattning av viner med låga respektive höga betyg. Då några deltagare

tvekade  inför  uppgiften  med  motiveringen  att  man  hade  låg  kunskap  om  vin

informerades deltagarna även om att olika grader av information skulle presenteras för

dem i de olika testerna men att betygssättningen i samtliga tester ändå skulle ske helt

efter egen smak. Deltagarna blev även informerade om att vinet självfallet inte behövde

drickas  upp  i  sin  helhet.  I  Test  1  skedde  betygssättningen  på  ett  svarsblad  som

deltagaren själv fyllde i efter avslutat smaktest. Svarsbladet innehöll ingen information

om vinerna utan bestod endast av två fält (vin A och vin B) med sex kryssrutor för varje

fält  (Defekt,  Fattig,  Acceptabel,  Bra,  Mycket  bra  och  Utomstående).  Efter  avslutat
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smaktest kryssade testpersonen i de adjektiv som ansågs passande för de båda vinerna.

Detta test var utgångspunkten (kontrolltestet) för den senare jämförelsen med resultaten

av Test 2 och Test 3. I Test 2 fick deltagarna, liksom i Test 1, utföra smaktest av de två

vinerna men med svarsbladet vänt upp och ner på bordet framför sig. Efter avslutat

smaktest vände deltagaren själv på svarsbladet och fick där de båda vinernas påstådda

betyg  presenterat  tillsammans  med  en  hänvisning  till  en  påstådd  recension  i

vintidningen  Allt om Vin, vilken också presenterades som Sveriges största vintidning.

Vin A presenterades i detta test som ett femstjärningt vin och vin B presenterades som

ett tvåstjärnigt vin. Vinernas påstådda betyg samt referatet till vintidningen lästes även

upp för  testpersonen  för  ytterligare  förtydligande.  Efter  att  testpersonen  tagit  denna

information till sig skedde betygssättning utefter de sex kriterierna, som tidigare. I det

avslutande  testet,  Test  3,  fick  testpersonerna  svarsbladet  presenterat  för  sig  direkt,

komplett  med  vinernas  påstådda  betyg  samt  referens  till  vintidningen.  I  detta  test

presenterades nu dock Vin A som ett tvåstjärnigt vin och Vin B som ett femstjärnigt vin,

till skillnad från i Test 2 där presentationen istället var den motsatta. Även placeringen

av vinglasen förväxlades i detta test. Skälet till att detta gjordes var för minimera risken

att testpersonen skulle misstänka att experimentet i själva verket bara innefattade två

viner. Efter avslutat smaktest skedde betygssättning som tidigare.

Figur 4, Metodschema på nästa sida illustrerar metodens tillvägagångssätt.
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Samtliga tolv testpersoner genomförde alla tre tester. Även vatten serverades i samband

med smaktesterna. Deltagarna fick själva bestämma hur länge man önskade smaka av

vinerna och var även fria att efter eget önskemål byta mellan vin A och vin B förutsatt

att betygssättning av båda vinerna kunde ske i varje test. I samtliga tester serverades

vinet  i  två vinglas  innehållande ½ dl  vin vardera.  Den skala  som betygssättning av

vinerna skedde enligt används internationellt för att bedöma kvaliteten på vin (Wine and

Spirit Education Trust, 2014);

Defekt, Fattig, Acceptabel, Bra, Mycket bra, Utomstående
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Figur 4, Metodschema beskriver tillvägagångssättets tre steg, bestående av inledande 
blindtest (Test 1), smaktest med efterföljande betygsinformation (Test 2) samt 
avslutande smaktest med inledande betygsinformation (Test 3).

FIGUR 1: Metodschema

FIGUR 4: Metodschema



3.8 Om vinerna

De båda vinerna i undersökningen valdes ut vid besök på Systembolaget, dels baserat på

pris  och  dels  baserat  på  dess  olika  karaktärer.  Vinerna  köptes  i  två  enliters

pappförpackningar vardera då det till undersökningens tre tester krävdes totalt 3,6 liter

vin (1,8 liter av vardera vin).

Vin A, Kangarouge Aussie:

Ursprungsland: Australien

Förpackning: Papp (1000 ml)

Pris: 59,00 kr

Karaktär  beskrivs  av  Systembolaget  som  "ungdomlig,  fruktig  smak  med  inslag  av

björnbär och sötlakrits", (Systembolaget, 2014). Alkoholhalt 14%.

Vin B, Castillos de Gredos:

Ursprungsland: Spanien

Förpackning: Papp (1000 ml)

Pris: 55,00 kr

Karaktär  beskrivs  av Systembolaget  som "bränd, aningen kärv smak med inslag av

mogna, röda bär ", (Systembolaget, 2014). Alkoholhalt 13%.
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4. EMPIRI / DATA

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Inledningsvis presenteras det

sammanställda  resultatet  från  undersökningens  tre  steg  (Test  1,  Test  2  och  Test  3)

gällande  samtliga  deltagande  testpersoner  i  undersökningen.  För  varje  delmoment

presenteras även ett statistiskt Friedman-test från SPSS. Därefter presenteras resultaten

för  männens  respektive  kvinnornas  svarsenkäter  seperat.  Denna  uppdelning  görs  då

tidigare forskning visat indikatorer på att det ibland kan förekomma skillnader gällande

resultaten för män och kvinnor. Då testpanelen för denna undersökning bestod av lika

många män som kvinnor,  och därför också kan ge en väl avvägd bild av eventuella

skillnader könen emellan, ter det sig därför också naturligt att även undersöka detta. Det

högsta betyg ett vin kunde tilldelas i undersökningen var Utomstående, vilket motsvarar

fem poäng. Då testpanelen bestod av tolv individer blir maxpoängen för ett vin således

60 poäng (12 * 5) vid sammanställningsbetygen. När männens respektive kvinnornas

resultat  presenteras  blir  maxpoängen  för  ett  vin  istället  30  poäng  (6  *  5).  Vin  A

presenterades i  experimentets  Test  2  och Test  3  som ett  femstjärnigt  vin och vin B

presenterades som ett tvåstjärnigt vin.

[Vin A = Kangarouge Aussie]

[Vin B = Castillos de Gredos]
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4.1 Betygspoäng, sammanställning

Test 1, sammanställning:

Som går att  utläsa från  Diagram 1: Betygspoäng, sammanställning tilldelades vin A

(Kangarouge Aussie) i det inledande blindtestet totalt 32 poäng av 60 möjliga medan

vin B (Castillos de Gredos) tilldelades 23 poäng av 60 möjliga.

Test 2, sammanställning:

I det efterföljande testet - då testpersonerna blev tilldelade vinernas påstådda betygs-

poäng direkt  efter  utfört  smaktest  –  tilldelades  vin A (Kangarouge Aussie)  totalt  33

poäng av 60 möjliga medan vin B (Castillos de Gredos) tilldelades totalt 19 poäng av 60

möjliga.

Test 3, sammanställning:

I det slutliga testet – då testpersonerna fick vinernas påstådda betyg direkt presenterade

för sig innan smaktest utförts – tilldelades vin A (Kangarouge Aussie) totalt 34 poäng av

60 möjliga medan vin B (Castillo de Gredos) tilldelades totalt 26 poäng av 60 möjliga.
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Diagram 1 visar det sammanställda resultatet för vin A och vin B i undersökningen.
DIAGRAM 1: Betygspoäng, sammanställning
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Friedman-test för Vin A, sammanställning:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 12 2,6667 ,77850 2,00 4,00

After 12 2,7500 ,75378 2,00 4,00

Before 12 2,8333 ,71774 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,88

After 1,96

Before 2,17

Test Statisticsa

N 12

Chi-Square ,788

df 2

Asymp. Sig. ,674

a. Friedman Test

Tabellerna  ovan visar  resultatet  från  Friedman-test  utfört  i  Microsoft  SPSS,  gällade

experimentets  tre  steg,  i  tabellen  angivna  Blind,  After och  Before.  Notera  att  denna

statistik endast gäller för vin A i undersökningen. Standardavvikelsen (Std. Deviation)

för  respektive  delmoment  går  att  utläsa  ur  tabell  Descriptive  Statistics där  också

medelvärdena (Mean) för experimentets tre steg går att utläsa. Ur tabell  Test Statistics

går det att utläsa att kritiskt chi-värde för dessa tre variabler är 0,788. Aktuellt chi-värde

för Test 1, Test 2 och Test 3 gällande vin A är 0,674.
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Friedman-test för Vin B, sammanställning:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 12 1,9167 1,16450 1,00 4,00

After 12 1,5833 1,16450 ,00 4,00

Before 12 2,1667 1,11464 ,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 2,08

After 1,83

Before 2,08

Test Statisticsa

N 12

Chi-Square ,600

df 2

Asymp. Sig. ,741

a. Friedman Test

Standardavvikelsen (Std. Deviation) för experimentets tre steg gällande vin B går att

utläsa ut tabell Descriptive Statistics ovan. Även medelvärden (Mean) för experimentets

tre steg gällande vin B framgår av denna tabell. Tabell  Test Statistics visar att kritiskt

chi-värde för experimentets tre steg gällande vin B var 0,600. Aktuellt chi-värde för Test

1, Test 2 och Test 3 var 0,741.
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4.2 Betygspoäng, män

Test 1, män:

I männens inledande blindtest tilldelades vin A (Kangarouge Aussie) totalt 15 poäng av

30 möjliga medan vin B (Castillo de Gredos) tilldelades 11 poäng av 30 möjliga.

Test 2, män:

I det efterföljande testet tilldelades vin A (Kangarouge Aussie) återigen totalt 15 poäng

av 30 möjliga medan vin B (Castillos de Gredos) tilldelades 11 poäng av 30 möjliga.

Test 3, män:

I det slutliga testet – då testpersonerna fick vinernas påstådda betyg direkt presenterade

för sig innan smaktest utförts – tilldelade männen i undersökningen vin A (Kangarouge

Aussie) totalt  17 poäng av 30 möjliga medan vin B (Castillo de Gredos) tilldelades

totalt 12 poäng av 30 möjliga.
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Diagram 2 visar männens resultat i undersökningens tre steg; Test 1, Test 2 och Test 3.
DIAGRAM 2: Betygspoäng, män
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Friedman-test för Vin A, män:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,5000 ,54772 2,00 3,00

After 6 2,5000 ,54772 2,00 3,00

Before 6 2,8333 ,75277 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,83

After 1,83

Before 2,33

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square 1,600

df 2

Asymp. Sig. ,449

a. Friedman Test

Standardavvikelsen (Std. Deviation) och medelvärde (Mean) för experimentets tre steg

gällande männen och vin A går att utläsa ut tabell  Descriptive Statistics ovan. Tabell

Test Statistics visar att kritiskt chi-värde för experimentets tre steg gällande männen och

vin A var 1,600. Aktuellt chi-värde för Test 1, Test 2 och Test 3 var 0,449.
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Friedman-test för Vin B, män:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 1,8333 ,75277 1,00 3,00

After 6 1,8333 ,75277 1,00 3,00

Before 6 2,0000 1,09545 1,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 2,00

After 2,08

Before 1,92

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,105

df 2

Asymp. Sig. ,949

a. Friedman Test

Standardavvikelsen (Std. Deviation) och medelvärde (Mean) för experimentets tre steg

gällande männen och vin B går att utläsa ut tabell  Descriptive Statistics ovan. Tabell

Test Statistics visar att kritiskt chi-värde för experimentets tre steg gällande männen och

vin B var 0,105. Aktuellt chi-värde för Test 1, Test 2 och Test 3 var 0,949.
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4.3 Betygspoäng, kvinnor

Test 1, kvinnor:

I kvinnornas inledande blindtest tilldelades vin A (Kangarouge Aussie) totalt 17 poäng

av 30 möjliga medan vin B (Castillo de Gredos) tilldelades 12 poäng av 30 möjliga.

Test 2, kvinnor:

I det efterföljande testet tilldelades vin A (Kangarouge Aussie) totalt 18 poäng av 30

möjliga medan vin B (Castillos de Gredos) tilldelades 8 poäng av 30 möjliga.

Test 3, kvinnor:

I det slutliga testet tilldelade kvinnorna i undersökningen vin A (Kangarouge Aussie)

totalt 17 poäng av 30 möjliga medan vin B (Castillo de Gredos) tilldelades totalt 14

poäng av 30 möjliga.
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Diagram 3 visar kvinnornas resultat i undersökningens tre steg; Test 1, Test 2 och Test 3.
DIAGRAM 3: Betygspoäng, kvinnor
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Friedman-test för vin A, kvinnor:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,8333 ,98319 2,00 4,00

After 6 3,0000 ,89443 2,00 4,00

Before 6 2,8333 ,75277 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,92

After 2,08

Before 2,00

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,111

df 2

Asymp. Sig. ,946

a. Friedman Test

Standardavvikelsen (Std. Deviation) och medelvärde (Mean) för experimentets tre steg

gällande kvinnorna och vin A går att utläsa ut tabell Descriptive Statistics ovan. Tabell

Test Statistics visar att kritiskt chi-värde för experimentets tre steg gällande kvinnorna

och vin A var 0,111. Aktuellt chi-värde för Test 1, Test 2 och Test 3 var 0,946.
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Friedman-test för vin B, kvinnor:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,0000 1,54919 1,00 4,00

After 6 1,3333 1,50555 ,00 4,00

Before 6 2,3333 1,21106 ,00 3,00

Ranks

Mean Rank

Blind 2,17

After 1,58

Before 2,25

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square 1,810

df 2

Asymp. Sig. ,405

a. Friedman Test

Standardavvikelsen (Std. Deviation) och medelvärde (Mean) för experimentets tre steg

gällande kvinnorna och vin B går att utläsa ut tabell Descriptive Statistics ovan. Tabell

Test Statistics visar att kritiskt chi-värde för experimentets tre steg gällande kvinnorna

och vin B var 1,810. Aktuellt chi-värde för Test 1, Test 2 och Test 3 var 0,405.
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5. ANALYS

I  detta  kapitel  kommer  experimentets  resultat  analyseras  utifrån  de  teorier  och

förväntningar  som tidigare  tagits  upp  i  studiens  kapitel  2.  Teori.  För  att  underlätta

förståelsen av denna analys sammanfattas här experimentets mest väsentliga delar:

Vin A = I experimentet presenterat med 5 stjärnor

Vin B = I experimentet presenterat med 2 stjärnor

Test 1 = Blindtest

Test 2 = Betygsinformation efter smaktest

Test 3 = Betygsinformation innan smaktest

Syftet med detta experiment var att undersöka om tidpunkten för avslöjandet av ett vins

betyg påverkade testpersonernas upplevelse av vinet, det vill säga om top-down inputs i

detta fall fungerade som ren tilläggsinformation eller om top-down inputs faktiskt även

påverkade  testpersonernas  smaksinne.  Experimentets  blindtest  (Test  1)  blir  därför

utgångspunkt för undersökningen. I blindtestet angav testpersonerna hur de upplever de

två vinerna när  endast  smaken avgör.  Om nu den top-down input,  i  form av vinets

betyg, som introduceras för testpersonen har betydelse för bedömningen av vinet bör

betygsättningen av vinerna bli avvikande i Test 2 och Test 3. Vin A bör enligt tidigare

forskning  generera  ett  högre  betyg  och  vin  B  bör  generera  ett  lägre  betyg.  Har

tidsaspekten av denna tilläggsinformation ingen betydelse, det vill säga om top-down

input i det här fallet endast fungerar som en tilläggsinformation för testpersonen bör

Test 2 och Test 3 generera samma resultat. Avviker dock resultaten i Test 2 från Test 3

innebär detta att tidsaspekten har betydelse i detta experiment.

Ur Diagram 1: Betygspoäng, sammanställning från föregående kapitel kan vi utläsa att

vin A i experimentets Test 1 tilldelades 32 poäng av 60 möjliga. Vin B tilldelades 23

poäng av 60 möjliga. När endast smaken avgjorde föredrog alltså testpersonerna i högre
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utsträckning  Vin  A (Kangarouge Aussie).  I  denna inledande  del  av  experimentet  är

teorierna om CIP-modellens inputs inte av betydelse, då samtliga testpersoner utsattes

för samma bottom-up input i form av de två vinernas smaker.

Vidare framgår det ur  Diagram 1: Betygspoäng, sammanställning att  vin A i  Test 2

tilldelades 33 poäng av 60 möjliga. Vin B tilldelades här 19 poäng av 60 möjliga. I detta

test  presenterades  vinernas  påstådda  betyg  för  testpersonerna  direkt  efter  avslutat

smaktest.  Vin A,  som presenterades  som ett  femstjärnigt  vin,  tilldelades  i  detta  test

högre poäng än i Test 1. Vin B, som presenterades som ett tvåstjärnigt vin, tilldelades

något lägre poäng. Detta resultat  kan då tolkas som att  den tilläggsinformation som

introducerades,  top-down  input  i  form  av  olika  betyg,  påverkade  testpersonernas

betygsättning av vinerna när informationen gavs efter avslutat smaktest.

I  Test  3  av  experimentet  tilldelades  vin  A 34  poäng  av  60  möjliga  medan  vin  B

tilldelades  26  poäng  av  60  möjliga.  I  detta  test  avslöjades  vinernas  betyg  redan

inledningsvis och resultatet av detta delmoment visar att tidpunkten för avslöjandet av

vinernas betyg  hade betydelse för testpersonernas bedömning av vinerna. Överraskande

nog tilldelades vin B i detta delmoment högre än i både Test 2 och Test 1.

För att summera dessa resultat kan vi konstatera att 1) top-down input i form av vinets

betyg har betydelse för hur vinerna bedöms och att 2) även tidpunkten för denna top-

down input är av betydelse för bedömningen. Detta bekräftar alltså att bottom-up inputs

och top-down inputs samverkar för att ge oss en slutlig upplevelse, som teorin om CIP

också menar. Vin A, som tilldelades 32 poäng i det inledande Test 1, tilldelades bara ett

extra poäng i Test 2 då vinets positiva betyg presenterades efter avslutat smaktest. Detta

kan tolkas som att det för testpersonerna i detta fall inte var av särskilt stor betydelse att

vinet  påstods  ha fått  fem stjärnor  i  en  erkänd vintidning.  En spekulation  skulle  här

kunna vara att testpersonerna möjligtvis misstänkte att vin A i Test 2 var detsamma som

vin A i Test 1 och därför bara fick sina positiva åsikter "bekräftade" när vinets höga

betyg avslöjades.  Vin B, som presenterades som ett tvåstjärnigt vin, tilldelades lägst

poäng när vinets betyg presenterades direkt efter  avslutat  smaktest.  Detta resultat  är

aningen överraskande och inte i linje med tidigare forskning. I studien Try it, You'll Like

it hade informationen om den tillsatta balsamvinägern störst  effekt då informationen
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presenterades innan smaktest. Dock blir en jämförelse inte helt rättvis då testpersonerna

i Try it, You'll Like it valdes ut för att genomföra ett av experimentens tre steg. I denna

studie genomför testpersonerna samtliga tre steg. Då det i denna studies Test 2 är första

gången testpersonerna i experimentet får vinernas betyg presenterat för sig skulle man

kunna anta att de haft en viss överraskande effekt och kanske därför påverkat dem mer i

detta  läge.  I  experimentets  Test  3,  då  vinernas  betyg  presenterades  inledningsvis

tilldelades vin A högst poäng av alla tre delmoment, 34 poäng av 60 möjliga. Vin B

tilldelades här 26 poäng av 60 möjliga. Detta resultat går att tolkas som att positiv top-

down input påverkar som mest då den presenteras innan smaktest. Detsamma går dock

inte att  säga om den negativa top-down input som presenterades i  form av det låga

betyget för vin B. Överraskande nog tilldelade testpersonerna i detta delmoment vin B

högre betyg än i både Test 1 och Test 2. Negativ top-down input hade i detta fall rent

motsatt effekt mot vad som inledningsvis förväntades.

Hittils har dock denna analys endast fokuserat på sammanställningspoängen, det vill

säga poängen för både männen och kvinnorna sammantaget. Men då undersökningens

urval innefattade lika stort antal män som kvinnor är det också av intresse att undersöka

eventuella  skillnader  gällande  betygssättningen  könen  emellan.  Vi  börjar  med  att

studera Diagram 2: betygspoäng, män från föregående kapitel. Gällande Test 1 kan vi

utläsa att vin A även blev favorit bland männen med 15 poäng mot vin B som tilldelades

11 poäng.  I  Test  2 tilldelades vin A återigen 15 poäng vilket då kan tolkas  som att

männen i det här fallet var helt oberörda av den tilläggsinformation som tillkom. Även

vin B fick i detta delmoment samma betyg som tidigare, 11 poäng. I Test 3 tilldelades

vin A 17 poäng medan vin B tilldelades 12 poäng. I detta delmoment uppfattade alltså

männen båda vinerna som aningen bättre än tidigare, oavsett det faktum att ett betyg

bestod av fem stjärnor och det andra av två stjärnor. Sammanfattningsvis påverkades

männen i gruppen väldigt lite av informationen som gavs under testerna.

För  att  då  närmare  undersöka  kvinnornas  resultat  återgår  vi  till  Diagram  3:

betygspoäng, kvinnor. Även kvinnorna satte vin A som favorit med 17 poäng mot vin B

som tilldelades 12 poäng i  experimentets  inledande Test 1.  I  det efterföljande testet
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tilldelades vin A 18 poäng medan vin B tilldelades 8 poäng. Poängen för vin B sjönk

alltså  avsevärt  då  kvinnorna  fick  det  låga  betyget  presenterat  för  sig  efter  avslutat

smaktest. I detta skede hade top-down input alltså ingen möjlighet att påverka själva

smaken,  då  smaktest  redan  var  utfört  av  testpersonen.  I  stället  kan  man  här  tolka

resultatet som att kvinnorna mentalt "övertalades" om att vinet smakade värre än det

faktiskt gjorde. Även vin A, som presenterades med fem stjärnor, fick i detta delmoment

ett  något  högre betyg än då ingen information gavs.  I  experimentets  slutliga Test 3

tilldelade kvinnorna i undersökningen vin A totalt 17 poäng medan vin B märkligt nog

tilldelades hela 14 poäng. Detta resultat går inte att förklara med någon hänvisning till

teorier eller tidigare forskning. Det kan dock vara klokt att betänka att värden lätt blir

extrema när  det  handlar  om ett  urval  så  litet  som tolv  individer.  Däremot bekräftar

denna något spridda bedömning av de två vinerna att testpersonerna i experimentet klart

uppfattade att de smakade av fler viner än två.

Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av denna analys konstatera att top-down inputs

påverkar män och kvinnor i olika grad. Negativ top-down input påverkar framför allt

kvinnor i hög grad då den presenteras för oss i efterhand. Detta innebär då även att

teorin  om opinion formers  påverkan på konsumenter  kunde bekräftas,  i  fall  när  det

gällde kvinnor  och negativ information.  Positiv  top-down input  hade ingen märkbar

påverkan på kvinnor i denna undersökning. Män påverkas dock i större grad av positiv

top-down input som presenteras för dem på förhand. Det vill säga, positiv top-down

input hade i detta experiment en direkt påverkan på männens smaksinnen. Även här

hade alltså opinion formers en inverkan på hur männen bedömde vinet, men alltså bara

då informationen var positiv.
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6. SLUTSATS

Med hjälp av analysen från föregående kapitel kan vi konstatera att studiens resultat till

ganska stor  del  inte  var  förväntade  då  de stundvis  går  direkt  emot  de  resultat  som

framkommit i tidigare forskning. Till exempel har tidigare studier visat att negativ top-

down input har starkare påverkan då den presenteras på förhand, det vill säga att negativ

top-down  input  har  en  direkt  påverkan  på  våra  sinnen.  Detta  kunde  ej  bekräftas  i

resultatet av denna studie. Däremot påverkades männen i undersökningen av top-down

input som presenterades inledningsvis, men bara då den var positiv. Vad detta beror på

är svårt att besvara men en naturlig förklaring skulle självfallet kunna vara det faktum

att värdena i undersökningen lätt blir extrema då urvalet endast innefattar tolv individer.

En annan förklaring kan vara att testpersonernas vinkunskaper varit mycket begränsade.

Detta bör dock inte vara en avgörande faktor då urvalet  ändå får antas representera

populationen,  det  vill  säga  vinkonsumenter  i  Sverige.  Mindre  troligt  är  dock  att

testpersonerna blivit påverkade av den lilla mängd alkohol som konsumerades under

experimentets gång. För att sammanfatta resultaten gällande opinion formers påverkan

på testpersonerna i denna undersökning så hade opinion formers inverkan på kvinnors

bedömning av vinet i de fall informationen var av negativ art och då den presenterades

för kvinnorna i efterhand. För männen hade opinion formers inverkan på bedömningen i

de fall informationen var av positiv art och då den presenterades för männen på förhand.

Studiens syfte var att besvara frågeställningen om tidsaspekten för avslöjandet av en

produkts  positiva  eller  negativa  egenskaper  (betyg)  har  betydelse  för  konsumentens

upplevelse av produkten. Det experiment som genomförts i denna studie har undersökt

detta i den utsträckning det varit möjligt och även lyckats frambringa resultat baserat på

det urval som ingått i studien. Ett större urval vore önskvärt då ett resultat då bättre

skulle  kunna  generaliseras.  Svaret  på  frågeställningen  blir  ja,  tidsaspekten  för

avslöjandet  av  en  produkts  egenskaper  har  betydelse  för  hur  konsumenten  upplever

produkten.
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8. BILAGOR

8.1 Enkäter

Svarsblad 1:

Svarsblad 2:
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Svarsblad 3:

43



8.2 Experimentet i bilder
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8.3 Friedman-test för samtliga variabler

VIN A, SAMMANSTÄLLNING

Test 1 + Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 12 2,6667 ,77850 2,00 4,00

After 12 2,7500 ,75378 2,00 4,00

Before 12 2,8333 ,71774 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,88

After 1,96

Before 2,17

Test Statisticsa

N 12

Chi-Square ,788

df 2

Asymp. Sig. ,674

a. Friedman Test
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VIN A, SAMMANSTÄLLNING

Test 1 + Test 2:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 12 2,6667 ,77850 2,00 4,00

After 12 2,7500 ,75378 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,46

After 1,54

Test Statisticsa

N 12

Chi-Square ,143

df 1

Asymp. Sig. ,705

a. Friedman Test
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VIN A, SAMMANSTÄLLNING

Test 1 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 12 2,6667 ,77850 2,00 4,00

Before 12 2,8333 ,71774 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,42

Before 1,58

Test Statisticsa

N 12

Chi-Square ,500

df 1

Asymp. Sig. ,480

a. Friedman Test
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VIN A, SAMMANSTÄLLNING

Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

VAafter 12 2,7500 ,75378 2,00 4,00

VAbefore 12 2,8333 ,71774 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

VAafter 1,42

VAbefore 1,58

Test Statisticsa

N 12

Chi-Square ,500

df 1

Asymp. Sig. ,480

a. Friedman Test
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VIN A, MÄN

Test 1 + Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,5000 ,54772 2,00 3,00

After 6 2,5000 ,54772 2,00 3,00

Before 6 2,8333 ,75277 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,83

After 1,83

Before 2,33

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square 1,600

df 2

Asymp. Sig. ,449

a. Friedman Test
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VIN A, MÄN

Test 1 + Test 2:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,5000 ,54772 2,00 3,00

After 6 2,5000 ,54772 2,00 3,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,50

After 1,50

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,000

df 1

Asymp. Sig. 1,000

a. Friedman Test
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VIN A, MÄN

Test 1 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,5000 ,54772 2,00 3,00

Before 6 2,8333 ,75277 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,33

Before 1,67

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square 1,000

df 1

Asymp. Sig. ,317

a. Friedman Test
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VIN A, MÄN

Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

VAafter 6 2,5000 ,54772 2,00 3,00

VAbefore 6 2,8333 ,75277 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

VAafter 1,33

VAbefore 1,67

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square 1,000

df 1

Asymp. Sig. ,317

a. Friedman Test
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VIN A, KVINNOR

Test 1 + Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,8333 ,98319 2,00 4,00

After 6 3,0000 ,89443 2,00 4,00

Before 6 2,8333 ,75277 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,92

After 2,08

Before 2,00

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,111

df 2

Asymp. Sig. ,946

a. Friedman Test
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VIN A, KVINNOR

Test 1 + Test 2:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,8333 ,98319 2,00 4,00

After 6 3,0000 ,89443 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,42

After 1,58

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,200

df 1

Asymp. Sig. ,655

a. Friedman Test
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VIN A, KVINNOR

Test 1 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,8333 ,98319 2,00 4,00

Before 6 2,8333 ,75277 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,50

Before 1,50

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,000

df 1

Asymp. Sig. 1,000

a. Friedman Test
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VIN A, KVINNOR

Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

VAafter 6 3,0000 ,89443 2,00 4,00

VAbefore 6 2,8333 ,75277 2,00 4,00

Ranks

Mean Rank

VAafter 1,50

VAbefore 1,50

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,000

df 1

Asymp. Sig. 1,000

a. Friedman Test
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VIN B, SAMMANSTÄLLNING

Test 1 + Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 12 1,9167 1,16450 1,00 4,00

After 12 1,5833 1,16450 ,00 4,00

Before 12 2,1667 1,11464 ,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 2,08

After 1,83

Before 2,08

Test Statisticsa

N 12

Chi-Square ,600

df 2

Asymp. Sig. ,741

a. Friedman Test
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VIN B, SAMMANSTÄLLNING

Test 1 + Test 2:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 12 1,9167 1,16450 1,00 4,00

After 12 1,5833 1,16450 ,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,58

After 1,42

Test Statisticsa

N 12

Chi-Square ,500

df 1

Asymp. Sig. ,480

a. Friedman Test
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VIN B, SAMMANSTÄLLNING

Test 1 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 12 1,9167 1,16450 1,00 4,00

Before 12 2,1667 1,11464 ,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,50

Before 1,50

Test Statisticsa

N 12

Chi-Square ,000

df 1

Asymp. Sig. 1,000

a. Friedman Test
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VIN B, SAMMANSTÄLLNING

Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

VBafter 12 1,5833 1,16450 ,00 4,00

VBbefore 12 2,1667 1,11464 ,00 4,00

Ranks

Mean Rank

VBafter 1,42

VBbefore 1,58

Test Statisticsa

N 12

Chi-Square ,400

df 1

Asymp. Sig. ,527

a. Friedman Test
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VIN B, MÄN

Test 1 + Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 1,8333 ,75277 1,00 3,00

After 6 1,8333 ,75277 1,00 3,00

Before 6 2,0000 1,09545 1,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 2,00

After 2,08

Before 1,92

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,105

df 2

Asymp. Sig. ,949

a. Friedman Test
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VIN B, MÄN

Test 1 + Test 2:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 1,8333 ,75277 1,00 3,00

After 6 1,8333 ,75277 1,00 3,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,50

After 1,50

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,000

df 1

Asymp. Sig. 1,000

a. Friedman Test
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VIN B, M      ﾄ      N

Test 1 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 1,8333 ,75277 1,00 3,00

Before 6 2,0000 1,09545 1,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,50

Before 1,50

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,000

df 1

Asymp. Sig. 1,000

a. Friedman Test
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VIN B, MÄN

Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

VBafter 6 1,8333 ,75277 1,00 3,00

VBbefore 6 2,0000 1,09545 1,00 4,00

Ranks

Mean Rank

VBafter 1,58

VBbefore 1,42

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,200

df 1

Asymp. Sig. ,655

a. Friedman Test
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VIN B, KVINNOR

Test 1 + Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,0000 1,54919 1,00 4,00

After 6 1,3333 1,50555 ,00 4,00

Before 6 2,3333 1,21106 ,00 3,00

Ranks

Mean Rank

Blind 2,17

After 1,58

Before 2,25

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square 1,810

df 2

Asymp. Sig. ,405

a. Friedman Test
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VIN B, KVINNOR

Test 1 + Test 2:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,0000 1,54919 1,00 4,00

After 6 1,3333 1,50555 ,00 4,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,67

After 1,33

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square 1,000

df 1

Asymp. Sig. ,317

a. Friedman Test
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VIN B, KVINNOR

Test 1 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Blind 6 2,0000 1,54919 1,00 4,00

Before 6 2,3333 1,21106 ,00 3,00

Ranks

Mean Rank

Blind 1,50

Before 1,50

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square ,000

df 1

Asymp. Sig. 1,000

a. Friedman Test
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VIN B, KVINNOR

Test 2 + Test 3:

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

VBafter 6 1,3333 1,50555 ,00 4,00

VBbefore 6 2,3333 1,21106 ,00 3,00

Ranks

Mean Rank

VBafter 1,25

VBbefore 1,75

Test Statisticsa

N 6

Chi-Square 1,800

df 1

Asymp. Sig. ,180

a. Friedman Test
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