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Sammanfattning/Abstract 

___________________________________________________________________________ 

 

Introduktion: En av sommelierens viktigaste egenskaper är att kunna kommunicera sin 

kunskap för att göra den tillgänglig, förståelig och attraktiv för gästen. Traditionellt handlar 

detta om att göra vinet mätbart genom att uttrycka dess sensoriska egenskaper i absoluta tal, 

vilket idag anses vara en olämplig metod i mångas ögon. Vi ämnar därför implementera 

storytelling i matsalen och undersöka om detta kan skapa en bättre vinupplevelse.  

Syfte: Att undersöka sommelierens möjlighet att styra konsumenters gillande genom 

användning av traditionell och emotionell kommunikation. 

Metod: I studien genomfördes inledningsvis ett konsumenttest med 122 respondenter, vars 

resultat sedan diskuterades under två kvalitativa gruppintervjuer om totalt tolv deltagare.  

Resultat: Resultatet visade att grad av gillande ökar för sju av åtta undersökta attribut om 

storytelling implementeras i det estetiska uttrycket. Orsaken till detta är att vinets fördelar 

lyfts fram, presentationen upplevs mer personlig och blir därav mer intressant, samtidigt som 

gästen underhålls. Under gruppintervjuerna framkom det dock att alla gäster är unika, varför 

förmågan att anpassa sig efter alla förutsättningar är en essentiell egenskap hos varje 

sommelier.  

Slutsats: Studien visar att grad av gillande går att styra genom användningen av traditionell 

och emotionell kommunikation och att om storytelling implementeras i matsalen får gästen en 

bättre vinupplevelse. 

 

 

Nyckelord: Mötet, traditionell- och emotionell kommunikation, storytelling, gillande  
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Förord 

Under tre år har författarna till denna uppsats studerat upplevelseproduktion, estetisk 

gestaltning, mat och dryck – var för dig och i kombination, och kan nu efter avslutad kurs 

titulera sig sommelierer och måltidskreatörer.  

 

Idén till uppsatsens syfte kom till oss efter en tidigare kurs om service och möte, i vilken det 

sätt vi sommelierer kommunicerar sensoriska upplevelser på studerades. Där kom vi till 

insikten att vilka ord vi väljer att använda oss av och hur vi använder dessa kan ha stor 

betydelse för gästens upplevelse av olika viner. Det ansågs därför intressant att undersöka om 

dessa faktorer även påverkar gästens uppskattning och det är med glädje som vi nu ämnar 

presentera vårt resultat. 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra två handledare. Till Tobias Nygren för ditt 

personliga engagemang och genuina intresse att leda oss på rätt väg. Till Mischa Billing för 

att du inspirerade oss att välja detta ämne och för alla kloka råd som öppnat våra ögon för nya 

möjligheter. Vidare vill vi tacka Asgeir Nielsen för all hjälp med den kvantitativa 

underökningen och dataanalysen, du har varit ovärderlig. Tack även till våra familjer som 

lagat mat, städat, tvättat och kommit med otaliga koppar kaffe för att hålla oss vakna under 

sena kvällar. Tack. 

 

Hanna Gustafsson & Johan Hellner 

2016-05-26  
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Introduktion 

Att titulera sig sommelier innebär i många fall att förse sina gäster med den information de 

behöver för att kunna ta ett aktivt köpbeslut. En skicklig sommelier behöver därför ha både 

teoretisk kunskap om- och lång praktisk erfarenhet av att prova världens viner, allra helst i 

kombination med mat. Till sin hjälp har de sina fem sinnen, där framförallt doft- och 

smaksinnet kommit att spela en central roll för uppfattningen av vinets sensoriska egenskaper. 

Vad som däremot ibland faller mellan stolarna är vikten av att kunna kommunicera sin 

kunskap för att göra den tillgänglig, förståelig och attraktiv för gästen. Inte alltför sällan 

handlar mycket av den vedertagna kommunikationen om att säga några ord om vinets 

ursprung och stil, följt av de primära aromämnen som går att hitta i glaset och i bästa fall en 

kommentar om vinets prisvärdhet. Mischa Billing (2011, s. 15) liknar detta vid långa 

inköpslistor, där beskrivningen av vinet skall vara en rad korrekt återgivna sensoriska 

iakttagelser, gärna följt av en siffra på en skala som ger en illusion av att vinet är mätbart i 

absoluta tal. På samma sätt beskriver även Systembolaget vinerna i sitt butikssortiment. Om 

Krug Grande Cuvée, den idag dyraste champagnen på hyllan, skriver de exempelvis följande: 

Torr, fyllig, relativt utvecklad och mycket nyanserad smak med stram syra och lång 

eftersmak.  

 

Varför denna typ av kommunikation blivit så vanlig skulle kunna bero på att den öppnar upp 

för möjligheten att objektivt bedöma viner och samtidigt standardisera servicekvaliteten i 

matsalen. Vad metoden har för inverkan på gästens uppskattning av vinet är däremot oklart 

och vi ämnar därför undersöka vad som skulle hända om beskrivningarna gjordes mer 

personliga.   

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Hur en sommelier väljer att kommunicera med sina gäster skiljer sig från individ till individ. 

Exempelvis kan han eller hon berätta om vinets druva och ursprung, sensoriska egenskaper, 

stil och struktur, allt enligt den enligt den traditionella metoden. Alternativt kan denne försöka 

fånga gästens intresse genom att berätta en historia om vinets unika fördelar och vilka känslor 

det frambringar, i denna uppsats betraktat som emotionell kommunikation. De två olika 

metoderna ger i sin tur olika förväntningar på vinet vilket talar för att så även kan vara fallet 

när det gäller gästens uppskattning av det, varför ämnet anses relevant för Måltidskunskap 
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och värdskap (Wansink, von Ittersum & Painter, 2005). Det handlar med andra ord om att 

jämföra det analytiskt mätbara med det syntetiskt ogripbara i en komplicerad och brokig 

verklighet där gästens upplevelse är central. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om upplevelseproduktion, måltidens aspekter, 

sommelierens roll i matsalen och olika tekniker för att kommunicera vin. Därefter följer 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Upplevelseproduktion 

Redan år 1970 skrev Toffler om en ekonomisk framtid för upplevelseindustrin, att människor 

en dag skulle vilja komma att betala för upplevelser. På den tiden klassificerades västvärlden 

som ett industrisamhälle, präglat av distribution och konsumtion av varor, varför många 

skakade på huvudet vid blotta tanken på att detta skulle ersättas av immateriella aktiviteter 

(Pine & Gilmore, 1998). Så småningom visade det sig dock att Toffler skulle få rätt och vi 

lever numera i ett upplevelsesamhälle, där människor har tröttnat på produkters värde och 

söker istället efter att förverkliga sina drömmar (Gelter, 2010). Från att endast leta efter 

funktionalitet hos varor och tjänster söker vi nu alltså efter det roliga som stimulerar vår 

fantasi och uppfinningsförmåga.  

 

Vad är då en upplevelse? Pine och Gilmore (2011) menar att det som skiljer en upplevelse 

från en tjänst är att en upplevelse är personlig. Vidare menar författarna att 

upplevelseproduktion kan liknas vid en teaterföreställning och att allt handlar om att kunna 

agera på scenen, den plats där företaget möter gästen. Anställda vid ett företag kan därför ses 

som skådespelare med en huvudsaklig uppgift; att underhålla sin publik, det vill säga 

gästerna. I praktiken innebär detta att dra nytta av tidigare erfarenheter och kontinuerligt 

skapa nya karaktärer som passar ändamålet (Ibid.). Hur en medarbetare väljer att spela sin roll 

blir med andra ord direkt avgörande för gästens upplevelse. 

 

Den miljö i vilken föreställningen sedan äger rum, där de tjänster eller produkter som skall 

säljas visas upp, kallas för upplevelserummet (Pine & Gilmore, 2011). Mossberg (2003), som 

utvecklat en modell för just måltidssituationens upplevelserum, beskriver detta som den 
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fysiska omgivningen där måltider produceras, levereras och konsumeras. I upplevelserummet 

pågår även ett samspel mellan gäster, personal och andra gäster, genom vilket företaget har en 

möjlighet att påverka gästernas sinnesintryck och likaså deras fysiska välbefinnande (Ibid.). 

Precis som Pine och Gilmore (2011) skriver så handlar det som att levandegöra upplevelsen, 

varför gästens möjlighet till eget deltagande anses centralt även i Mossbergs (2003) modell.  

 

Måltidens aspekter 

Borträknat Mossbergs upplevelserum finns flertalet 

modeller att följa för den som önskar skapa 

extraordinära måltidsupplevelser, varav den mest 

erkända och tillämpade introducerades 2004 av 

Gustafsson och går idag under beteckningen The Five 

Aspects Meal Model (FAMM). Modellen (se figur 1) 

bygger på det som anses vara måltidens fem aspekter, 

vilka är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 

stämningen.  

 

Enligt Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) är rummet det första som möter 

gästens öga och att arbeta med dess utformning innebär kunskap om hur belysning, 

möblemang, utensilier, akustik och färger kan påverka gästens upplevelse. Däremot fann 

King, Meiselman, Hottenstein, Work och Cronk (2007) att även om rummets design påverkar 

upplevelsen så gör det näst intill ingen inverkan på gästens gillande. Hur personalen väljer att 

interagera med sina gäster är emellertid avgörande, inte bara för den allmänna acceptansen av 

det som erbjuds men också för restaurangens rykte och därmed fortsatta framgång 

(Gustafsson et al., 2006). För att upprätthålla en hög servicenivå behövs därför också kunskap 

om social interaktion såväl som förståelse för människors emotionella tillstånd och 

förväntningar. Det är också i mötet som företaget har att bäst möjligheter att sätta en personlig 

prägel på upplevelsen de erbjuder (Gustafsson, 2004). Lika viktigt som rummets utformning 

och det sociala samspelet är den tredje aspekten, nämligen produkten. På restaurang är 

produkten mat och dryck, varför en stor del av företagets fokus bör ligga på menyns 

kombination och presentation (Gustafsson et al.,2006). Av Hansen, Jensen och Gustafsson 

(2005) beskrivs produkten som kärnan i måltidsupplevelsen och även de rekommenderar 

därför att den framhävs på ett sådant sätt att gästen blir nöjd. Bakom de tre ovannämnda 

Figur 1. Five Aspects Meal Model 

enligt Gustafsson et al. (2006). 
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aspekterna finns styrsystemet. I styrsystemet ryms bland annat lagar och förordningar, 

ekonomiska förutsättningar och logistik och kräver således stora kunskaper inom ämnen som 

exempelvis intern- och extern redovisning, marknadsföring, ledarskap och personalhantering 

(Gustafsson et al., 2006). Det är med andra ord allt det arbete som sker osynligt för gästens 

öga men som samtidigt har stor betydelse för helhetsupplevelsen. Den femte och sista 

aspekten i Gustafssons modell är stämningen. Med stämningen avses själva atmosfären i 

vilken måltiden äger rum och enligt Gustafsson et al. (2006) är det vad som behövs för att 

transformera måltidsupplevelsen till någonting större än summan av dess komponenter.  

 

Sammanfattningsvis är FAMM alltså ett planerings- och analysverktyg för 

upplevelseproducenter i syfte att bidra med kunskap och förståelse för alla de delar som 

gästen värdesätter i samband med en måltid. Meiselman (2008) menar dock att måltiden är 

oerhört mycket mer komplex än så och bör därför diskuteras i ett bredare perspektiv. Han 

pekar bland annat på behovet av tvärkulturell medvetenhet, att det måste finnas en förståelse 

för att människor från olika kulturer har olika syn på när, var och hur ofta en måltid bör intas. 

Likaså finns det biologiska skillnader som spelar stor roll för hur vi upplever en måltid. Detta 

demonstreras exempelvis av Miller och Reedy som 1990 fann att antalet smaklökar skiljer sig 

från individ till individ, forskning som senare ledde till identifieringen av supertasters, 

medium tasters och non-tasters (Bartoshuk, Karrer, Marino, Price & Reed, 1992). Även 

Gelter (2010) anser att det finns fler aspekter att ta hänsyn till och lägger i sin modell därför 

till tiden som en del av upplevelsen. Modellen, som getts namnet Total Experience 

Management (TEM), illustrerar hur upplevelser är en process av transformativt lärande och att 

upplevelser blir meningsfulla först när vi får tid att reflektera över dem.  

 

Fem sinnen 

Som tidigare nämnt är det idag hög efterfrågan på upplevelser som engagerar gästen och att 

erbjuda någonting utöver det vanliga har därför blivit ett viktigt differentieringsverktyg för 

många företag. Skräddarsydda produkter och individualisering har blivit de nya ledorden och 

teorier som bygger på att människans fem sinnen skall engageras i skapandet av upplevelser 

har därför hittat sin plats på marknaden (Hultén, Broweus och Van Dijk, 2011). Fördelen med 

dessa teorier är möjligheten att verkligen kunna påverka gästen på djupet och på så vis skapa 

konkurrensfördelar av emotionell karaktär.  
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Vad är det då som händer när våra sinnen plockar upp information från omgivningen? För att 

reda ut detta bör vi först definiera skillnaden mellan olika sinnesförnimmelser och perception. 

I varje sinnesorgan finns det receptorer vars primära uppgifter är att först registrera all 

information som kommer in och sedan omvandla det till nervimpulser som kan skickas iväg 

till hjärnan (Krishna, 2012). Informationen som når hjärnan kallas för sinnesförnimmelser. 

Sinnesförnimmelserna organiseras därefter innan de tolkas med hjälp av våra erfarenheter, 

förväntningar och motiv, vilket leder till perception (Ibid.). Genom perception blir vi alltså 

medvetna om vad som händer.  

 

Genom att aktivera gästens sinnen kan företag förstärka upplevelsen de erbjuder skriver Pine  

och Gilmore (2011) och understryker återigen vikten av att förstå marknadens behov av 

hedonisk tillfredsställning. De tillägger även att känslan av njutning och välbehag förstärks i 

samband med en måltid och att producenter av detta slag därför bör ha goda möjligheter att 

erbjuda sina gäster ett minne med potential att vara en livstid. Njutningen kan i sig triggas av 

två olika typer av känslor; de objektiva som inte nödvändigtvis behöver vara medvetna och de 

subjektiva som vi i alla lägen däremot är fullt medvetna om (Berridge & Kringelbach, 2008). 

Det betyder att när vi äter något som vi tycker är gott bearbetas sinnesförnimmelserna både 

medvetet och undermedvetet i hjärnan, samtidigt som belöningssystemet aktiveras. Det är 

alltså inte själva produkterna i sig som är den reella belöningen, utan de pågående processerna 

i hjärnan som produkternas sensoriska egenskaper ger upphov till (Ibid.).  

 

Hur mat och dryck upplevs kan till viss del förklaras av de förväntningar som skapas före 

konsumtion och desamma gäller för gillande (Shepherd & Raats, 2010). I många fall baserar 

gäster sitt beslutfattande på förväntad njutning och matsalspersonal bör i så fall kunna styra 

beslutet genom sitt sätt att beskriva de produkter som erbjuds (Ibid.). Hur ord kan leda till 

förväntad njutning diskuteras även av Krishna (2012) som menar att det beror på det faktum 

att konsumenters doftcentra aktiveras när de hör ord relaterade till smak eller doft. Det är i det 

här fallet alltså inte nödvändigt med fysiska stimuli för att hjärnan skall reagera, ett föreställt 

intryck av doft eller smak räcker.   

 

Sommelierens roll 

Som nämnt tidigare spelar restaurangens medarbetare en viktig roll i arbetet med att iscensätta 

upplevelser och att agera sommelier ställer därför stora krav på såväl teoretiska kunskaper 
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som praktiska färdigheter (Pine & Gilmore, 2011). En sommelier är expert på matsalarbete, 

drycker och på att kombinera mat och dryck skriver Billing (2011, s. 13) i sin avhandling, 

men tillägger sedan att yrket innebär så mycket mer än vad som står på anställningsbeviset. 

Först och främst skall denne behärska alla moment i en matsal, från att ta emot gäster på ett 

bra sätt till att välja rätt glas och temperera vin till perfektion. Han eller hon skall också ha 

fördjupade kunskaper om allt som kommer ut från köket, om rätternas innehåll, allergener och 

tillagningsmetoder. Vidare bör en sommelier vara allmänbildad, hänga med i trender, samt 

kunna alla regler gällande vett och etikett på sina fem fingrar. Många är de uppgifter en 

sommelier förväntas lösa, men viktigast av allt är förstås förmågan att kunna göra sina gäster 

nöjda (Billing, 2011).  

 

Ytterligare åsikter om ämnet kommer från Manske och Cordua (2005) som anser att 

sommelieren först och främst är en säljare. De menar att sommelierer, genom sin breda 

kunskap och förmåga att kommunicera denna, skapar trovärdighet både för sin person och för 

innehållet i flaskan, vilket i slutändan leder till ökad försäljning. Detta är något som även 

diskuteras av Parsons och Thompson (2009) i en artikel om vilka faktorer som påverkar 

vinkonsumenters köpbeteende och gillande. Att agera sommelier betyder att du intar en 

auktoritär position och vad som menas med detta är att om en sommelier uttalar sig gott om 

ett vin kommer detta med största sannolikhet påverka gästen i sitt beslut och även dess 

uppskattning av det (Ibid.). Vidare är sommelierer viktiga för att påkalla uppmärksamheten på 

de delar av vinet som konsumenten inte skulle upptäcka på egen hand (Lehrer, 2009). Vad 

detta innebär är att ibland kanske inte gästen tänker på att vinet har exempelvis en varm 

personlighet, men om det påtalas av en sommelier och gästen sedan håller med om uttalandet 

så förstärks också dennes upplevelse. I en studie av Mossberg och Gustafsson (2008) visade 

det sig dock att även om engagerad personal är viktigast för gästens måltidsupplevelse så har 

vad som sägs egentligen ingen större betydelse, så länge det inte är tyst. 

 

Att kommunicera vin  

Allt kan inte mätas och allt kan inte sägas med ord, men orden kan hjälpa oss se, höra och 

känna vad som finns i vår omvärld skriver (Molander, 1996, s. 45). Ord är även vad 

sommelierer uttrycker i syfte att förmedla teoretisk kunskap skriver Herdenstam (2011) men 

poängterar samtidigt att ord begränsar uttrycket och att utmaningen ligger i att förmedla 

kunskap baserat på personliga referenser. I sin avhandling redogör han för vinprovarens 
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dubbla grepp, vilket i likhet med skådespelarkonstens dubbla karaktär både omfattar 

yrkeskunnandets formallogiska och estetiska sida. Enligt Herdenstams (2011) tolkning 

handlar begreppet om hur det som inom den positivistiska traditionen är kan kompletteras 

med det som inom estetiken blir. Det analytiskt mätbara kompletteras med det syntetiskt 

ogripbara (Ibid.). Varför en måltid kan betraktas som syntetiskt ogripbar beror på det faktum 

att samtliga sinnen är involverade, inte minst i kombination med varandra, och att vinspråket 

därav inte helt och hållet lämpar sig för ett analytiskt beskrivningssätt (Ibid.). Istället blir 

sommelierens kroppsspråk, ögonkontakt och gester viktiga verktyg för det affektiva uttrycket 

som enligt Herdenstam bör lämnas mer utrymme på företagets scen.  

 

Traditionell kommunikation 

Att beskriva vin enligt traditionell metod innebär att objektivera upplevelsen genom att 

fokusera på kommunikation av i första hand mätbara sensoriska intryck (Billing, 2016, 

muntlig uppgift). Metoden är väl implementerad på den svenska marknaden och inte minst av 

Systembolaget som till exempel använder sig av olika klockor och smaktyper för att beskriva 

hur deras drycker upplevs i munnen (Ibid.). Enligt modellen kategoriseras alla torra vita viner 

som exempelvis Friska & Fruktiga, Fylliga & Smakrika eller Druviga & Blommiga, samtidigt 

som klockorna visar grad av sötma, fyllighet och fruktsyra (Systembolaget, 2016).  

 

Ett annat exempel på traditionell kommunikation är den som lärs ut av Wine & Spirits 

Education Trust (WSET). WSET, som är ett internationellt erkänt utbildningsorgan med säte i 

London, förespråkar en vinprovningsmetodik där viners sensoriska egenskaper beskrivs 

systematiskt med hjälp av skalära termer (WSET, 2011 ). Till exempel kan vinets syra och 

alkoholhalt bedömas på en femgradig skala från low till high medan vinets färgintensitet 

bedöms enligt en tregradig skala från pale till deep. Metoden är i mångas ögon betraktat som 

det bästa alternativet i syfte att objektivt bedöma viners kvalitet och lagringspotential, men 

används alltså även flitigt av sommelierer runt om i världen i samband med vinpresentationer, 

för vilket den anses olämplig av bland annat Billing (2016, muntlig uppgift) och Herdenstam 

(2011).  

 

Emotionell kommunikation 

I sin avhandling påpekar Herdenstam (2011) att en måltid är en estetisk aktivitet, vilket gör 

den svår att hantera med enbart traditionella metoder. En upplevelse kan inte verbaliseras 

analytiskt, varför det behövs ett andra grepp för att uttrycka den (Ibid., s. 72). Det handlar om 



13 

 

att skänka förståelse och insikt snarare än generell kunskap och för att göra detta behöver 

sommelierer alltså lämna det analytiskt mätbara bakom sig och istället fokusera på det 

syntetiskt ogripbara. För Billing (2016, muntlig uppgift) innebär detta ett skifte från 

kommunikation av enbart sensoriska egenskaper till att försöka förmedla den emotionella 

upplevelse som vinet för med sig.  

 

Enligt Wansink, von Ittersum och Painter (2005) har det affektiva uttrycket stor inverkan på 

såväl gästens gillande som vilja att köpa mer. I en studie om servicekvalitet och hur den 

uppfattas av konsumenter visade det sig att produkter som presenteras med både geografisk, 

sensorisk och nostalgisk anknytning uppskattas mer än de som ges en mer objektiv 

beskrivning. I sin undersökning fann de även att mer målande beskrivningar skapar 

förväntningar på doft och smak, vilket i sin tur ökar möjligheterna att förhöja upplevelsen 

ytterligare.  

 

Storytelling 

En historia når ut till alla, såväl gamla som unga, intresserade och ointresserade, kunniga och 

okunniga (Mossberg & Johansen, 2009). Att behärska berättarkonsten är att använda kulturell 

och emotionell kommunikation för att göra information tillgänglig för alla, samtidigt som 

informationen blir mer meningsfull och minnesvärd (Ibid.). Storytelling handlar om konsten 

att berätta en historia och med den kunna förmedla en känsla (Pine & Gilmore, 2011).  

 

Idag har storytelling blivit ett effektivt kommunikation- och marknadsföringsverktyg för 

företag att differentiera sig på marknaden (Mossberg & Johansen, 2009). Genom historier kan 

företag emotionellt involvera gästen i upplevelsen, kommunicera kunskap, skapa 

förväntningar och roa (Ibid.). Syftet med detta är att visa upp ett företags eller en produkts 

fördelar, samtidigt som det bygger upp ett förtroende för den som berättar. I arbetet med 

storytelling rekommenderar därför att företag fokuserar på en specifik egenskap som är 

speciell för just den tjänst eller produkt som erbjuds, vilket gör det enklare att både 

differentiera sig och nå ut till gästen (Billing, 2016, muntlig uppgift). Att kommunicera ett 

budskap genom en historia är en förutsättning för den som vill överleva morgondagens 

marknad avslutar Sinclair (2005) och poängterar ännu en gång vikten av att rikta sig till det 

organ som berör oss mest, vilket är hjärtat.  



14 

 

Syfte  

Att undersöka sommelierens möjlighet att styra konsumenters gillande genom användning av 

traditionell och emotionell kommunikation. 

 

Hypotes 

Vår hypotes är att emotionell kommunikation i berättande form har en positiv inverkan på 

gästens uppskattning av kommersiella viner.  

 

Frågeställning 

1. Kan en sommelier, med hjälp av storytelling, ge sina gäster en bättre vinupplevelse? 

 

 

Metod och material 

Studiens material är ett resultat av en såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsstrategi för att 

på så vis tillåta en deduktiv ansats samtidigt som det lämnar utrymme för tolkning och 

reflektion. Nedan beskrivs de båda metoderna mer ingående, följt av en redogörelse för det 

insamlade materialet, urvalet av respondenter och hur studien genomförts.  

 

Metodval 

För att besvara undersökningens syfte genomfördes inledningsvis ett konsumenttest vars 

resultat därefter diskuterades med två fokusgrupper vid två separata tillfällen. Att kombinera 

kvantitativ och kvalitativ forskning för att besvara ett och samma syfte förespråkas både av 

Bryman (2011) och Morse (2003), med argumentet att data som inte är djupgående eller som 

saknar substantiell tyngd kan i kombination med annan liknande data få ett större värde. De 

poängterar också att forskare med denna strategi har en bättre chans att stärka respektive 

metods fördelar, samtidigt som nackdelar kan försvagas eller i bästa fall undvikas.   

 

Kvantitativt konsumenttest 

Under arbetets första fas genomfördes ett konsumenttest i syfte att undersöka om grad av 

gillande kan styras med hänsyn till hur ett vin presenteras. Totalt fick 122 konsumenter, jämt 

fördelat på två tillfällen möjlighet att prova ett vitt och ett rött vin (se tabell 1) samtidigt som 

de ombads bedöma gillande av vinernas utseende, doft, smak och helhet. Av dessa var det 50 
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män och 72 kvinnor som deltog. De viner som användes i undersökningen var Systembolagets 

mest sålda vit- och rödvinsbox under 2015, vilka ansågs lämpliga i den bemärkelsen att de 

representerar såväl gamla som nya världen, samtidigt som de har ett uppenbart kommersiellt 

värde. Proverna serverades i Riedels vinglas av serien Ouverture, då Billing (2016, muntlig 

uppgift) anser att en undersökning av detta slag bör vara så verklighetstrogen som möjligt för 

att på så vis understödja kravet om validitet.   

 

 Tabell 1. Systembolagets produktblad för undersökningens två viner. 

 Zumbali Castelforte Appassimento 

Produktnr. 2058 6346 

Producent Oenoforos AB Cantine Riondo 

Råvara Chenin Blanc Merlot, Cabernet Sauvignon & Corvina 

Årgång  2014 

Land Sydafrika Italien 

Alkoholhalt 13 % 14 % 

Sockerhalt < 3g/l 7 g/l 

Volym 3000 ml 3000 ml 

Pris 169 kr 209 kr 

 

Själva testerna skedde i neutrala lokaler vid Örebro universitet då Kemp et al. (2009) menar 

att konsumenttester helst bör ske i en neutral miljö som testdeltagarna kan relatera till sina 

vardagliga liv. Författarna menar även att provningssituationen gärna får inkludera ljud eller 

visuella element som kan förstärka denna känsla och av denna anledning spelades lugn, 

klassisk pianomusik på låg volym under hela tiden som provningen fortskred.  

 

Samma viner, Zumbali och Castelforte Appassimento, serverades alltså vid båda tillfällena, 

båda rumstempererade. Men medan konsumenterna vid tillfälle ett fick en kortfattad 

redogörelse för vinernas sensoriska egenskaper fick konsumenterna vid tillfälle två en 

betydligt mer omfattande, målande och delvis affektiv beskrivning av dess personligheter (se 

tabell 2).  
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Tabell 2. Presentation av studiens viner enligt traditionell och emotionell kommunikation. 

 Zumbali Castelforte Appassimento 

Dag 1 Ett torrt, vitt vin från Sydafrika med mycket 

frukt, medelfyllig kropp och relativt hög 

syra. Vinet är gjort på 100 % Chenin Blanc, 

vilket ger det en ungdomlig och lätt 

aromatisk karaktär med inslag av 

honungsmelon, aprikos och gråpäron, 

ackompanjerat av viss mineralitet och 

blommighet.  

 

Ett ungdomligt rött vin från norra Italien med 

medelfyllig kropp, relativt hög syra och kryddig 

smak med inslag av fat, körsbär, russin och 

choklad. Att det är klassificerat som 

Appassimento betyder att vinmakaren till viss del 

använt sig av torkade druvor, vilket medför att 

vinet får en lite högre alkoholhalt och även en 

viss restsötma.  

 

Dag 2 Vi skall börja med att resa 1500 mil söderut 

i världen och ta oss an ett aningen 

hemlighetsfullt men samtidigt riktigt 

charmigt vin från Sydafrika. Länge har 

Sydafrika sökt efter sitt så kallade kultvin 

och nu äntligen verkar det som man har 

hittat rätt. Detta är ett vitt vin gjort på 100 % 

Chenin Blanc, en druva som egentligen har 

sitt ursprung i den franska Loiredalen men 

som idag mer känns igen som Sydafrikas 

egen nationaldruva. En druva som bjuder på 

en helt underbar personlighet när den odlas 

och sköts med omsorg och som under de 

senaste åren fått hela vinvärlden att bli fulla 

av hänförelse. Sydafrika i sig är ändå ett 

relativt ungt vinland och såg framförallt 

stora problem under Apartheidperioden, men 

har sedan dess växt explosionsartat och är 

idag ett av få länder som verkligen utmanar 

de traditionella stormakterna i konsten att 

skapa fantastiska viner. Och inte minst beror 

detta på Chenin Blanc. Så snyggt förpackade 

att här vågar vi nog sticka ut hakan och säga 

att vin på denna druva, det gör Sydafrika 

bäst i världen.  

 

Vinet ni skall få smaka är ett torrt vitt vin 

med mycket frukt, medelfyllig kropp och 

relativt hög syra. Det har en ungdomlig och 

lätt aromatisk karaktär med inslag av 

honungsmelon, aprikos och gråpäron, 

ackompanjerat av viss blommighet och en 

härlig mineralitet i eftersmaken.  

 

Borta bra men hemma bäst brukar man ju säga så 

nu lämnar vi Sydafrika och återvänder till Europa 

och ett av världens i särklass främsta distrikt i alla 

avseenden, vi är i nordöstra Italien i Valpolicella. 

Det här är vinet på allas läppar och inte minst 

ligger det oss svenskar väldigt varmt om hjärtat. 

Vinet är gjort enligt Appassimentometoden , 

vilket är en gammal italiensk tradition från 

Romartiden som bygger på att hitta en perfekt 

jämvikt mellan naturens lagar och människans 

handlag. Perfekt balans och harmoni är nyckelord 

kring processen, som i praktiken innebär att 

vinmakaren torkar sina druvor på bäddar av halm 

efter skörd, för att på så vis göra vinet mjukare 

och fylligare samtidigt som smakerna 

koncentreras. Dessa viner bjuder på både kraft 

och elegans på såväl historiska som modern 

smaker och är idag det mest populära vinet bland 

svenskar i den övre prisklassen. Ett vin som 

passar den svenska smaken som handen i 

handsken.  

 

Vinet ni skall få smaka är ett torrt rött vin med 

medelfyllig kropp, relativt hög syra och kryddig 

smak med inslag av fat, körsbär, russin och 

choklad. En härlig bärkompott och med största 

sannolikhet det trendigaste som vinvärlden har att 

erbjuda. 

 

 

Bedömningarna gjordes utifrån en hedonisk 7-gradig skala från 1 tycker mycket illa om till 7 

tycker mycket bra om (se bilaga 1), vilket rekommenderas av Kemp, Hollowood och Hort 

(2009) som menar att uppgiften blir enkel att förstå samtidigt som den inte kräver en tränad 

panel. Avslutningsvis fick deltagarna även en fråga om vilken känsla de tar med sig från 

provningen. 
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Kvalitativ gruppintervju 

För att nå djupare insikter kring resultatet av det tidigare genomförda konsumenttestet 

kombinerades alltså det kvantitativa preferenstestet med kvalitativa gruppintervjuer. Bryman 

(2011) beskriver fokusgrupper som en möjlighet att intervjua flera respondenter samtidigt om 

en viss frågeställning eller ett visst tema, i det här fallet storytelling som metod för att 

kommunicera sensoriska upplevelser. Fördelen med fokusgrupper är att när en deltagare hör 

andra svara på samma fråga kan det egna svaret modifieras eller kompletteras, varför Bryman 

(2011) menar att fokusgrupper är ett effektivt sätt att få fram många olika åsikter om ett 

specifikt ämne. 

 

Totalt intervjuades två olika grupper, om vardera sex respondenter, vid två olika tillfällen.  

Deltagarna fick först genomföra ett liknande konsumenttest som vid den kvantitativa 

undersökningen för att på så sätt få en tydlig bild av studiens syfte och konstruktion, men till 

skillnad från tidigare försök presenterades bara det röda vinet. Efter avslutat test fick 

respondenterna sedan fritt samtala om i förväg bestämda frågeställningar under ledning av 

undertecknade, där fokus låg på vikten av kommunikation, effekten av storytelling och hur 

detta kan appliceras på en verklig matsalssituation. Själva samtalen ägde rum i neutral miljö 

vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan för att simulera de förutsättningarna som 

givits tidigare under det kvantitativa konsumenttestet. 

 

För att hålla intervjuerna kvalitativa utformades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 

2) med goda möjligheter till att ställa följdfrågor, samtidigt som respondenterna 

uppmuntrades att tänka fritt, utveckla sina svar och även reflektera över andras åsikter. Denna 

flexibilitet är också det som Bryman (2011) tror sig vara anledningen till varför många 

forskare finner metoden så attraktiv.  

 

Urval 

Den första frågan en forskare bör ställa sig är vilken population som undersökningens syfte 

vänder sig till och helt enkelt utgå därifrån (Bryman, 2011). I fallet med det kvantitativa 

preferenstestet ansågs detta vara potentiella restauranggäster, oberoende av kön eller etnisk 

tillhörighet, men över 18 år eftersom det är den lägsta åldersgränsen för att bli serverad 

alkohol på svenska restauranger (SFS 2010:1622). För att studiens resultat skulle vara 

generaliserbart krävdes det således att urvalet var representativt för den tilltänkta 
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populationen, varför samtliga tester, som tidigare nämnt, genomfördes vid Örebro universitet 

där det är mycket folk i rörelse. Under båda tillfällena svarade majoriteten att de konsumerar 

vin 3-5 gånger i månaden. 

 

I kvalitativ forskning däremot menar Bryman (2011) att urvalet ofta görs målinriktat, varför 

respondenter bör väljas ut på basis av studiens syfte och frågeställningar. Med hänsyn till 

detta ansågs två fokusgrupper om vardera sex deltagare lämpligt, vilket även det stöds av 

Morse (2003) som poängterar att mindre grupper är att föredra om medlemmarna förväntas ha 

mycket att säga om frågeställningen. Urvalet i denna del av undersökningen bestod därför av 

en grupp med aktiva sommelierer och en med deltagare utan någon som helst koppling till den 

berörda branschen.  

 

Pilotstudie 

Innan den riktiga undersökningen äger rum rekommenderas forskare att genomföra en 

pilotstudie för att säkerställa frågornas kvalitet och se till så att undersökningen i sin helhet 

blir bra (Bryman, 2011). I detta fall genomfördes därför två pilotstudier, en kvantitativ och en 

kvalitativ. Bryman (2011) poängterar även vikten av att respondenterna vid en pilotstudie är 

representativa för det tilltänka urvalet, varför valet föll på individer med samma uppfyllda 

kriterier som användes för de faktiska respondenterna. Totalt genomfördes tre preferenstester 

och två kvalitativa gruppintervjuer om vardera två respondenter, en grupp med tränade 

sommelierer och en grupp med noviser.  

 

Litteratur- och databasinsamling 

Materialet till den teoretiska bakgrunden samlades i första hand in genom en studie av 

tillgänglig litteratur vid Restaurang- och hotellhögskolan och i andra hand via sökmotorerna 

Food Science and Technology Abstracts (FSTA), Summon, Google Scholar, PsycARTICLES 

och PsycINFO. Att inledningsvis fokusera på böcker och tidskrifter för att sedan söka igenom 

elektroniska databaser är enligt Bryman (2011) den optimala vägen att gå då böcker och andra 

läromedel kan hjälpa till att identifiera centrala nyckelbegrepp som i sin tur kan avgränsa det 

valda forskningsområdet.  

 

Att söka efter tidskriftsartiklar i en elektronisk databas är dock inte utan svårigheter. 

Problematiken ligger i att säkerställa materialets reliabilitet, att med andra ord avgöra vad som 
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är användbart och tillförlitligt material och vad som är av tvivelaktigt värde. Av denna 

anledning har endast artiklar som blivit kollegialt granskade och godkända (peer-reviewed) 

inkluderats i studien. Exempel på sökord som använts i arbetet är: sommelier, communication, 

storytelling, perception och sensory marketing (se bilaga 3). 

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

 Artiklar som blivit vetenskapligt granskade och publicerade i en vetenskaplig tidskrift. 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

 Artiklar som strider mot information- samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet. 

 Artiklar som strider mot grundläggande etiska principer.  

 

Bearbetning och analys av insamlad data 

Den kvantitativa undersökningen utgick, som tidigare nämnt, från ett preferenstest med totalt 

122 respondenter vid Örebro universitet. Insamlande av data och statistisk analys skedde 

därför digitalt via Logic8 BV EyeQuestion, ett webbaserat program utformat för både 

sensoriska- och konsumentbaserade undersökningar. Resultatet sammanställdes därefter i 

tilläggsprogrammet EyeOpeneR, där grad av gillande åskådliggjordes via t-tabeller och 

spindeldiagram, innan det slutligen exporterades till Excel för vidare analys och tolkning.  

 

Medan det kvantitativa materialet bearbetades digitalt och relativt snabbt var resultatet från 

den kvalitativa undersökningen mer tidskrävande i den bemärkelsen att det först behövde 

transkriberas. I en intervjusituation är det viktigt att inte bara lyssna till vad som sägs, utan 

även hur det sägs, skriver Bryman (2011) och det är med hänsyn till detta som samtliga 

intervjuer spelades in för att på så vis få en fullständig redogörelse av de utbyten som gjorts.  

Det inspelade materialet underlättade även transkriberingen då intervjuerna kunde avlyssnas 

direkt efter avslutad session, vilket skedde ordagrant frånsett oväsentliga utfyllnadsord.  

 

Den kvalitativa analysprocessen (se tabell 3) följde därefter en struktur framtagen av 

Graneheim och Lundman (2004), vilket i stora drag innebär att materialet analyseras och 

tolkas genom att definiera och beskriva variationer i innehållet. I teorin går detta ut på att 

arbeta utifrån följande begrepp: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, kategori och tema.  
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Tabell 3. Den kvalitativa analysprocessen enligt Graneheim och Lundman.  

Begrepp Tillvägagångssätt 

Analysenhet Det samlade materialet. 

Domän Grov uppdelning av analysenheten. 

Meningsenhet Ord, meningar eller textstycken som hör ihop genom 

sitt innehåll och sammanhang.  

Kondensering  Att korta ner meningsenheter utan att för den sakens 

skull radera innehållet.  

Abstraktion Att lyfta innehållet till en högre logisk nivå. 

Kod En enkel etikett som beskriver innehållet i en 

kondenserad meningsenhet. 

Kategori Summan av flera koder med liknande innehåll.  

Tema En tolkning av det sammanhängande och 

underliggande innehållet i två eller flera kategorier, 

koder –och/eller kondenserade meningar.  

  

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Lika viktigt som att förbereda för studiens genomförande är hänsynen till de etiska 

aspekterna, skriver Bryman (2011) och förklarar hur dessa är direkt kopplade till 

integritetsfrågor i samband med en undersökning och de vetenskapliga ämnesområden som de 

ofta är en del av. Vidare menar han att endast de forskare som är medvetna om vilken roll 

etiska överväganden spelar i samhällsvetenskapliga undersökningar kan fatta välgrundade 

beslut om vad som är rätt och riktigt för arbetets fortskridning. Därav vilar idag svensk 

forskning på fyra etiska principer, mer kända som information- samtycke-, konfidentialitet- 

och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

 

Med detta i åtanke kommer samtliga respondenter erhålla ett projektblad (se bilaga 4) med 

information om undersökningens syfte och metoder, samt en kort notis om hur intresserade 

kan gå tillväga för att ta del av undersökningens resultat. Vidare är det undertecknades avsikt 

att inför varje moment upplysa deltagarna om att deras deltagande är frivilligt, att de har rätt 

att avbryta sessionen och lämna lokalen om så önskas, samt att alla uppgifter kommer 

behandlas anonymt och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem (se 

bilaga 5).  

 

Även det faktum att studien innebär hantering av alkoholhaltiga drycker inom universitetets 

lokaler har tagits i beaktning på så vis att alla involverade kommer informeras om riskerna 

med detta och framförallt erbjudas spottkoppar under utsatta provningstillfällen.  
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Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat, under rubrikerna kvantitativ- och kvalitativ undersökning.  

 

Kvantitativ undersökning 

Under dag ett presenterades de båda vinerna, som tidigare nämnt, genom en kortfattad 

beskrivning av dess sensoriska egenskaper, varpå deltagarna ombads bedöma gillande för 

vinernas utseende, doft, smak och totalupplevelse på en 7-gradig skala från 1 tycker mycket 

illa om till 7 tycker mycket bra om. Resultatet av undersökningen kan utläsas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Medelvärden för deltagarnas bedömningar under dag ett.  

Medelvärde 
 Utseende Doft Smak Totalt 

Vitt vin 5,1 4,8 4,7 4,9 

Rött vin 5,2 4,6 4,3 4,6 

 

Under dag två presenterades de båda vinerna genom mer målande och delvis affektiva 

beskrivningar av dess sensoriska egenskaper och även personligheter. Dessa resultat kan 

utläsas i tabell 5.  

 

Tabell 5: Medelvärden för deltagarnas bedömningar under dag två.  

Medelvärde 
 Utseende Doft Smak Totalt 

Vitt vin 5,7 5,2 5,2 5,4 

Rött vin 5,2 5,1 4,4 5,0 

 

Överlag har grad av gillande alltså ökat under dag två för samtliga attribut, utom utseendet för 

det röda vinet som står kvar oförändrat. Störst utslag gav det vita vinets utseende som ökade 

med 0,6 enheter, tätt följt av samma vins smak och totalupplevelse samt det röda vinets doft 

som alla ökade med 0,5. Nedan finns också två figurer i vilka dessa medelvärden 

åskådliggjorts på ett mer överskådligt sätt.  
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Signifikanta skillnader 

Att en undersökning visar signifikanta skillnader betyder att det som påvisats med stor 

sannolikhet stämmer överens med verkligheten. I sensoriska undersökningar är det vanligt att 

använda 0,05 som riktmärke, vilket innebär att om siffrorna understiger detta är det minst 95 

% sannolikhet att resultatet är riktigt. Tabell 6 visar att det finns en signifikant skillnad för  

gillande av det vita vinets utseende och totalupplevelse mellan dag ett och två. Noterbart är 

dock att även det vita vinets smak och det röda vinets totalupplevelse är i gränslandet för detta 

värde. 

 

Tabell 6. En t-tabell med signifikanta skillnader i upplevelse av de olika attributen mellan dag 

ett och två. 

Signifikans 
 Utseende Doft Smak Totalt 

Vitt vin 0,019404 0,113847 0,069963 0,019235 

Rött vin 0,945043 0,290113 0,648197 0,095878 

 

Kvalitativ undersökning 

Som tidigare nämnt genomfördes två gruppintervjuer, en med aktiva sommelierer och 

sommelierstudenter, samt en med noviser. De åtta frågor som diskuterades var baserade på 

resultatet av den kvantitativa undersökningen, vilka varvades med praktisk provning av det 

Figur 2: Spider plot med 

medelvärden för vitt och rött vin 

under dag ett. 

Figur 3: Spider plot med 

medelvärden för vitt och rött vin 

under dag två. 



23 

 

röda vinet. Nedan presenteras deltagarnas svar där sommeliererna benämns som grupp 1 och 

noviserna som grupp 2. De underrubriker som finns är de teman som identifierats efter analys 

enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

Kommunikation genom traditionell metod 

Efter första presentationen var båda grupperna rörande överens om att de väntade sig ett 

mustigt men lättdrucket vin. Noterbart är dock att medan grupp 1 förväntade sig att vinet 

skulle vara kommersiellt och relativt enkelt så förväntade sig grupp 2 att vinet skulle smaka 

körsbär och choklad. Deltagarna i grupp 1 gjorde alltså sin egen tolkning av det som 

kommunicerades medan grupp 2 tog till sig informationen ordagrant. Vidare ansåg tio av tolv 

deltagare att deras förväntningar överensstämde med upplevelsen de fick medan två deltagare 

förväntade sig mer smak. Den avslutande frågan gällande den första provningen var vilka för- 

och nackdelar som gick att identifiera med den traditionella presentationstekniken. Grupp 1 

beskrev den som kortfattad och opersonlig. Grupp 2 som ledande och svårförstådd. Flera 

diskussioner mynnade ut i att presentationen hade känts mer levande om den hade fokuserat 

mer på de vinets styrkor, även om de kanske inte är så många. En deltagare i grupp 1 tillade 

dessutom att gäster brukar generellt tycka att det är roligare om man drar en halvfånig story 

om vinet eller gör en koppling till varför just det här vinet fungerar så himla bra till maten. 

Deltagarna i grupp 2 kommenterade avslutningsvis att det var svårt att bilda sig en egen 

uppfattning om vinet eftersom de låtit sig styras av innehållet i presentationen.  

 

Kommunikation genom emotionell metod 

Efter andra presentationen var det tydligt att båda grupperna hade högre förväntningar på 

vinet jämfört med tidigare version. De förväntade sig fortfarande ett mustigt och relativt 

lättdrucket vin men nu med mer smak och kropp. Deltagarna i grupp 1 såg även fram emot ett 

vin av högre kvalitet medan grupp 2 ännu en gång refererade till det som sagt under 

presentationen och väntade sig således en harmonisk och välbalanserad bärkompott. Båda 

grupperna ansåg att deras förväntningar infriats. Angående för och nackdelar ansåg deltagarna 

i grupp 1 bland annat att det sätt som informationen presenterades på var både trevligare och 

mer intressant, samtidigt som den gav dem en bättre bild av det hantverk som ligger bakom 

processen att skapa vin. Däremot kommenterade en av deltagarna att den kanske var lite väl 

lång för att kunna appliceras på en verklig matsalssituation, vilket gruppens övriga deltagare 

höll med om. Grupp 2 upplevde att informationen var lättare att ta till sig och framförallt att 

den var roligare att lyssna till.  
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Kunskap och engagemang 

I syfte att skapa ytterligare förståelse för vad som egentligen utgör en riktigt bra 

vinpresentation ombads deltagarna att identifiera de faktorer som de ansåg viktiga för att 

lyckas med just detta. Det första svaret på allas läppar var sommelierens engagemang. En 

deltagare i grupp 1 pratade sig varm om att det måste finnas en genuin vilja att servera, att 

bjuda på sig själv och att alltid ha gästens bästa för ögonen. På samma tema berättade en 

deltagare i grupp 2 om hur denne varit på en restaurang i fjällvärlden för ett antal år sedan och 

hur sommelieren där hade talat med sådan passion och träffsäkerhet att även om deltagaren 

inte kommer ihåg någonting av själva innehållet i presentationen så gjorde sommelieren ett 

starkt intryck och upplevelsen blev på så vis minnesvärd.  

 

Vidare höll båda grupperna även med om att det måste finnas en bred teoretisk kunskap om 

de viner som serveras. Framförallt bör en sommelier kunna svara på de eventuella frågor som 

uppstår, vilket grupp 1 ansåg är en viktig egenskap för att en vinpresentations skall betraktas 

som trovärdig. Att kunna svara på frågor är också ett tecken på att sommelieren inte följer ett 

inövat manus, samtidigt som upplevelsen blir mer personlig.  

 

Ytterligare kommentarer om frågan var att innehållet i presentationen bör förse gästerna med 

en uppfattning om vad de kan vänta sig så där inte blir några överraskningar. En deltagare ur 

vardera gruppen tog även upp användandet av romantiska berättelser i dessa sammanhang 

och hur dessa gärna får vara ett vanligt förekommande inslag då de ger presentationen liv, 

samtidigt som det blir lite show över situationen. En deltagare i grupp 1 nämnde även att olika 

artefakter kan förstärka upplevelsen och berättade hur en Michelinkrog i Sverige exempelvis 

använder sig av exklusiva karaffer som får gästerna att dra lite extra på smilbanden.  

 

Vikten av kommunikation 

Att kommunicera med sina gäster är en förutsättning för att göra ett bra jobb anser båda 

grupperna. Det visar att sommelieren är engagerad och bryr sig om gästernas varande. 

Noterbart är dock att det inte alltid verkar vara viktigt vad som sägs, utan snarare hur det sägs. 

Innehållet i informationen är alltså inte nödvändigtvis det som gör en vinpresentation bra, i de 

flesta fall verkar det istället handla om sommelierens kroppsspråk, karisma, träffsäkerhet och 

återigen – engagemang. Deltagarna i grupp 1 poängterade också att en bra presentation har ett 

innehåll som alla gäster kan relatera till. Vad de menar med detta är att gäster bör ses som 

individer med olika kunskaper och erfarenheter, varför innehållet i informationen bör 
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anpassas därefter. En av deltagarna reflekterade även över sommelieren som en auktoritär 

personlighet och att det är någon som gästerna för det mesta väljer att lyssna till, att de viner 

som rekommenderas av dessa ofta är de viner som gästerna i slutändan brukar konsumera. I 

grupp 2 samtalades det mycket om vikten av att vara avslappnad som sommelier för att inte 

oroa gästen. En avslappnad sommelier är i gästens ögon en sommelier med lång gedigen 

kunskap som vet vad han eller hon talar om. En sista faktor som tas upp av båda grupperna är 

att allt som sägs måste vara sanningsenligt och det uppskattas mer om sommelieren lämnar 

bordet för att söka svar på en fråga än om denne drar en vit lögn för att inte verka okunnig.   

 

Storytelling 

En fråga som diskuterades både länge och väl var storytelling och hur detta skulle kunna 

appliceras i en verklig matsalssituation. Till att börja med är storytelling något som verkar 

uppskattas av samtliga deltagare i studien. En deltagare i grupp 1 menar att detta ibland kan 

vara det som fäller avgörandet om han står inför valet mellan två viner med snarlika 

egenskaper. Det är det där lilla extra som gör mig lite varm om hjärtat. Att flera av de andra 

deltagarna höll med om detta uttalande tyder på att metoden ändå har den effekten att den 

framkallar känslor hos den som lyssnar. Deltagarna i grupp 2 upplevde även att storytelling är 

ett bra tillvägagångssätt för att få gäster mer engagerade i upplevelsen. Berättelser är något de 

förstår och kan relatera till utan att det krävs massa förkunskaper. En av deltagarna berättade 

att denne framförallt tyckte det var roligt att få ytterligare information om vinet, borträknat 

dess sensoriska egenskaper. En annan deltagare påpekade även det faktum att en gäst inte 

behöver vara intresserad av vin för att hänga med i berättelsen till skillnad mot om 

presentationen skulle innehålla information om exempelvis jordmåner, appellationer och 

druvsorter. Vidare landade en diskussion i grupp 1 i det faktum att det kanske även kan finnas 

fördelar för restaurangens medarbetare att använda sig av storytelling i arbetet. Samtliga sex 

respondenter tror att detta kan vara ett effektivt sätt att lära sig en vinlista och att även 

vinernas sensoriska egenskaper kan bli enklare att komma ihåg om det finns en historia att 

koppla dem till. 

 

Vad som däremot bör tas i beaktning är tiden det tar att berätta historier och att en 

förutsättning för att lyckas är att sommelieren har förmågan att hålla informationen intressant 

och framförallt att berätta med inlevelse. Utan engagemang och inlevelse finns risken att det 

bara blir en utdragen och tråkig upplevelse tillägger en deltagare i grupp 2. En parentes 

angående effekten av storytelling är det faktum att elva av tolv deltagare förväntade sig ett vin 
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av högre kvalitet och att dessa förväntningar dessutom infriades under provningsmomentet. 

Vad detta beror på tror samtliga deltagare grundar sig i att presentationen i sig var rolig och 

lätt att ta sig till, vilket gjorde att de redan innan de hade provade vinet gillade det och därför 

också ville att det skulle vara av god kvalitet.  

 

Övriga aspekter att ta i beaktning 

Förutom presentationen av vinet tror studiens deltagare att det finns andra aspekter som kan 

påverka gästens gillande och att dessa därför är något som bör tas hänsyn till. Bland annat 

diskuterar deltagarna i grupp 1 restaurangen som helhet, vad den erbjuder och för vem. Till 

exempel tror de att gäster har lättare för att uppskatta viner på restauranger som håller högre 

kvalitet jämfört med restauranger inriktade mot kvantitet och det som i mångas ögon kan 

betraktas som snabbmat. Det handlar alltså om förtroendet för restaurangen i fråga. Vidare 

nämner deltagarna i grupp 2 att vad som hänt tidigare under dagen kan påverka ens gillande, 

att en gäst som inte är helt nöjd med tillvaron förmodligen inte heller kommer kunna njuta 

fullt ut av vinet i glaset. En tredje aspekt som diskuteras av båda grupperna är vilken mat 

vinet serveras till. De är alla överens om att en bra kombination kan vara lika fantastisk som 

en dålig kombination kan vara förödande. Ytterligare aspekter som nämndes var bland annat 

restaurangens inredning, bordets placering, vinglasets utformning och kvalitet samt tidigare 

erfarenheter.  

 

 

Resultatdiskussion 

I diskussionen som följer ställs resultat från den kvantitativa och kvalitativa undersökningen 

mot studiens teoretiska bakgrund. De teman som diskuteras är möjligheten att påverka gästens 

uppskattning av olika viner, definitionen av en bra presentation, för -och nackdelar med 

traditionell och emotionell kommunikation, storytelling och möjligheten att implementera 

detta i verkligheten.  

 

Möjligheten att påverka gästens uppskattning 

Uppsatsens hypotes var att emotionell kommunikation i berättande form har en positiv 

inverkan på gästens uppskattning av kommersiella viner. Detta visade sig vara riktigt då grad 

av gillande ökade märkvärt för samtliga aspekter i den kvantitativa undersökningen, 

borträknat det röda vinets utseende (se tabell 4 och 5). Varför just det attributet stod kvar 
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oförändrat skulle kunna bero på det faktum att väderleken skiljde sig mellan de båda dagarna, 

från strålande solsken under studiens första dag till mulet och duggregn under dag två. Då 

klassrummet hade alla fönster i söderläge är det inte helt otänkbart att solens strålar lyste upp 

det röda vinet och att detta uppskattades mer av respondenterna. En annan tänkbar anledning 

är den att majoriteten av deltagarna överlag inte var vana vindrickare och att det i processen 

att lära sig uppskatta vin är vanligt att börja med vita druvor, varför förväntningarna kanske 

var högre på detta jämfört med det röda vinet. Detta skulle i så fall stämma överens med det 

som beskrivs av Shepherd och Raats (2010), att upplevelsen av mat och dryck kan förstärkas 

om förväntningarna är höga.  

 

Inledningsvis undersöktes möjligheten att påverka grad av gillande enbart med hjälp av en 

berättelse, en hypotes som återigen visade sig vara sann. Däremot framkom det i den 

kvalitativa undersökningen att det finns fler faktorer att ta hänsyn till, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Flera diskussioner kretsade bland annat kring vilken bild gästen har av 

restaurangen, dess erbjudanden, kvalitet och servicenivå (Gruppintervjuer, 2016). Båda 

grupperna påpekade exempelvis att restauranger med en stjärna i Guide Michelin förväntas ha 

goda viner på sin vinlista och att gästen har ett förtroende för dessa restauranger innan de ens 

besökt dem. Vart detta förtroende kommer ifrån skulle kunna vara det faktum att 

restaurangerna mottagit goda omdömen från kritiker i mediala sammanhang. Som nämnt 

tidigare har människor i en auktoritär position bra möjligheter att påverka konsumenter i deras 

köpbeslut och uppskattning av olika produkter, vilket alltså skulle kunna vara sant även i detta 

fall (Parsons & Thompson, 2009). King et als. (2007) studie visar å andra sidan att just 

gästens gillande är oberoende av i vilken miljö produkterna konsumeras, samtidigt som både 

Mossberg (2004) och Gustafsson et al. (2006) har bevisat att rummets utformning har en 

central roll för gästens upplevelse. För att reda ut detta kan det därför vara läge att ställa sig 

frågan om gästens gillande även är en del av dennes upplevelse, vilket fordrar vidare 

forskning. 

 

Förutom det faktum att grad av gillande kan styras med ord upptäcktes även möjligheten att 

styra konsumenters sensoriska upplevelse. Under gruppintervjuerna (2016) var det tydligt att 

medan sommeliererna gjorde sin egen bedömning av vad som fanns i glasen uppgav 

noviserna svar som körsbär och choklad, vilket på orden var det som kommunicerats till dem 

innan provningens början. Förslagsvis beror detta på att ovana vinkonsumenter inte byggt upp 

ett ordförråd för att beskriva viner, alternativt att osäkerhet uppstår inför uppgiften och det 
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kan då vara bekvämt att luta sig mot ett expertutlåtande. Av denna undersökning att döma 

gäller detta dock inte personer med stor erfarenhet av att prova och bedöma olika viner, vilket 

skulle kunna bero på att de är vana vid att bilda sig en egen uppfattning och är trygga i det att 

alla har rätt till en egen åsikt.   

 

Definitionen av en bra presentation 

Under de kvalitativa gruppintervjuerna ägnades en stor del av tiden åt att identifiera vad som 

utgör en bra vinpresentation och vilka misstag som bör undvikas. Enligt Manske och Cordua 

(2005) är en sommelier en säljare som först och främst behöver ha breda teoretiska kunskaper 

om de drycker som serveras, samtidigt som det måste finnas en förmåga att kommunicera 

dessa för att presentationen skall verka trovärdig. Just trovärdighet förknippade flera deltagare 

från gruppintervjuerna (2016) med självsäkerhet, samtidigt som det poängterades att en 

sommelier som är osäker på sin förmåga med största sannolikhet kommer ha svårt att ge ett 

övertygande intryck. Precis som Pine och Gilmore (2011) skriver handlar det alltså om att ta 

klivet ut på scenen och våga agera. Vad som däremot kan utgöra ett problem är att det inte 

finns ett självskrivet manus, att varje gäst är unik i sina önskemål och uttryck och således bör 

förmågan att improvisera vara en eftertraktad egenskap hos alla sommelierer. Att kunna gå 

utanför manus och exempelvis svara på frågor bidrar också till att trovärdigheten ökar, vilket 

även påtalades under båda gruppintervjuerna (2016). Ytterligare faktorer som påtalades var 

presentationens innehåll, att den måste vara anpassad efter gästens kunskapsnivå och 

inkludera sådant som denne kan relatera till, samt vikten av att ge ett avslappnat intryck 

(Ibid.). Att agera avslappnat bör rimligtvis förutsätta att sommelieren, återigen, är trygg i sig 

själv och sin kunskap. Men också att denne reflekterar över sitt tonläge, sitt kroppsspråk och 

tempo, vilket påpekas av Herdenstam (2011).  

 

Vidare diskuterades värdet av sommelierens engagemang, att det måste finnas en genuin vilja 

att servera, att bjuda på sig själv och att alltid ha gästens bästa för ögonen (Ibid.). Som 

tidigare nämnt är varje gäst en unik individ och därför skulle även sommelierens vilja att 

anpassa sig efter denna kunna ses som ett tecken på engagemang. Detta är inget som nämndes 

i den kvalitativa undersökningen men som av Pine och Gilmore (2011) liknas vid att i 

praktiken dra nytta av tidigare erfarenheter och kontinuerligt skapa nya karaktärer som passar 

ändamålet. Det finns dock inga garantier för att en gäst beter sig lika från en dag till en annan 

(Gruppintervjuer, 2016). Oförutsedda saker kan ha hänt som får denne att ha andra önskemål 
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än dagen innan, varför en skicklig sommelier inte bara bör kunna skilja på olika individer utan 

även ha förmågan att läsa av dessa kontinuerligt för att leverera en passande vinpresentation. 

 

För- och nackdelar med traditionell och emotionell kommunikation 

Nedan redogörs för de för- och nackdelar som identifierats under de kvalitativa 

gruppintervjuerna (2016) gällande traditionell och emotionell kommunikation. 

 

Traditionell kommunikation 

Att beskriva vin enligt traditionell metod innebär att objektivera upplevelsen genom att 

fokusera på kommunikation av i första hand mätbara sensoriska intryck (Billing, 2016, 

muntlig uppgift). Av deltagarna beskrevs denna metod som opersonlig och tråkig. Detta var 

något som båda grupperna var rörande överens om, vilket innebär att svaret var detsamma 

oavsett kunskapsnivå. Att sommeliererna, som är vana att lyssna till olika presentationer, 

skulle ha denna åsikt ansågs inte särskilt otippat men att noviserna var av samma mening var 

mer överraskande. En av sommeliererna bekräftade dock detta då dennes erfarenhet var att 

gäster generellt brukar tycka det är roligare om man använder sig av humor i sina 

beskrivningar och gärna en liten historia om flaskans innehåll (Gruppintervjuer, 2016). 

Noviserna upplevde dessutom att presentationen var svårförstådd, vilket kan bero på de inte 

är vana vid uttryck som syra, kropp och lätt aromatisk karaktär. Detta skulle också kunna 

vara förklaringen till varför de på frågan om vad vinet smakade upprepade det som redan 

uttalats av sommelieren, för att fokus kanske helt enkelt hamnade på att försöka bearbeta och 

förstå informationen istället för att bilda sig en egen uppfattning om vinet.  

 

Den traditionella metoden är dock betraktad som det bästa alternativet i syfte att objektivt 

bedöma viners kvalitet och lagringspotential skriver Herdenstam (2011). Att presentationer 

enligt denna metod ser lika ut för alla viner ger också möjligheten att säkerställa en viss 

servicenivå på restaurangen och osäkra sommelierer kan använda detta som en mall för att bli 

varm i kläderna. Dessutom är den tidseffektiv i en miljö som i många fall är präglad av stress 

och ett högt tempo. En av deltagarna (Gruppintervjuer, 2016) påpekar även vikten av att allt 

som sägs är sanningsenligt, vilket ger denna metod en fördel.  
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Emotionell kommunikation 

En måltid är en estetisk aktivitet, vilket gör den svår att hantera med enbart traditionella 

metoder och således behövs ett andra grepp (Herdenstam, 2011). I undersökningen gjordes 

därför försök att implementera storytelling med ett delvis affektivt uttryck för att se om det 

kan göra skillnad. Efter genomförda gruppintervjuer (2016) var den första skillnaden att 

förväntningarna blev högre. Vad detta beror på kan vara det faktum att beskrivningarna gav 

indikationer om att detta var viner som provningsledarna själva uppskattade, vilket återigen 

bekräftar det som Parsons och Thompson (2009) skriver; att konsumenter lyssnar till 

auktoriteter för råd och vägledning. Angående själva presentationen beskrevs den av 

grupperna som både trevligare, roligare och mer intressant, vilket skulle kunna förklaras av 

att den var lättare att relatera till i den bemärkelsen att språket vara målade och förklarande 

istället för kort och informativ. Intressant är dock hur kroppsspråk, ögonkontakt och tonläge 

skall vara viktigt för det affektiva uttrycket, men att inget av detta togs hänsyn till i varken 

den kvantitativa eller kvalitativa undersökningen (Herdenstam, 2011). Under samtliga dagar 

bar provningsledarna svarta byxor, vit skjorta och svart förkläde samt uppsatt hår. Tonläge 

varierade inte mellan dagarna och ej heller kroppsspråket då syftet var att undersöka huruvida 

gillande kan styras enbart med hjälp av ordvalet. Samtidigt hade kanske utslaget blivit större 

om detta hade tagits i beaktning.  

 

Den enda negativa aspekten som diskuterades var att presentationen var lite väl lång och likt 

en oengagerad sommelier kan en för lång presentation bidra till att gästen tappar intresse och 

tillåter sig distraheras av annat istället. I tillägg till detta är det inte bara en tidkrävande på 

golvet men också i förberedelserna, varför den kan vara svårt att applicera på verkligheten.  

 

Att emotionell kommunikation fick konsumenterna att uppskatta vinerna mer jämfört med 

traditionell kommunikation är raka motsatsen till den forskning som tidigare presenterats av 

Mossberg och Gustafsson (2008), där kontentan var att så länge personalen för en dialog med 

sina gäster så spelar det ingen roll vad som sägs. I den teoretiska bakgrunden nämndes dock 

det faktum att en upplevelse blir starkare ju fler sinnen som aktiveras (Pine & Gilmore, 2011), 

samtidigt som det är bevisat att det inte är nödvändigt med fysiska stimuli för att hjärnan skall 

reagera (Krishna, 2012). Detta skulle i så fall betyda att ord som ger intryck om doft och smak 

är fullt tillräckliga för att få hjärnan att reagera och skapa en förväntad njutning, att vad som 

sägs faktiskt spelar roll.  
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Storytelling 

Som tidigare nämnt visade resultatet att grad av gillande går att styra genom att implementera 

storytelling i en vinpresentation. Överlag gav konsumenterna i den kvantitativa studien högre 

betyg för samtliga undersökta attribut, borträknat det röda vinets utseende. Bland dessa var 

det inget attribut som ökade nämnvärt mer än andra och storytelling kan därför anses ha en 

positiv inverkan överlag och alltså inte på en specifik sensorisk egenskap.  

 

Vidare var storytelling något som uppskattades av samtliga deltagare under gruppintervjuerna 

(2016). En deltagare beskrev det som det är det där lilla extra som gör mig lite varm om 

hjärtat, vilket bekräftar Pine och Gilmores (2011) teorier om att storytelling bör användas för 

att framkalla känslor hos den som lyssnar. Historier är dessutom någonting som är lätt att 

förstå och ta till sig samtidigt som dem inte kräver några förkunskaper (Mossberg & 

Johansen, 2009). Detta bör med andra ord innebära att storytelling är en lämplig metod i den 

bemärkelsen att innehållet är lätt att relatera till, vilket var ett av kraven för att leverera en bra 

presentation (Gruppintervjuer, 2016).  

 

En av deltagarna nämnde att det även kan finnas andra fördelar för restaurangens medarbetare 

att arbeta med storytelling (Gruppintervjuer, 2016). Till exempel kan det vara ett effektivt sätt 

att lära sig en vinlista och även ett verktyg för att komma ihåg sensoriska egenskaper. Detta 

skulle kunna diskuteras ytterligare eftersom en skicklig sommelier redan bör ha en bred 

teoretisk kunskap om restaurangens viner och förmåga att kommunicera den, varför en 

historia mer bör ses som ett sätt att fånga och bibehålla gästens intresse och inte som ett 

hjälpmedel att komma ihåg produkten. Däremot skulle det kunna vara lämpligt i syfte att 

utbilda övrig personal, såsom servitörer och bartendrar till exempel, vilka ändå kan förväntas 

få frågor om allt som rör mat och dryck. 

 

En annan fördel med storytelling som diskuterades under gruppintervjuerna (2016) var 

möjligheten att ge presentationen liv och personlighet, samtidigt som det kan bli lite show 

över det hela. Mossberg och Johansen (2009) menar att företag genom sina historier inte bara 

kan kommunicera kunskap, men att de också kan använda dem för att involvera gästen i 

upplevelsen, skapa förväntningar och även roa. Att bli road är något som blivit alltmer 

vanligare att gäster förväntar sig när de går på restaurang, vilket kan ha att göra med att vi 

lever i en upplevelsekonomi och inte längre i ett industrisamhälle (Gelter, 2010). Det skulle 
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dock kunna påpekas att det kan vara viktigt för sommelierer att hitta en bra balans mellan att 

showa och beskriva sensoriska egenskaper. Att gästerna underhålls men samtidigt inte går 

miste om kärnpunkten i en presentation, vilket ändå är att informera dessa om de viner som 

finns att välja mellan. 

 

Tillbaka till verkligheten 

En sista fråga som kan diskuteras är huruvida storytelling kan och bör implementeras i 

verkliga situationer. En av de första aspekterna att ta hänsyn till är den tid det tar att förbereda 

och genomföra detta och i så fall ställa sig frågan; är det ekonomiskt hållbart? Det positiva i 

det hela är att en historia inte behöver handla om en specifik egenskap hos vinet. En historia 

kan exempelvis berätta om vinets producent, dess tillverkningsmetoder, namn, ursprung eller 

druvsort, för att nämna några. Däremot kan det bli problem med en omfattande vinlista, varför 

detta bör tas i beaktning metoden övervägs. En annan aspekt är den som nämns under 

gruppintervjuerna (2016), att beroende på gästens kunskapsnivå kan det vara mer eller mindre 

lämpligt att använda sig av storytelling. Vad gruppen menade var att om en gäst tidigt 

bestämmer sig för ett specifikt vin kan detta antingen tyda på att gästen önskar hålla ett högt 

tempo genom hela måltiden, alternativt att denne redan innan har goda kunskaper om drycken 

i fråga och därför inte är i behov av en längre presentation. Samtidigt kan historier upplysa om 

sådant som finns bortom grundläggande vinkunskaper och alltså ändå anses vara intressant för 

lyssnaren.  

 

Vidare är det viktigt att allt som sägs är sanningsenligt, vilket inte alltid är fallet med 

storytelling inom marknadsföring (Gruppintervjuer, 2016; Mossberg & Johansen, 2009). 

Risken i detta fall är om en produkt framställs som bättre än vad den är riskerar gästen att bli 

besviken och upplevelsen blir på så vis försämrad. Av den anledningen bör historier om vin 

inkludera sådant som faktiskt rör vinets stil, kvalitet och kommersiella värde och fokus måste 

därför ligga på att plocka fram det som gör vinet unikt, det som är av intresse för gästen. 

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Undersökningen är, som tidigare nämnt, baserad på en såväl kvantitativ som kvalitativ studie, 

vilket i efterhand känns både relevant och nödvändigt för att besvara uppsatsens syfte. Det 

inledande konsumenttestet gav svar på uppsatsens första frågeställning medan de två 
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fokusgrupperna diskuterade vitt och brett om vilka för- och nackdelar som finns med 

emotionell kommunikation och huruvida det är applicerbart på verkligheten. Svaren som 

fokusgrupperna gav bekräftade dessutom resultaten från den första underökningen samtidigt 

som deltagarna fick möjlighet att resonera ytterligare kring frågan. Den kvantitativa 

undersökningen fick på så vis det som Morse (2003) kallar för substantiell tyngd och således 

ett större värde. 

 

Föremål för diskussion är däremot de urvalsprocesser som ägde rum i planeringsfasen. Inför 

konsumenttestet var tanken initialt att använda respondenter från flera olika generationer för 

att på så vis göra urvalet mer representativt för den utvalda populationen. För att få in 

tillräckligt många svar inom den utsatta tidsramen ansågs dock ett bekvämlighetsurval tillslut 

vara den bästa lösningen och undersökningen genomfördes därför vid Örebro universitet, 

vilket resulterade i att majoriteten av respondenterna var studenter i åldrarna 20-30 år. Detta 

gör det i sin tur svårt att generalisera svaren, vilket skulle kunna skada resultatets 

tillförlitlighet. Även urvalet till den kvalitativa undersökningen kan i viss mån ifrågasättas. 

Ursprungstanken där var att enbart använda aktiva sommelierer då dessa är vana säljare och 

har således mer erfarenhet av att interagera med gäster på daglig basis. Urvalet landade dock 

på fyra aktiva sommelierer och två sommelierstudenter, vilket skulle kunna vara anledningen 

till att ett par diskussioner mynnade ut i svar relaterade till utbildningens innehåll. Samtidigt 

kan detta anses vara en fördel då det betydde att det fanns ytterligare aspekter att ta hänsyn 

till.   

 

Vidare kan platsen för konsumentestet diskuteras. Universitetets lokaler erbjöd visserligen en 

neutral miljö men knappast en avslappnad sådan, vilket var rekommenderat av Kemp et al. 

(2009).  Detta innebär i sin tur att det finns en viss risk för att alla respondenter inte var helt 

fokuserade på uppgiften och därför inte heller genomförde den på bästa sätt. För att reducera 

riskerna med detta visade provningsledarna ett personligt intresse för respondenterna genom 

att kåsera med dessa innan själva undersökningen ägde rum, vilket tveklöst lättade upp 

stämningen. Under provningen spelades dessutom klassisk pianomusik på låg volym eftersom 

det skall ha en lugnande effekt enligt Kemp et al. (2009). Att samtliga undersökningar ägde 

rum i universitetets lokaler anses dock inte påverka resultatet då King et als. (2007) 

undersökning visar att ett rums design och utformning inte har någon inverkan på gästers 

uppskattning av vinglasets innehåll. 
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Även de kvalitativa gruppintervjuerna ägde rum i universitetets lokaler men i detta fall var det 

vid campus Grythyttan och inte inne i Örebro. Att detta kan anses som hemmaplan för de två 

sommelierstudenterna som deltog i undersökningen skulle förklara varför gruppen med 

sommelierer upplevdes aningen splittrad och inte helt bekväma med varandra. Det var 

uppenbart att vissa kände varandra sedan tidigare och andra inte, vilket gjorde att alla inte 

vågade ta den plats som kanske hade behövts för en djupare dialog. Överlag var majoriteten 

dock villig att dela med sig av sina tankar kring ämnets frågeställningar och diskussionerna 

upplevdes både givande och intressanta.  

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är det faktum att alla prover serverades 

rumstempererade. Viner som serveras för varmt har en tendens att upplevas aningen sura och 

sträva, vilket ofta anses vara negativa egenskaper och framförallt i vita viner då dessa 

vanligen konsumeras vid betydligt lägre temperaturer. I längden skulle detta även kunna 

påverka gästens grad av gillande, men samtidigt är detta irrelevant för uppsatsens syfte som 

enbart intresserar sig för huruvida denna ökar eller inte med hjälp av emotionell 

kommunikation. Viktigt är istället att vinerna serverades vid samma temperatur vid samtliga 

tillfällen, vilket ändå var fallet.  

 

När det gäller materialet är undertecknade trygga i att det är både tillförlitligt och relevant för 

ämnet. Precis som Bryman (2011) skriver lönade det sig att först bearbeta böcker och andra 

läromedel för att avgränsa området och hitta relevanta nyckelord, vilket i sin tur gjorde 

sökningen efter artiklar i olika databaser både smidig och effektiv. Viss problematik 

uppdagades dock i jakten på litteratur som kunde täcka den psykologiska aspekten av syftet, 

hur perception och hjärnans belöningssystem med hjälp av ord kan manipuleras till att tycka 

om en viss produkt. Svårigheten låg främst i det faktum att det specifika området ligger 

utanför ämnet Måltidskunskap och värdskap, varför det upplevdes relativt obekant och 

svårbegripligt. Huruvida detta har påverkat uppsatsens resultat och slutsats är oklart då det 

som sagt fordrar kunskap och förståelse för det breda ämnet för att se om det finns luckor att 

fylla.   
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Etisk reflektion av studiens genomförande 

Nedan följer en kort etisk reflektion om studiens genomförande och en uppföljning av den 

planering som gjordes i början av arbetet.  

 

Först och främst var alla deltagare över 18 år då det är det som är lägsta åldersgräns för intag 

av alkoholhaltiga drycker enligt svensk lagstiftning. Under samtliga provningar användes 

dessutom spottkoppar då det är kravet för att få använda sig av universitetets lokaler. Vidare 

informerades deltagarna inför varje provningstillfälle om de fyra etiska aspekter som beskrivs 

av Bryman (2011). De blev således medvetna om att deltagande i studien skedde frivilligt och 

anonymt för omvärlden ögon, samt att det insamlade materialet endast skulle användas för 

detta specifika ändamål. Efter avslutad undersökning erbjöds alla dessutom ett 

informationsblad med en kort beskrivning om bakgrunden till projektet, dess syfte och metod, 

samt med kontaktuppgifter till undertecknade utifall frågor skulle dyka upp. Att denna 

information inte lämnades ut förrän provningarna var över berodde helt enkelt på att 

deltagarna inte skulle kunna lägga någon vikt vid presentationerna utan bedöma vinerna så 

som de själva uppfattade dem.  

 

 

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka sommelierens möjlighet att styra konsumenters 

gillande genom användning av traditionell och emotionell kommunikation. Svaret på denna 

fråga är ja. Om sommelieren dessutom använder sig av storytelling i det estetiska uttrycket 

kan gästen få en bättre vinupplevelse. Orsaken till detta är att vinets fördelar lyfts fram, 

presentationen upplevs mer personlig och blir därav mer intressant, samtidigt som gästen 

underhålls. Detta förutsätter dock att sommelieren visar ett genuint intresse för gästen, är 

engagerad, har omfattande teoretiska kunskaper, äger förmågan att improvisera och anpassa 

sig efter gästens behov, samt att presentationen inte blir för utdragen.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Mat och dryck är idag ett omtalat ämne för vilket intresset växer mer och mer för varje dag. 

Denna uppsats uppmärksammar hur alternativ kommunikation kan få det att växa ytterligare 

och hur intresse kan skapas även hos de som har få eller inga kunskaper alls om ämnet. En 
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historia är något de flesta kan relatera till samtidigt som den både informerar och underhåller, 

varför det kan ses som ett bra verktyg i syfte att skapa minnesvärda upplevelser. 

 

Samtliga undersökningar skedde i neutrala lokaler vid Örebro universitet men eftersom det 

råder delade meningar om huruvida rummets utformning påverkar gästens gillande eller inte 

skulle det vara intressant att upprepa studien med verkliga gäster i en riktig restaurangmiljö 

där presentationerna genomförs av befintlig personal. Detta skulle ge mer valid data då 

åldersgrupperna förmodligen blir mer utspridda och förutsättningarna mer verklighetstrogna.  

 

Ytterligare forskning behövs även för att undersöka huruvida storytelling är applicerbart på 

verkliga situationer. En del faktorer har nämnts under gruppintervjuerna (2016), såsom 

sommelierens engagemang, tiden som går åt till förberedelser och genomförande samt att 

beroende på vilket typ av restaurang det handlar om kan storytelling anses mer eller mindre 

lämpligt. Det vore därför på sin plats att göra en helt ny undersökning för att få klarhet i om 

det finns restauranger där detta faktiskt skulle kunna implementeras.  

 

Slutligen uppmärksammades det i den kvalitativa undersökningen att det kan finnas möjlighet 

att inte bara styra grad av gillande, men att även upplevd kvalitet går att påverka. För att få 

svar på detta hade ett nytt omfattande konsumenttest varit att föredra för att få ett mer 

trovärdigt resultat. 
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Konsumenttest Bilaga 1 

 

1. Vilken dag genomförde du undersökningen? 

o Tisdag 12/4 

o Torsdag 14/4 

 

2. Är du man eller kvinna? 

o Man 

o Kvinna 

 

3. Vad har du för koppling till Örebro universitet? 

o Student 

o Personal 

o Besökare 

o Annat:_____________________ 

 

4. Gillar du vin? 

o Ja  

o Nej 

 

4.1 Om du svarade nej på föregående fråga, vad dricker du hellre för sorts 

dryck? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur många gånger i månaden dricker du vin? 

o 0-1 

o 2-3 

o 4-5 

o 6-7 

o 8+ 

 

6. Hur mycket gillar du totalupplevelsen av det vita vinet? 

- + 



 

 

7. Hur mycket gillar du utseendet på det vita vinet? 

- + 

 

8. Hur mycket gillar du doften av det vita vinet? 

- + 

 

9. Hur mycket gillar du smaken av det vita vinet? 

- + 

 

10. Hur mycket gillar du totalupplevelsen av det röda vinet? 

- + 

 

11. Hur mycket gillar du utseendet på det röda vinet? 

- + 

 

12. Hur mycket gillar du doften av det röda vinet? 

- + 

 

13. Hur mycket gillar du smaken av det röda vinet? 

- + 

 

14. Vilken känsla tar du med dig från provningen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  



 

 

Intervjuguide Bilaga 2 

 

Första halvlek 

1. Vilka var era förväntningar på vinet?  

 

2. Beskriv upplevelsen av att dricka det. Införlivades era förväntningar? 

 

3. Vilka var för- och nackdelarna med presentationen av vinet? 

___________________________________________________________________________ 

 

Andra halvlek 

Inleds med en öppen diskussion om de två viner som provats och de olika 

presentationsteknikerna.  

 

4. Har någon av er, med era mått mätt, varit med om en riktigt bra 

vinpresentation någon gång?  

 4.1 Vad gjorde den bra? 

 

5. Vilken information vill ni helst ha om ett vin ni överväger att köpa? 

 

6. Hur viktig roll tror du presentationen av ett vin spelar för gästens 

köpbeteende och gillande?  

 7.1 Är vad som sägs lika viktigt som hur det sägs? Utveckla! 

 7.2 Vad har sommelieren för roll i detta? 

 

7. Om vi leker med tanken att implementera storytelling i en verklig 

matsalssituation, hur skulle detta kunna gå till?  

 8.1 På vilka restauranger tror ni detta är applicerbart? 

 

8. Vilka andra faktorer tror ni kan påverka gästens upplevelse av ett vin? 

 

 

 



 

 

Sökmatris Bilaga 3 

Datum Databas Sökord 
Antal 

Ref. 
Komb. 

Antal 

Ref. I 

Komb. 

Lästa  

Abstract 

Lästa 

Artiklar 

Använda 

Artiklar 

2016-

04-20 
FSTA 

1. Experience 

economy 
87      

2016-

04-20 
FSTA 

2. Pine & 

Gilmore 
1      

2016-

04-20 
FSTA   1+2 1    

2016-

04-20 
FSTA 

3. Experience 

management 
436      

2016-

04-20 
FSTA 4. Hans Gelter       

2016-

04-20 
FSTA   3+4     

2016-

04-20 
FSTA 5. FAMM 8   4 2 2 

2016-

04-20 
FSTA 

6. PROP taster 

status 
53   3 1 1 

2016-

04-20 
FSTA 

7. Taste bud 

density 
3   1   

2016-

04-20 
FSTA 8. Sommelier 15      

2016-

04-20 
FSTA 

9. Wine 

recommendation 
166   7 2 1 

2016-

04-20 
FSTA 

10. Consumer 

acceptance 
4123      

2016-

04-20 
FSTA 11. Beverage 29669      

2016-

04-20 
FSTA   10+11 2 1 1 1 

2016-

04-20 
FSTA 

12. 

Communication 
4055      

2016-

04-20 
FSTA 13. Storytelling 17      

2016-

04-20 
FSTA   12+13 4 2 1 1 

2016-

04-20 
Summon 

Experience 

economy 
647313      

2016-

04-20 
Summon Pine & Gilmore 3474      

2016-

04-20 
Summon    1385    

2016-

04-20 
Summon 

Experience 

management 
2187485      

2016-

04-20 
Summon Hans Gelter 7185      



 

 

2016-

04-20 
Summon    378    

2016-

04-20 
Summon FAMM 718   1 1 1 

2016-

04-20 
Summon 

PROP taster 

status 
519   4   

2016-

04-20 
Summon 

Taste bud 

density 
2589   2 1 1 

2016-

04-20 
Summon Sommelier 401   4 2 1 

2016-

04-20 
Summon 

Wine 

recommendation 
20360      

2016-

04-20 
Summon 

Consumer 

acceptance 
141889      

2016-

04-20 
Summon Beverage 176557      

2016-

04-20 
Summon    6928    

2016-

04-20 
Summon Communication 3988718      

2016-

04-20 
Summon Storytelling 56804      

2016-

04-20 
Summon    27829    

2016-

04-20 

Google 

Scholar 

Experience 

economy 
3550000      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
Pine & Gilmore 24700      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
   19800 3 2 1 

2016-

04-20 

Google 

Scholar 

Experience 

management 
3880000      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
Hans Gelter 18000      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
   10400 2 2 1 

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
FAMM 8300   1 1 1 

2016-

04-20 

Google 

Scholar 

PROP taster 

status 
6410      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 

Taste bud 

density 
29500      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
Sommelier 6400      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 

Wine 

recommendation 
99600   3   

2016-

04-20 

Google 

Scholar 

Consumer 

acceptance 
1090000      



 

 

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
Beverage 647000      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
   31300    

2016-

04-20 

Google 

Scholar 

Sensory 

perception 
2160000      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 

Taste 

expectations 
400000      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
   60400 2 1 1 

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
Communication 5470000      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
Storytelling 398000      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
Sinclair 889000      

2016-

04-20 

Google 

Scholar 
   8790 2 2 1 

2016-

04-29 

Psyc 

Articles 

Affective 

neuroscience 
259      

2016-

04-29 

Psyc 

Articles 
Pleasure  675      

2016-

04-29 

Psyc 

Articles 
   8 3 1  

2016-

04-29 

Psyc 

Articles 

Sensory 

marketing 
5      

2016-

04-29 

Psyc 

Articles 
Krishna 10      

2016-

04-29 

Psyc 

Articles 
       

2016-

04-29 

Psyc 

Articles 

Sensory 

perception 
2118      

2016-

04-29 

Psyc 

Articles 

Taste 

expectations 
14      

2016-

04-29 

Psyc 

Info 

Affective 

neuroscience 
11097      

2016-

04-29 

Psyc 

Info 
Pleasure 9386      

2016-

04-29 

Psyc 

Info 
   102 2 1 1 

2016-

04-29 

Psyc 

Info 

Sensory 

marketing 
240      

2016-

04-29 

Psyc 

Info 
Krishna 800      

2016-

04-29 

Psyc 

Info 
   8 3 2 1 

2016-

04-29 

Psyc 

Info 

Sensory 

perception 
29055      



 

 

2016-

04-29 

Psyc 

Info 

Taste 

expectations 
205      

2016-

04-29 

Psyc 

Info 
   57 4   

  



 

 

Projektblad  Bilaga 4 

Storytelling 

Kommunikation genom traditionell och emotionell metod 

Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet  

 

Ansvariga för undersökningen är studenterna Hanna Gustafsson och Johan Hellner, i samråd med 

lektorerna Tobias Nygren och Mischa Billing. Projektet löper under vårterminen 2016 och 

kommer utgöra underlag till studenternas examensarbete. 

 

Bakgrund till projektet 

Tänk dig att du befinner dig på en restaurang, kvällens sommelier kommer ut med en flaska, visar 

upp etiketten och beskriver sedan innehållet som ”Ett aromatiskt och ungdomligt vin med hög 

syra och tydliga toner av krusbär, nässlor och lime”. Reflektera nu över vilka förväntningar du 

har på vinet och vad detta gör för upplevelsen.  

 

Att beskriva vin likt ovanstående exempel är idag en vanlig förekommande metod som figurerar 

på såväl Systembolagets hemsida som på baksidan av i stort sett alla världens vinflaskor. Den 

används också flitigt av både sommelierer och vinskribenter i hela branschen i syfte att förmedla 

vinets stil till konsumenter. Metoden i sig har i folklig mun kallats för både uniform och livlös, 

men också relevant för att effektivt kunna förse konsumenter med en uppfattning om flaskans 

innehåll. Frågan är dock vad detta tillvägagångssätt gör för upplevelsen och gästens gillande? 

Kanske det finns en annan lösning som kan bidra till en bättre upplevelse utan att för den sakens 

skull kompromissa med den utgivna informationen? 

 

Syftet med denna studie är därför att undersöka om en sommelier kan påverka gästers gillande 

genom att helt enkelt presentera vinet på ett annorlunda sätt. Bör fokus ligga på att redogöra för 

vinets sensoriska egenskaper i absoluta och mätbara tal, eller är en mer målande beskrivning av 

dess personlighet att föredra? För att svara på frågan genomförs två preferenstester vid Örebro 

universitet och resultatet kommer sedan publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVa). Stort 

tack för din medverkan! 

 

Kontaktuppgifter 

Hanna Gustafsson, Brunnsvägen 7A 770 10 Fredriksberg, HG870803@gmail.com, 076-115 16 44  

Johan Hellner, Sjögatan 4i 712 60 Grythyttan, johan_hellner@hotmail.com, 070-509 27 04 

mailto:HG870803@gmail.com
mailto:johan_hellner@hotmail.com


 

 

Etiska principer Bilaga 5 

Vi heter Hanna Gustafsson och Johan Hellner och är två studenter från Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Det vi gör idag är att vi samlar in material till vårt 

examensarbete och för detta ändamål behöver vi Er hjälp. Så först och främst – stort tack för 

att ni vill medverka i detta projekt.  

 

Er uppgift är enkel. Ni skriver in följande länk i valfri webbläsare, efter det kommer vi 

presentera det vita vinet, varpå ni besvarar samtliga frågor rörande just det vita vinet. Efter 

detta kommer vi presentera det röda vinet och ni upprepar då processen genom att besvara 

ytterligare fyra frågor om det röda vinet. Efter det trycker ni på skicka!  

 

Eftersom vi använder universitetets lokaler har ni även fått varsin spottkopp som vi 

rekommenderar att ni använder. Alkohol är fysiologiskt sett en drog som bevisligen påverkar 

både hjärnan och resten av kroppen. Även små mängder gör att du exempelvis får sämre 

omdöme och reaktionsförmåga samtidigt som hämningarna släpper. Därför är det skolans 

policy att vi inte sväljer drycker innehållandes alkohol utan att vi använder oss av 

spottkopparna för detta ändamål. 

 

Informationskravet 

 Deltagande i studien är helt frivillig och ni har när som helst rätt att lämna lokalen om 

så önskas. 

Samtyckeskravet 

 Efter avslutad undersökning kommer ni erbjudas ett informationsblad om studiens 

syfte och upplägg. Önskar ni dra tillbaka er medverkan kan ni höra av er till någon av 

de adresser som står uppskrivna där. 

Konfidentialitetskravet 

 Samtliga deltagare i undersökningen är anonyma, även för oss författare. Den enda 

kopplingen vi och omvärlden kan göra är att insamlandet av material gjordes vid 

Örebro universitet.  

Nyttjandekravet 

 Det material vi samlar in kommer endast användas för detta ändamål och förvaras 

efter det hemma hos författarna. 


