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Sammanfattning 

Introduktion: Ett begrepp som blivit alltmer förekommande i måltidsupplevelser är 

storytelling, det vill säga historieberättande. Genom att storytelling används på olika sätt i 

måltidsupplevelser, blir det intressant att undersöka hur ordvalet i storytelling påverkar 

konsumenters preferens. 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur storytelling påverkar preferensen vid 

måltidsupplevelser. 

 

Metod och material: Studien har genomförts med en kvantitativ metod där konsumenttester 

har genomförts. Undersökningen har gjorts genom att mäta preferens av en kombination av 

mörk choklad och dessertvin. Urvalet för respondenterna har varit ett bekvämlighetsurval. 

 

Resultat: Studiens resultat visar ingen signifikant skillnad på att ordvalet i storytelling styr 

preferensen av mat- och dryckeskombinationer.  

 

Slutsats: Studien visar indikationer på att storytelling generellt ökar preferensen. Däremot har 

ordvalet i storytelling inte nödvändigtvis en betydande faktor för upplevd preferens. 

 

Nyckelord: Preferens, ordval, choklad och dessertvin. 
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Figur 1, s. 27. Preferens av choklad eftervisning av Film 1, 2 och 3 utefter en hedonisk skala 

från tycker mycket illa om (1) till tycker mycket bra om (5). 

 

Figur 2, s. 27. Preferens av vin efter visning av Film 1, 2 och 3 utefter en hedonisk skala från 

tycker mycket illa om (1) till tycker mycket bra om (5). 

 

Figur 3, s. 28. Preferens av kombination av choklad och dessertvin efter visning av Film 1, 2 

och 3 utefter en hedonisk skala från tycker mycket illa om (1) till tycker mycket bra om (5). 

 

Figur 4, s. 29. Procentuell fördelning av positiva, negativa och neutrala kommentarer enligt 

innehållsanalys för preferens av kombination.  

 

Figur 5, s. 30. Preferens av presentation enligt en just about right-skala för Film 1, 2 och 3. 

Det blåa fältet utgörs av svarsalternativen undermålig och för lite medan det röda fältet utgörs 

av överflödigt och för mycket. Det gröna fältet utgörs av lagom. 

 

Tabell 1, s. 32. Medelvärdet av preferens av presentation i förhållande till respondenternas 

frekvens av restaurangbesök. Siffran 3 utgör kategorin lagom. 
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Introduktion 

Ett begrepp som blivit alltmer förekommande i måltidsupplevelser är storytelling, det vill säga 

historieberättande. Det råder troligtvis delade meningar om vad begreppet innefattar och även 

hur storytelling ska levereras. Storytelling förekommer i allt från restaurangmenyer, 

vinpresentationer, produktblad, på etiketter eller i mataffären. Ett exempel på hur storytelling 

kan se ut på en restaurangmeny är hur restaurangen PM och Vänner väljer att presentera sin 

nässelsoppa: 

 

Nässelsoppa på Mariannes nässlor med bakat ekologiskt ägg från 

Gårdsby, serveras med Karlsfälts Gårdsskinka samt surdegskrutonger (PM & 

Vänner, 2016). 

 

PM & Vänner beskriver inte enbart en nässelsoppa utan även vem som har plockat nässlorna 

samt var det ekologiska ägget och gårdsskinkan kommer från. Restaurangen har gjort ett 

aktivt val i att använda målande termer i berättandet av sin meny och även om gästen inte har 

någon relation till Marianne, Gårdsby eller Karlfälts Gård upplevs maträtten som genomtänkt, 

välarbetad och genuin. Ett annat exempel på hur storytelling används är hur 

chokladproducenten Willie’s Cacao presenterar sin choklad Venezuelan Gold, Rio Caribe 72: 

 

My favourite road trip runs ten hours east of Caracas, along the magical 

Caribbean coast to the Paria Peninsula and the sleepy village of Rio Caribe. This 

delectable chocolate, made from the extraodinary beans grown there is an 

adventure in taste with its complex nut and coffee notes (Willie’s Cacao, 2016). 

 

Produktbeskrivningen för chokladen presenteras ur en subjektiv synvinkel men drar samtidigt 

med konsumenten på en resa med målande ord. Producenten väljer att belysa att bönorna till 

chokladen växer just på hans favoritplats vilket gör att känslan av personligheten i produkten 

blir påtaglig. Att chokladen smakar nötter och kaffe är inget unikt då det finns andra 

producenter som levererar choklad med liknande smakprofil. Däremot urskiljer sig Willie’s 

Cacao med hjälp av storytelling då berättandet blir det primära och smaken det sekundära för 

produkten. 
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Genom att storytelling används på olika sätt och i olika utsträckning i måltidsupplevelser, blir 

det intressant att undersöka hur olika ordval i storytelling påverkar konsumenters preferens. 

Denna studie ämnar därför undersöka hur storytelling styr preferensen av mat och dryck i 

kombination, beroende på vilket ordval som används i berättandet.  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) har för måltidskunskapen utformat vad 

de kallar The five aspect meal model (FAMM). Denna modell består av produkten, mötet, 

rummet, stämningen och styrsystemet. Produkten är mat eller dryck i förädlad form 

(Gustafsson et al., 2006). I denna studie används produkterna mörk choklad och dessertvin 

och dessa kommer att presenteras genom storytelling. Gustafsson et al. (2006) belyser att den 

som presenterar mat och dryck bör inneha god teoretisk kunskap om produkterna för att 

förhöja upplevelsen för gästen. Storytelling är ett verktyg för att förmedla denna teoretiska 

kunskap. I måltidsupplevelser går det att sammankoppla storytelling till produkten som 

serveras då det är produkten i sig som bär på en historia, likt ursprung eller 

produktionsmetoder. Produkten kan därför appliceras på storytelling och därmed skapas en 

ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap.  

 

Gustafsson et al. (2006) förklarar mötet som interaktionen mellan servitören och konsumenten 

av måltidsupplevelsen men även mötet mellan de individer som delar upplevelsen. I detta 

möte skapas därmed möjligheten att använda sig av storytelling för att höja gästens preferens 

av produkterna som serveras. Mötet mellan personen som serverar, producerar eller säljer 

produkten och individen som konsumerar eller köper den, är en central del av storytelling då 

det är i mötet som berättandet om produkterna sker. Storytelling sker i en rumslig miljö, 

exempelvis på restaurang och bidrar då även till skapandet av stämningen, vilket gör att 

begreppet kan kopplas till både rummet och stämningen. Preferens är även det ett viktigt 

begrepp för ämnet Måltidskunskap och värdskap då högt gillande är grunden för en lyckad 

måltidsupplevelse.  
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Teoretisk bakgrund 

Nedan följer studiens teoretiska bakgrund. För att det inte ska råda några tveksamheter 

angående studiens syfte och vad storytelling är, görs först en förklaring av begreppet 

storytelling. Sedan förklaras hur storytelling kan användas för att förhöja upplevelser, följt av 

en redovisning av begreppet preferens. Avslutningsvis presenteras en genomgång av hur mat 

och dryck kommuniceras samt filosofier kring mat och dryckeskombinationer, vilket blir en 

viktig del i den storytelling som ska användas för uppsatsens syfte.  

  

Storytelling som begrepp 

I denna studie kommer det engelska begreppet storytelling användas då det anses som mer 

vedertaget och relevant för ändamålet än liknande svenska uttryck likt historieberättande eller 

berättande av historier. Enligt Oxford Dictionaries (2016) är storytelling aktiviteten av 

berättande, antingen muntligt eller skriftligt. Även Mossberg och Nissen Johansen (2006) 

definierar storytelling som berättande eller att berätta men utvecklar detta med att storytelling 

även kan vara bildligt eller utföras i kombination av bild, språk och skrift. Sole och Gray 

Wilson (1999) förklarar i sin tur att storytelling är kunskap och anekdoter som förmedlas 

genom berättande för att skapa förståelse för idéer, orsaker och kommunikation. Mora och 

Livat (2013) understryker att storytelling är ett redskap för att väcka känslor medan Fenger, 

Aschemann-Witzel, Hansen och Grunert (2015) definierar storytelling som korta 

meddelanden som skapar en förståelse för en större kontext. Mossberg och Nissen Johansen 

(2006) menar att storytelling kan ske i olika former men att det alltid är kopplat till olika typer 

av historier, fiktiva som sanningsenliga vilket förstärks av att Bianchi (2014) förklarar att 

storytelling är kopplat till kreativitet. Storytelling kan även göras utifrån olika syften, 

exempelvis om det ska vara utbildande eller ha moraliska förtecken (Bianchi, 2014).  

 

Genom ovanstående text kan storytelling sammanfattas som ett brett begrepp där det finns 

olika teorier om vad begreppet innebär men den gemensamma nämnaren är 

historieberättande, vilket kräver att även definitioner av historia och berättande bör göras. 

Historia är något som binder samman och en berättelse är en skildring, redogörelse eller 

beskrivning av något (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Samtidigt menar NE (2016a) att 

berättande utgörs av att förmedla olika omständigheter i en bestämd tidsföljd. Dock bör det 

tas i beaktning att Mossberg och Nissen Johansen (2006) menar att storytelling skiljer sig från 

traditionellt historieberättande. Begreppet har en större bredd eftersom storytelling ska vara 
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genomtänkt från en grundidé som ska förmedlas till den tänkta målgruppen (Ibid.). 

Storytelling utgörs även av spontanitet i berättandet vilket gör att begreppet har en stor 

mångfald (Mora & Livat, 2013). Framgången med begreppet storytelling grundar sig i att 

människor numera söker beröring av känslor och inte enbart intellektuell stimulans (Granquist 

Dahmén, 2011). 

 

Storytelling i marknadsföringssyfte 

Det är viktigt att storytelling ur en marknadsföringssynvinkel levereras med målande 

meningar och ord för att göra mottagaren mer berörd av historian (Granquist Dahmén, 2011). 

Storytelling är ett vanligt förekommande verktyg i marknadsföringssyfte för företag av olika 

slag, även de som är verksamma inom måltidsupplevelser (Mossberg & Nissen Johansen, 

2006). För att lansera nya produkter och bredda kunskapsnivån hos konsumenter kan 

storytelling användas (Fenger et al., 2015). Storytelling är även ett marknadsföringsverktyg 

som används för att nå ut till fler konsumenter (Ibid.). Även Mossberg och Nissen Johansen 

(2006) förtydligar detta när de förklarar att storytelling kan uppfylla olika behov då 

konsumenter relaterar till berättandet på olika sätt.  

 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) belyser flera aspekter inom marknadsföring som förstärks 

vid användandet av storytelling. De exemplifierar med att storytelling kan skapa möjligheten 

till att särskilja sig från konkurrenter och på ett lönsamt vis få uppmärksamhet riktad mot 

verksamheten. Detta är något som även Granquist Dahmén (2011) poängterar då hon belyser 

att det är storytelling som gör företagets produkter unika, inte produkten i sig. Storytelling är 

dessutom ett grundläggande verktyg inom framgångsrik varumärkning (Herskovitz & Crystal, 

2010). Vikten av storytelling inom marknadsföring ligger i att det speglar den personliga 

prägeln hos företaget och dess produkter eller tjänster, som kommuniceras till konsumenter 

(Ibid.). 

 

När företag särskiljer sig från marknaden med hjälp av storytelling kan de göra sig unika 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Detta medför att vissa konsumenter ofta är villiga att 

betala mer för företagets produkter eller tjänster då de personligen urskiljer sig med 

varumärket (Ibid.). Fördelarna för verksamheter som marknadsför sig med storytelling är att 

deras varumärke blir igenkännligt samt minnesvärt, tack vare de känslomässiga och 

personliga band som uppstår hos företagets konsumenter (Herskovitz & Crystal, 2010). Ett 
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företag som använder sig av storytelling i sin marknadsföring behöver inte nödvändigtvis vara 

inblandad i berättelsen själv, utan kan berätta något som relaterar eller bygger grunden i dess 

verksamhet (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Om det finns en berättelse som väcker 

uppmärksamhet och kan nå ut till många, bör den berättas (Ibid.).  

 

Kommunikation av upplevelser 

För att kunna bli framgångsrik inom upplevelsebranschen måste företag kunna leverera något 

minnesvärt som samtidigt urskiljer dem från konkurrenter (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

Det kan vara svårt att jämföra en köpt upplevelse, likt ett restaurangbesök, med en produkt 

eller tjänst som köps och utnyttjas enbart för dess funktion (Ibid.). Dennisdotter och 

Axenbrant (2008) belyser att det inte är tillräckligt för restauranger att enbart sälja en måltid 

utan de måste kunna ge något som även berör konsumenter känslomässigt, vilket även Pine 

och Gilmore (2011) understryker. Pine och Gilmore (2011) förklarar även att 

konsumtionsmönstret pekar på att det är själva upplevelsen konsumenterna vill åt och inte 

produkten i sig. Genom deras argument anser de att en produkt som inte är perfekt kan vägas 

upp av den kontext den presenteras i. De utvecklar detta med att förklara att en upplevelse 

bidrar till minnen medan produkter enbart fyller ett behov. Detta stärks av det Fenger et al. 

(2015) påvisar gällande storytelling i relation till konsumtionsvaror när de belyser att mat och 

dryck idag inte enbart ska fylla ett nödvändigt behov. Således menar både Pine och Gilmore 

(2011) och Fenger et al. (2015) att mat och dryck bör fylla funktioner som konsumenten kan 

förknippa sig med, exempelvis om produkten är miljövänlig eller hälsosam. 

 

Matwick och Matwick (2014) har studerat storytelling i matlagningsprogram på tv och 

belyser att storytelling förhöjer det som är vanligt och vardagligt till det ovanliga eller något 

som tillför mervärde. Pine och Gilmore (2011) menar att om storytelling följer ett tema kan 

konsumenten uppleva en typ av verklighetsflykt och därmed få en förhöjd upplevelse av 

situationen de befinner sig i. De förklarar att med hjälp av storytelling går det att styra 

konsumenternas uppfattningar och därmed upplevs produkten som något mer än bara en 

produkt, den får en större helhet. Fenger et al. (2015) belyser att möjligheten finns att 

användandet av storytelling skulle kunna förhöja upplevelsen av en produkt. De menar även 

att storytelling kan få konsumenter som annars är ointresserade av en produkt att bli 

intresserade. Med hjälp av storytelling i matlagningsprogram kan programledare bli mer 

övertygande i sin roll samtidigt som de får en närmre koppling med tittarna när 
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programledaren berättar något tv-tittarna kan relatera till (Matwick & Matwick, 2014). Även 

hur något presenteras får en inverkan på upplevelsen (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014). 

Exempelvis visar en studie gjord i restaurangmiljö där serveringspersonalen presenterade 

rätter på tre olika vis; positivt, neutralt och negativt, att de positivt presenterade rätterna 

valdes betydligt fler gånger än de negativa (Ibid.).  

 

Språk 

I storytelling har språket en central roll, vare sig det är bildligt, muntligt eller skriftligt, vilket 

gör att en redovisning över hur språket används i storytelling bör göras. Mossberg och Nissen 

Johansen (2006) förklarar att det finns tre språkliga utgångspunkter att använda sig av inom 

storytelling; retorik, narratologi och meningsteori. De förklarar dessa uttryck genom att 

retoriken är förmågan att övertala, narratologin är hur något berättas och meningsteorin är hur 

språket används för att få ett syfte. De aspekter som förmedlas genom storytelling kan bidra 

till att vissa konsumenter dras till en viss produkt (Fenger et al., 2015). Exempelvis kan fokus 

i kommunikationen av produkten ligga vid vissa värderingar på hälsa, autenticitet eller 

liknande, vilket gör att vissa konsumentsegment blir berörda medan andra inte (Ibid.).  

 

Matwick och Matwick (2014) förklarar att användningen av olika strategiskt valda ord och 

målade meningar kan ge starkare intryck om vad programledaren i matlagningsprogram på tv 

berättar om. De exemplifierar detta med ett citat ur tv-programmet The Pioneer Woman och 

visar hur programledaren i matlagningsprogrammet kan använda sig av berättande och 

målande ord när de lagar mat och presenterar recept; My mother-in-law gave it to me when I 

became engaged to her son, and I use it for cakes, cupcakes, anything that needs chocolate 

cake. Citatet visar hur programledaren sätter en personlig och sentimental prägel på 

matlagningen genom storytelling. För att påverka konsumenters upplevelser av en produkt går 

det även att använda sig av sensoriska termer likt texturer och aromer (Gustafsson, Jonsäll, 

Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Dessa termer förmedlas innan konsumenten konsumerar 

produkten vilket gör att hon redan har en bild av hur det ska smaka innan det smakas (Ibid.). 

 

Kommunikation av vin sker genom ett vinspråk där beskrivningar med olika deskriptiva ord 

görs på olika sätt, både när det gäller aromer, strukturer men även om det finns för mycket 

eller för lite av någon komponent (Lehrer, 2009). Vinspråkets funktion är att kunna 

kommunicera med olika individer för att skapa en social kontext, däremot är inte vinspråk 
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något unikt utan har gemensamma nämnare med andra ämnen (Ibid.). Exempelvis beskrivs en 

produkt som choklad med liknande termer som vin, genom fruktaromer, kryddor eller örter 

(Ibid.). Lehrer (2009) belyser även att kommunikation av smak gällande mat är komplext och 

att det inte går att generalisera på grund av aspekter likt temperaturskillnader och 

tillagningsmetoder. Kommunikation av smaker kan höja en upplevelse av exempelvis ett vin 

(Bach, 2008). Om en person som är auktoritär inom ämnet förmedlar sina upplevda smaker 

och preferenser kan detta höja novisens upplevelse av produkten (Ibid.).   

 

Preferens 

Preferens är definitionen av något som föredras eller har företräde gentemot det andra (NE, 

2016b). Enligt Gilliam och Flaherty (2014) är det naturligt för människor att uppleva 

berättelser om ett ämne som mer tilltalande, än att hård fakta presenteras. De förklarar att 

berättelser grundar sig i människors uppfattningsförmåga och sociala samspel. Wiedmann, 

Hennings, Behrens och Klarmann (2012) belyser att konsumenter kan stimuleras med hjälp av 

olika trendord och att storytelling kan användas för att styra deras preferenser. Deras studie 

visade att med hjälp av en sensorisk panel som fick genomföra en blindprovning av olika 

viner, fann de att viner som presenterades med trendord som ekologiskt vin och med stöd av 

storytelling, upplevdes som mer tilltalande än de som inte presenterades på samma vis. Otnes, 

Ilhan och Kulkarni (2012) har genomfört en studie där de har observerat hur återförsäljare av 

varor eller tjänster talar på ett specifikt sätt beroende på vilken kund de har för att kunna 

forma deras upplevelse. De förklarar att konsumenters upplevelser av produkter eller tjänster 

styrs av flera olika aspekter, exempelvis lojalitet till säljaren, inverkan på känslor samt sociala 

och fysiska uppfattningar av säljaren. Upplevda preferenser skiljer sig även beroende på både 

ålder och kön (O’Neill, Hess & Campbell, 2014). 

 

Mossberg och Nissen Johansen (2006) förklarar att konsumenters val av köp många gånger 

påverkas av osynliga faktorer, det vill säga att köpen styrs av emotionella beslut. Många 

konsumenter söker i dag någon form av variation i deras vardag, vilket ger tillfälle för företag 

att kombinera deras produkter eller tjänster med berättelser som kan påverka konsumenternas 

köpbeslut (Ibid.). De menar att det känslomässiga bandet som uppstår mellan konsument och 

produkt kan i slutändan vara viktigare än produkten i sig och att graden av det känslomässiga 

beror på mängden storytelling. Storytelling kan även påverka konsumenters känslor vilket 
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tillför ett mervärde som styr köpbesluten, vilket i sin tur kan göra företag och deras produkter 

eller tjänster mer attraktiva på marknaden (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  

 

Yang, Allenby och Fennell (2002) har gjort en studie på ölmärkens påverkan på preferens och 

har kommit fram till att preferenser även styrs efter vilken miljö konsumenten befinner sig i. 

De menar att smaken kan ändras beroende på i vilket samband konsumtionen sker och de 

exemplifierar med att människor tenderar att vilja visa en mer sofistikerad smak om de 

befinner sig i vissa sociala miljöer. Samtidigt belyser de att preferenser kan påverkas av 

sentimentala attribut men även av varumärkets popularitet på marknaden. O’Neill et al. 

(2014) menar att preferenser kan styras efter lokal förankring och tillagningsmetoder. De 

utvecklar detta med att belysa att preferenser tenderar att vara högre för de attribut eller 

maträtter som ger en igenkänningsfaktor. Yang et al. (2002) belyser att skapandet av 

preferenser är en process som baseras på flera faktorer som motivation, förväntningar och 

omständigheter.  

 

Mat och dryck i kombination 

I restaurangsammanhang menar Harrington (2008) att en lyckad mat- och vinkombination har 

sin grund i att verksamheten kan uppfylla de personliga behoven som finns hos konsumenten 

och utöver det kunna överträffa deras förväntningar av måltidsupplevelsen i sin helhet. Parr 

(2010) kompletterar detta med förklaringen att på en restaurang är det sommelierens uppgift 

att skapa utmärkta mat- och vinkombinationer. När mat och dryck kombineras måste det 

bestämmas om det är maten eller drycken som skall stå i fokus (Ibid.). Att kombinera mat och 

dryck är relativt rättfram och det bör inte läggas för stor tanke vid att försöka skapa den 

perfekta mat- och dryckeskombinationen (Ibid.). Vidare förklarar Parr (2010) att försöka 

uppnå perfektion med mat och dryck i kombination kan bli avancerat och för mycket för 

gästen att ta in, vilket i slutändan kan försämra måltidsupplevelsen för konsumenten. 

 

Gustafsson et al. (2006) menar för att kunna leverera en bra mat- och dryckeskombination 

krävs det kunskap om produkternas sensoriska kvalitéer. De tillägger att mat- och 

dryckeskombinationer ibland kan vara mer eller mindre lyckade men att måltidsupplevelsen 

av en medioker kombination ändå kan förhöjas genom sättet den presenteras på. Syftet med 

att kombinera mat med dryck är att göra komponenterna bättre än vad de är om de 

konsumeras enskilt (Harrington, 2005).  
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Syfte  

Studiens syfte är att undersöka om storytelling påverkar preferensen vid måltidsupplevelser. 

 

Syftesavgränsning 

Studien ämnar jämföra tre olika typer av ordval i storytelling, vilket gör att undersökningen 

endast kan visa hur just dessa tre skiljer sig åt. Undersökningen genomförs med hjälp av en 

mat- och dryckeskombination i form av mörk choklad och dessertvin. Studien förhåller sig till 

korta berättelser som förmedlas genom filmer.  

 

  

Metod och material  

I detta kapitel presenteras studiens Metod och material. Först görs en redogörelse av hur 

litteraturen för den teoretiska bakgrunden har samlats in, detta följs upp av metoden, urvalet, 

materialet, hur studien genomfördes och slutligen hur bearbetningen av resultatet gjordes. 

 

Litteratur- och databasinsamling 

Bryman (2011) menar att användningen av tidigare publicerad litteratur stärker ett arbete 

genom att styrka uppsatsen samt att öka uppsatsens tillförlitlighet. Litteraturen som har 

använts i den teoretiska bakgrunden har hämtats från olika databaser och diverse skrivna verk 

som var relevanta för ämnet. Ett flertal olika databaser användes vid sökandet av material, 

vilket Patel och Davidson (2011) anser viktigt då det genererar fler resultat som kan ställas 

mot varandra. Fördelen med insamlingen av material från databaserna var tillgången och 

utbudet av vetenskapliga artiklar. Databaserna som användes vid sökandet av material var 

FSTA, Leisure Tourism Database, Science Direct, Summon och Web of Science. Specifika 

sökord valdes för att avgränsa sökningen till studiens syfte och några av de vanligaste 

sökorden var: storytelling, preference, food och dining experience. I enighet med Patel och 

Davidsson (2011) kombinerades sökorden på olika sätt för att få ett större antal träffar i 

databassökningen. För att avgränsa databassökningen ytterligare valdes artiklar som var 

skrivna på svenska eller engelska samt tillgängliga med full text. Med hjälp av en sökmatris 

demonstreras hur urvalet av artiklar gick till (se bilaga 1). Vid de sökningar som genererade 

200 eller mer träffar lästes endast de första tio sidorna av databassökningen.  
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Andra litterära verk, exempelvis böcker, användes för att komplettera de vetenskapliga 

artiklarna. Denna litteratur eftersöktes genom olika bibliotek, huvudsakligen biblioteket på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Vid insamlingen av denna litteratur användes 

en liknande struktur som vid databassökningen, det vill säga med fokus på samma sökord. 

Användandet av olika böcker var till fördel då de behandlade ämnen relevanta för studiens 

syfte, dock med olika infallsvinklar, vilket gav en större bredd i den teoretiska bakgrunden. 

Det insamlade materialet som utgör den teoretiska bakgrunden är jämnt fördelad mellan 

vetenskapliga samt litterära verk och de drar fördel av varandra då böckernas kompletterande 

innehåll stöds av de vetenskapliga artiklarnas beprövade metoder.  

 

Metod 

Metoden som används för studien faller inom begreppet kvantitativ forskning, vilket betyder 

att metoden genererar en insamling av data som går att läsa av med siffror (Bryman, 2011). 

Genom att den insamlade datan läses av med siffror gör det att den kvantitativa metoden 

utgörs av mätbarhet (Ibid.) I denna studie mäts huruvida olika typer av storytelling genererar 

mer preferens vilket gör studien kvantitativ. Bryman (2011) förklarar att den kvantitativa 

forskningen inte enbart vill ta reda på om utan även varför något är som det är. På grund av att 

det gjorts lite forskning på området hur olika typer av storytelling kan påverka preferensen har 

denna studie främst fokuserat på om och inte varför. Däremot behandlar studien några frågor 

som även möjliggör ett visst utläsande av varför, exempelvis om det går att härleda vald 

preferens till sysselsättning eller vana av restaurangbesök. Dessa frågor redogörs under 

rubriken Frågeformuläret. Ytterligare en aspekt till varför en kvantitativ metod har använts, är 

att respondenterna har valts ut utan någon tanke på tidigare erfarenhet av mat- och 

dryckesbedömningar. Därmed ansågs det mest lämpligt att låta paneldeltagarna svara på 

kvantitativa frågor. Hade en mer erfaren panel använts hade en kvalitativ metod varit 

passande då respondenterna hade haft större förmåga att beskriva vad skillnaderna mellan 

olika tal i storytelling gör för att påverka preferens.  

 

Gustafsson et al. (2014) menar att det finns två typer av sensoriska metoder; analytiska test 

och affektiva test. De affektiva testen inriktar sig på att undersöka preferenser, antingen 

genom jämförelser av produkter eller gillandet av en enskild produkt (Ibid.). Därför valdes 

den affektiva metoden för denna undersökning då den ämnade mäta preferens. Denna 

undersökning studerar gemene konsument vilket innebär att en tränad panel inte är nödvändig 
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för studien. För affektiva konsumenttest menar Gustafsson et al. (2014) att det är viktigt att 

konsumenten får uppleva produkterna både genom utseende, doft och smak för att kunna göra 

en god bedömning av preferensen. Det finns olika typer av affektiva test och det som mäter 

gillandet av en produkt eller produkter i kombination kallas för gillandetest (Ibid.). Eftersom 

det var specifikt gillandet som undersöktes i denna studie användes gillandetest som 

utgångspunkt vid utformandet av metoden. 

 

Pilotstudie 

Innan studien genomfördes gjordes en pilotstudie för att säkerställa att undersökningen skulle 

undersöka det den ämnade samt att se om de frågor som ställdes var relevanta för syftet, vilket 

är en metod som förespråkas av Bryman (2011). Därför valdes tre tredjeårs 

sommelierstudenter och två tredjeårs kockstudenter vid Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan för att medverka vid pilotstudien. Dessa respondenter ansågs relevanta för 

pilotstudien då samtliga är tränade inom mat och dryck samt besöker restauranger frekvent 

och därmed blir exponerade för storytelling.  

 

Pilotstudien utgjordes av en diskussion av frågeformuläret samt filmerna som skulle användas 

för undersökningen. För kvantitativa studier kan det vara givande att göra en typ av intervjuer 

i pilotstudien för att få svar på hur frågeformuläret ska formuleras på bästa sätt (Olsson & 

Sörensen, 2011). I grupp fick deltagarna i pilotstudien diskutera hur relevanta de frågor som 

skulle ställas till respondenterna var. De fick även prova kombinationen av choklad och 

dessertvin, för att få uppleva studiens undersökning till fullo. Respondenterna gav god 

återkoppling vid pilotstudien och vissa ändringar i utformningen av frågor gjordes efter deras 

kommentarer. 

 

Urval 

För denna studie har ett bekvämlighetsurval använts vid valet av respondenter. Bryman 

(2011) menar att ett bekvämlighetsurval är när de respondenter som används för studien är de 

som finns till hands just för stunden. Gustafsson et al. (2014) belyser att den här typen av 

urval är bra för att få en mängd individer att delta i studien och att det är en god metod just för 

att testa konsumenters uppfattning av olika produkter. Bryman (2011) ställer sig däremot 

negativ till att använda denna typ av urval när det gäller större forskningsfrågor då det inte går 

att generalisera resultatet på grund av att urvalet är styrt av platsen där undersökningen sker. 
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Däremot anser han att det är en god metod att använda sig av vid mindre forskningsfrågor 

som kan generera möjlighet till vidare forskning.  

 

Då denna studie rymdes under kort tid och gjordes i en mindre utsträckning ansågs ett 

bekvämlighetsurval som en god metod för att kunna se indikationer snarare än att göra 

generaliseringar av resultatet. För studien ämnades att få en bred skara respondenter med 

blandade förkunskaper om mat och dryck. Anledningen till detta var att preferens bör vara ett 

begrepp som innefattar både den lärde och olärde.  

 

Valet föll på att utföra undersökningen under två dagar. Dag ett skedde vid Örebro universitet 

i Prismahusets entré och dag två vid Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet, 

Campus Grythyttan, i ett grupprum utanför dess lunchrestaurang. Urvalet sträckte sig därmed 

till de personer som befann sig vid de lokaler där undersökningen ägde rum och var villiga att 

delta. Eftersom den storytelling som förmedlades via filmerna var på svenska exkluderades 

respondenter utan grundläggande kunskaper i det svenska språket. Vid konsumentpaneler 

rekommenderas 50 respondenter eller mer (Gustafsson et al., 2014). För denna studie 

användes 78 respondenter. Målet var att använda 25 panelmedlemmar per film då Jackson 

(2009) menar att en bedömning bör ha 15-20 bedömare per provning.  

 

Rekrytering av panel 

För att få uppmärksamhet från förbipasserande sattes en skylt upp med texten Hjälp oss att 

bedöma mat och dryck strax utanför området där undersökningen ägde rum. Detta genererade 

en viss nyfikenhet hos vissa respondenter, även det uppkopplade laboratoriet med datorer och 

glas med upphälld dryck gav vissa spontana medverkanden. För att få fler respondenter 

tillfrågades förbipasseranden om de skulle kunna tänka sig att ställa upp för studien. De 

informerades om att studien var ett examensarbete och att det skulle ta cirka fem minuter i 

anspråk. De som tackade nej och var tveksamma frågades enbart en gång i enlighet med 

Brymans (2011) samtyckeskrav. Eftersom endast tre datorer användes tillfrågades inga under 

tiden då alla tre var upptagna, vilket gjordes för att undvika köbildning och stressande effekter 

för de som gjorde testet. Därmed blev det ett visst bortfall på de potentiella respondenter som 

rörde sig i lokalen under tiden när datorerna var upptagna.  
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Material 

För att kunna genomföra studien behövdes material som möjliggjorde en mätning av panelens 

preferens gällande olika språkval av storytelling. Studiens material utgjordes av en film, ett 

frågeformulär, ett dessertvin, en mörk choklad samt provningsglas. Här följer en redogörelse 

för valet av dessa material. 

 

Film 

Eftersom denna studie krävde tydlig särskiljning i om ordvalet i storytelling har en påverkan 

på preferens, valdes alternativet att skapa tre olika filmer för tre bedömningsgrupper. 

Gustafsson et al. (2014) belyser att det är viktigt att sensoriska bedömningar är 

standardiserade. Därför spelades det in instruktionsfilmer istället för att presentera 

instruktionerna muntligt för respondenterna, för att undvika eventuella skillnader för hur mat- 

och dryckeskombinationen presenterades.  

 

De tre bedömningsgrupperna presenterades varsin film. Filmerna som presenterades skiljde 

sig i ordvalet som användes i berättandet av chokladen och dessertvinet. För att uppehålla 

tydligheten i redogörelsen av filmerna kommer de hädan efter i texten att benämnas som Film 

1, Film 2 och Film 3. Film 1 var cirka 30 sekunder lång medan Film 2 och 3 var cirka 1 minut 

och 40 sekunder vardera.  

 

Den första bedömningsgruppen visades Film 1 som enbart beskrev materialet respondenterna 

hade framför sig, det vill säga chokladen, vinet samt spottkoppen och instruktioner för hur 

mat- och dryckeskombinationen skulle gå till. Film 1 förklarade också att provningsordningen 

av maten och drycken var frivillig men respondenterna rekommenderades att först prova vinet 

för sig självt, sedan chokladen och till sist kombinationen av de två tillsammans.  

 

Den andra bedömningsgruppen fick se en film som huvudsakligen innehöll tekniska ord som 

används i sammanhang som behandlar produktionen av choklad eller vin, utan vidare 

förklaring av vad orden egentligen betyder. Ett fåtal trendord ord, exempelvis ekologiskt var 

en del av ordvalet i Film 2 men meningen var inte att fokusera på dem utan de användes 

enbart som stöd till de tekniska orden.  
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Slutligen presenterades den tredje bedömningsgruppen med Film 3 som på ett målande vis 

beskrev chokladens samt vinets ursprung och lade kraftig betoning på romantiska ord, 

exempelvis vackert, ekologiskt och exotiskt. I Film 3 användes även subjektiva ord likt 

smakreferenser för chokladen och vinet samt sentimentala ord genom att chokladen 

förklarades som egenproducerad. Film 1 användes även som inledande instruktionsfilm för 

grupperna som fick se Film 2 och 3 för att de skulle förstå uppgiften. Samtliga tre filmer 

förvaras hos uppsatsförfattarna och för att se fullständigt manus, se bilaga 2. 

 

Frågeformulär 

Efter att panelmedlemmarna hade visats en film fick de ett frågeformulär som besvarades i 

databehandlingsprogrammet EyeQuestion. De första frågorna utgjordes av en hedonisk skala 

som Gustafsson et al. (2014) beskriver som en metod att mäta gillande för en enskild produkt 

eller produkter i kombination. Därmed föll det sig naturligt att använda denna typ av skala då 

det var gillandet av choklad, vin och dess kombination som skulle analyseras utefter vilken 

film respondenterna visades. Gustafsson et al. (2014) förklarar att en hedonisk skala 

vanligtvis utgörs av nio steg men att den går att korta ner till sju eller fem för att öka 

möjligheten att respondenterna använder sig av hela skalan. Därför användes en femgradig 

skala med motivationen att det var en relativt liten undersökning och data från hela skalan 

kändes nödvändig. Skalan går från tycker mycket illa om till tycker mycket bra om.  

 

Ytterligare en fråga utformades hedoniskt och denna fråga behandlade hur bra respondenterna 

ansåg att presentationen på filmen var. Gustafsson et al. (2014) förespråkar användandet av 

just about right-skalan när det gäller att ta reda på vad som är lagom för de attribut som 

undersöks. Eftersom det söktes svar på hur innehållet i storytelling kan påverka konsumentens 

upplevelse utformades skalan från undermålig, lagom till överflödig.  

 

Slutligen ställdes demografiska frågor angående ålder, kön, sysselsättning, inkomst samt hur 

ofta respondenterna besöker restauranger kvällstid. Demografiska frågor möjliggör en analys 

av beteenden (Bryman, 2011). Exempelvis avsågs sista frågan att ta reda på om vana 

restaurangbesökare uppfattar en viss typ av storytelling som mer givande kontra mindre vana.  

Bryman (2011) anser att ett bra frågeformulär innehåller ett fåtal frågor för att hålla intresset 

uppe hos respondenten. När panelbedömningar sker vid allmän plats bör även frågorna och 

utformningen av bedömmandet vara enkelt utformat (Gustafsson et al., 2014). Därför 
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användes endast nio frågor vilka ansågs som de primärt viktigaste för studien. För fullständigt 

frågeformulär, se bilaga 3.   

 

Vin 

Jackson (2009) belyser att tidigare erfarenheter har en tendens att påverka den faktiska 

perceptionen av en upplevelse. För att undvika denna typ av problem valdes ett vin med en 

vinstil och ursprung som ansågs ovanlig för den gemene konsumenten. Vinet som användes 

var 2012, Moscatel de Sétubal från producenten Bacalhôa Vinhos de Portugal och 

inhandlades genom det svenska statliga alkoholmonopolet, Systembolaget (Systembolaget, 

2016). Moscatel de Sétubal är ett fortifierat vin, vilket innebär att jäsningen avbryts genom 

tillsatt sprit och vinet behåller därmed en påtaglig sötma (Robinson, 2015). Vinet görs 

uteslutande på druvan Muscat of Alexandria som benämns som en aromatisk och fruktig 

druvsort (Ibid.).  

 

Serveringstemperaturen för vinet hölls vid 12-14 grader vilket är en temperatur som Robinson 

(2015) rekommenderar för söta viner med låg syra. Även Systembolaget (2016) 

rekommenderar en serveringstemperatur på runt 12 grader och Gustafsson et al. (2014) 

förklarar att det är lämpligt att servera produkter vid den temperatur som producenten eller 

leverantören rekommenderar. Varje panelmedlem fick lika mycket vin, i det här fallet 50 ml, 

ett mått som Jackson (2009) anser rimligt dels för att få ut ett flertal prov från varje vinflaska 

och dels för att det är tillräcklig mängd för att få en korrekt upplevelse av vinet. Genom att 

servera panelmedlemmarna likadant vin, lika mycket och vid samma temperatur blir 

undersökningen standardiserad (Gustafsson et al., 2014). För fullständigt produktblad av 

vinet, se bilaga 4. 

 

Choklad 

Chokladen som valdes till att användas vid undersökningens genomförande är egenhändigt 

producerad av den ena författaren av denna studie. Eftersom studiens undersökning skedde 

med hjälp av en kombination av mat och dryck, kändes det lämpligt att använda denna 

choklad av flera anledningar. En av anledningarna var för att chokladen är hantverksmässigt 

tillverkad i Sverige, vilket ansågs ha en möjlighet att påverka preferensen hos respondenterna 

som fick se Film 3. Kunskap och förståelse för chokladens ursprung, tillverkningsprocess och 

innehåll fanns redan innan studiens början, med tanke på att en av författarna spenderar sin 
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fritid med att tillverka chokladen. Därmed var chokladen även tillgänglig och redan 

anskaffad, vilket var ytterligare anledning till att chokladen valdes för studiens genomförande.  

 

Chokladen som respondenterna fick äta hade en kakaohalt på 65 % och är tillverkad med 

ekologiska kakaobönor med ursprung från Madagaskar. Utöver kakaobönorna består 

chokladen av ekologiskt rörsocker från Paraguay. Även en liten andel kakaofett tillsattes vid 

produktionen, vilket enligt Jayne-Stanes (2005) görs för att tillföra en mjukare textur och 

munkänsla. Respondenternas bedömning presenterades en till två bitar choklad, vilka vägde 

cirka tre gram vardera och bestämde själva hur mycket de ville äta av chokladen. Chokladen 

serverades rumstempererad eftersom Jayne-Stanes (2005) anser att smakupplevelsen blir som 

tydligast då. För fullständigt produktblad av chokladen, se bilaga 4. 

 

Glas 

För studien fick varje panelmedlem varsitt vinglas, vilket redan var fyllt med vin när de satte 

sig ner för att bedöma kombinationen. Jackson (2009) förklarar att ett vinprovningsglas för 

seriöst bedömande bör vara genomskinligt och helt klart. Vinglaset bör även vara 

tulpanformat för att smak och aromer ska koncentreras (Ibid.).  

 

Enligt Jackson (2009) ska vinglaset rymma minst 35 ml vin, för att vinet ska kunna snurras 

för att frigöra aromer. Genom ovanstående riktlinjer har glaset International Standard 

Organization (ISO) Wine Tasting använts för studien. Detta är ett vinglas som Bird (2010) 

anser uppfyller samtliga krav för ett vinglas som används vid professionella bedömningar. 

Samtliga panelmedlemmar fick använda likadana glas för att alla bedömningar skulle gå 

likadant till. ISO-glaset rymmer 210 ml och 50 ml är när toppen av vinet befinner sig vid 

glasets bredaste punkt (Bird, 2010).  

 

Genomförande 

Genomförandet av datainsamlingen utspelade sig över två dagar. För bedömningarna 

användes en typ av mobilt laboratorium, vilket är en metod som förenklar genomförandet vid 

undersökningar som sker i offentlig miljö (Gustafsson et al., 2014). Det mobila laboratoriet 

bestod av tre bärbara datorer, hörlurar, vin, choklad, vinglas, spottkopp, plastskålar för att 

servera choklad i samt plasthandskar för att bryta chokladen, med en hygienisk aspekt i 

åtanke. Dessertvinet hölls kylt med hjälp av en kylväska och kylklampar medan chokladen 
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hölls rumstempererad. Med tanke på att endast tre datorer fanns till hands genomfördes 

bedömningarna med en till tre paneldeltagare åt gången beroende på rekryteringen av 

medlemmar. Gustafsson et al. (2014) menar att bedömningar i offentlig miljö bör ske ostört, 

varpå varje panelmedlem fick hörlurar för att se filmerna som visades. I Örebro var även det 

mobila laboratoriet uppdukat genom att studenterna stod med ryggarna mot den offentliga 

miljön med mycket rörelse. I Grythyttan användes ett ostört grupprum utanför 

lunchrestaurangen.  

 

När varje panelmedlem hade rekryterats gavs först en kort muntlig redogörelse av vad som 

skulle ske, vilket gjordes i enighet med Gustafsson et al. (2014) som menar att det inte får 

råda några tvivel om hur bedömningen ska genomföras. Sedan fick varje panelmedlem ta på 

sig hörlurar och följa instruktionerna i EyeQuestion. Varje bedömning tog mellan 3-7 

minuter, beroende på hur lång tid respondenten behövde samt vilken film som visades. För de 

26 första panelmedlemmarna visades Film 3, de 26 andra fick se Film 2 och de sista 26 fick se 

Film 1. Denna systematik användes för att underlätta för att kunna hålla koll på hur många 

respondenter som sett respektive film. Efter att en panelmedlem avslutat sin bedömning 

hälldes ett nytt glas vin upp och choklad bröts i plastskålar för att undvika väntetider för 

respondenterna. Vinet hälldes upp bakom kulisserna för att inte visa flaskan och etiketten för 

att undvika förutfattade meningar om vad som skulle provas. Gillandet påverkas om 

respondenter i förväg får se produkterna i dess förpackning (Gustafsson et al., 2014).  

 

Bearbetning och analys av data 

Frågeformuläret utformades i EyeQuestion, vilket är ett program för både datainsamling och 

bearbetning av data. Efter att undersökningen hade avslutats bearbetades datan först i 

EyeQuestion. Eftersom tre filmer användes i undersökningen, användes även tre olika 

formulär, vilket resulterade att resultat från de enskilda frågeformulären enbart kunde läsas av 

var för sig. Genom EyeQuestion kunde de demografiska frågorna likt ålder, kön och 

sysselsättning bearbetas medan de mer jämförande resultaten angående preferens behövde 

mer behandling. Därför plockades resultatet ut som sifferkoder för att sedan appliceras in i 

Microsoft Excel. I Microsoft Excel kunde diagram skapas för att jämföra de olika 

preferenserna. Även den statistiska signifikansen kunde läsas ut från de olika filmerna genom 

det som kallas för ett T-test. Statistisk signifikans används för att läsa ut om det går att 

generalisera studiens resultat på en population (Bryman, 2011). Oftast mäts statistisk 
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signifikans med formeln p > 0,05 och Bryman (2011) menar att denna siffra betyder att risken 

att få ett icke-existerande samband är fem av hundra, är det bästa sättet att se om resultatet går 

att generalisera eller om det är en slump. Däremot bör det hållas i åtanke att Bryman (2011) 

belyser att statistisk signifikans enbart visar tydliga indikationer och inte kan användas som 

bevis för något. Med tanke på studiens smala omfång bör det tas i beaktning att det är högst 

sannolikt att resultatet inte visar på någon signifikant skillnad men analysen görs ändå för att 

se om indikationer kan utläsas. 

 

För att läsa ut skillnader och likheter i just about right-testet med frågan angående preferensen 

på presentationen användes programmet EyeOpenR, vilket möjliggjorde att figurerna kunde 

ställas mot varandra. EyeOpenR slår även ihop de två högsta alternativen med varandra och 

även de två lägsta och lämnar alternativet lagom för sig självt. För att läsa ut sambandet 

mellan frekvens av restaurangbesök och preferens av presentation gjordes en 

medelvärdesuträkning i Microsoft Excel. 

 

Slutligen analyserades de kommentarer som lämnats frivilligt av vissa respondenter på 

frågorna angående preferens av kombinationen och presentationen. Dessa kommentarer 

analyserades inte statistiskt utan lästes av med hjälp av en innehållsanalys för att kunna se 

samband och indikationer på hur kombinationen och filmerna upplevdes. Bryman (2011) 

belyser att en innehållsanalys är en metod för att hitta gemensamma kategorier i den 

insamlade datan. Därför ansågs det lämpligt att använda vid behandlingen av kommentarerna 

då de var av varierande karaktär. Eftersom det var preferens som mättes kategoriserades 

kommentarerna som positiva, negativa samt neutrala. De positiva utgjordes av de 

kommentarer som beskrev ett gillande och de negativa för de som var ogillande. Neutrala 

kategorin utgjordes av de respondenter som lämnade kommentarer men indikerade varken 

gillande eller ogillande i undersökningen.  

 

Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) menar att samhällsvetenskapliga studier måste följa begreppen reliabilitet och 

validitet. Begreppet reliabilitet används för att mäta studiers pålitlighet (Ibid.). För 

kvantitativa undersökningar är reliabilitet ett viktigt begrepp då det mäter huruvida de mått 

som används är gångbara eller inte (Ibid.). Den studie som genomförs bör enligt Patel & 

Davidson (2011) ge exakt samma resultat om samma individer deltar en gång till och därmed 

skapas reliabilitet. Validitet är ett begrepp som inbegriper att det som ska undersökas 
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verkligen undersöks (Bryman, 2011). För denna studie blir därmed validiteten kopplad till 

huruvida preferensen av olika typer av storytelling verkligen mäts genom de frågor som ställs 

till respondenterna.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Enligt Bryman (2011) är det av största vikt att studien förhåller sig etiskt korrekt för att 

skydda de respondenter som deltar i undersökningen. För att kunna garantera detta skydd 

användes det som i samhällsvetenskaplig forskning benämns som de fyra etiska principerna. 

Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

 

Det Bryman (2011) benämner som informationskravet innefattar att respondenterna måste 

informeras om vad syftet med studien är samt vad de förväntas göra genom deras deltagande. 

För den aktuella studien valdes det att inte informera respondenterna om dess fulla syfte innan 

undersökningen, eftersom det fanns en risk att resultatet kunde bli sämre om de visste att 

studien mätte hur användning av olika språk i storytelling har för inverkan på preferensen. 

Vid rekryteringen av bedömningsgrupperna förklarades undersökningens utformning samt att 

den var frivillig att genomföra. Bryman (2011) förklarar samtyckeskravet med att deltagarna 

inte ska tvingas att vara med i undersökningen utan måste ge sitt medgivande. För att kunna 

applicera samtyckeskravet på denna studie tillfrågades samtliga respondenter om de ville vara 

med innan studien ägde rum. För insamling av data användes programmet EyeQuestion och 

vid första sidan (se bilaga 5) förklarades vilka studiens författare är samt respondenternas 

rättigheter enligt de etiska principerna. Efter att respondenterna svarat på samtliga frågor i 

undersökningen presenterades ett informationsblad (se bilaga 6) som förklarade huvudsyftet 

med studien samt ett tack till deltagarna och kontaktuppgifter till uppsatsförfattarna och dess 

handledare. Med tanke på att studien involverade alkohol godtogs endast respondenter som 

hade uppnått den ålder då alkoholkonsumtion är laglig, det vill säga 18 år. För att göra 

alkoholintaget frivilligt och ytterligare förstärka studiens förhållning till samtyckeskravet fick 

varje panelmedlem en spottkopp till hands.  

 

Konfidentialitetskravet innefattar att respondenternas identiteter ska skyddas med största 

beaktning (Bryman, 2011). Genom att respondenterna för studien endast behövde uppge ålder 
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samt kön och varken namn eller andra personuppgifter gör det att undersökningen följde 

konfidentialitetskravet. För att ytterligare betrygga konfidentialitetskravet förvaras all 

information om studien och dess deltagare hos uppsatsförfattarna. Den sista etiska principen, 

nyttjandekravet belyser att den information som framkommer genom studien endast används 

för det uttalade ändamålet (Bryman, 2011). Nyttjandekravet följs genom att det frågeformulär 

(se bilaga 3) som respondenterna fyllde i vid undersökningen enbart behandlade frågor som 

var gynnsamma för studien. Utöver det ställdes inte några personliga frågor som kan tänkas 

användas för andra syften eller göra respondenterna obekväma.   

 

 

Resultat 

Nedan följer en redogörelse av studiens resultat. Avsnittet börjar med en demografisk 

redogörelse följt av preferenser av produkterna, preferenser av presentationerna och slutligen 

en sambandsanalys av restaurangbesök i förhållande till preferens av presentation. 

 

Demografi för studien 

Av de 78 respondenterna som deltog i undersökningen var 40 män och 38 kvinnor vilket gav 

en jämn fördelning mellan könen. 60 % av deltagarna var i ålderskategorin 18-28 år och 

därefter var det spridda ålderskategorier från 29 till 72 år. De flesta som deltog hade pågående 

eller avslutad högskoleutbildning (94,87 %), med ett fåtal respondenter med enbart gymnasial 

utbildning. En klar majoritet hade även studier som sysselsättning och resterande var 

arbetande. Respondenterna hade varierande inkomster från 0-12 000 kr upp till 48 000+ per 

månad men en majoritet fanns för 0-12 000 kr vid samtliga bedömningsgrupper.  

 

Preferens av choklad och vin 

Nedan presenteras resultatet av preferensen på chokladen och vinet för de tre 

bedömningsgrupperna genom stapeldiagram (se figur 1 och 2).  
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Figur 1. Preferens av choklad efter visning av Film 1, 2 och 3 utefter en hedonisk skala från 

tycker mycket illa om (1) till tycker mycket bra om (5). 

 

Figur 1 visar de stora likheter som finns mellan de olika filmerna gällande preferensen av 

chokladen. Film 2 hade en något högre grad av gillande för chokladen i jämförelse med de 

andra filmerna. Med en signifikansuträkning enligt p > 0,05 går det däremot att avläsa att 

signifikansen är för låg för att kunna generalisera resultatet.  

 

 

Figur 2. Preferens av vin efter visning av Film 1, 2 och 3 utefter en hedonisk skala från tycker 

mycket illa om (1) till tycker mycket bra om (5). 

 

Figur 2 presenterar preferensen av vin beroende på vilken film respondenterna fick se. Att 

medelvärdet visar strax över fyra tyder på att det var en generellt hög grad av gillande för 

vinet i samtliga bedömningsgrupper.  
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Preferens av kombinationen 

Nedan presenteras preferensen av kombinationen, först som stapeldiagram (se figur 3) och 

sedan görs en kvalitativ analys av de kommentarer som frivilligt lämnades.  

 

 

Figur 3. Preferens av kombination av choklad och dessertvin efter visning av Film 1, 2 och 3 

utefter en hedonisk skala från tycker mycket illa om (1) till tycker mycket bra om (5). 

 

Figur 3 visar ett jämnt medelvärde mellan de olika bedömningsgrupperna i fråga om gillandet 

av kombinationen. Det råder ingen signifikant skillnad mellan preferensen av kombinationen i 

de olika bedömningsgrupperna. 

 

Av de 78 respondenter som deltog i undersökningen var det totalt 41 som lämnade 

kommentarer om kombinationen. Film 1 kommenterades av 16 personer, Film 2 av 14 och 

Film 3 av 11. Kommentarerna har kategoriserats med en innehållsanalys för att tydliggöra 

resultatet (se figur 4). Tre kategorier har använts för att fördela kommentarerna som positiva, 

neutrala och negativa.  

 

Exempel på två positiva kommentarer som angavs av kombinationen från Film 3 var: Jag 

brukar aldrig dricka dessertvin, men tyckte att det var fantastiskt gott och att kombinationen 

av choklad och vin var fantastisk och Kändes lyxigt.  

 

Positiva kommentarer från Film 2: Spännande med bakgrundsinformationen. Tänker mig 

definitivt att den höjt smakupplevelsen samt Känner någon form av balans dvs att varken vin 

eller choklad dominerar. Nu på eftersmaken känner jag att chokladen är fruktig i smaken, 

gott. 
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För Film 3 lämnades även neutrala kommentarer: Bra för vinet, sämre för chokladen. 

Kommentaren ansågs neutral för att den har en positiv samt en negativ aspekt, därav tar de ut 

varandra. En annan neutral kommentar från Film 3 var: Jag tyckte om vinet då det inte var så 

sött som jag upplever att dessertvin kan vara. Jag är inte chokladälskare och upplevde 

chokladen som relativt ordinär. Kombinationen av helt OK men jag hade hoppats att vinet 

skulle lyfta chokladen lite.  

 

Slutligen lämnades även negativa kommentarer, exempelvis: Den beska smaken från 

chokladen höll sig kvar när jag drack vinet vilket gav en lite obehaglig känsla i munnen samt 

Syran i vinet dämpas till behagligare nivå. Vinet upplevs dock stickigt efter chokladen från 

Film 1. Samtliga kommentarer visas i bilaga 7. 

 

Figur 4. Procentuell fördelning av positiva, negativa och neutrala kommentarer enligt 

innehållsanalys för preferens av kombination.  

 

Figur 4 visar att närmre hälften av kommentarerna är positiva till hur kombinationen 

upplevdes för Film 1 men även en stor del neutrala. Film 2 visar större skillnader genom att 

de positiva kommentarerna dominerar med en mindre samt delad andel negativa och neutrala. 

Vid Film 3 lämnades cirka 2/5 negativa och neutrala kommentarer medan de resterande var 

positiva. Utöver de skriftliga kommentarerna uttryckte sig även flera respondenter verbalt 

efter den genomförda bedömningen. Dessa kommentarer inriktade sig främst på att de inte var 

vana vid att äta mörk choklad eller dricka dessertvin. Vissa respondenter upplevde speciellt 

dessertvinet som exotiskt. 
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Preferens av presentationen 

För att visa preferens av presentationen i de olika bedömningsgrupperna presenteras resultatet 

genom en just about right-skala (se figur 5). Denna figur har förenklat svarsalternativen i 

frågeformulären.  

 

 

Figur 5. Preferens av presentation enligt en just about right-skala för Film 1, 2 och 3. Det 

blåa fältet utgörs av svarsalternativen undermålig och för lite medan det röda fältet utgörs av 

överflödigt och för mycket. Det gröna fältet utgörs av lagom. 

 

Figur 5 visar att respondenterna huvudsakligen upplevde att presentationen för Film 1, 2 och 3 

var lagom. Den tydligaste skillnaden är att 92,3% av respondenterna för Film 2 ansåg att 

presentationen innehöll en lagom mängd information medan motsvarande siffra för Film 1 är 

76,9% och för Film 3 73,1%. Ytterligare en skillnad är att cirka 1/5 av bedömningsgruppen 

för Film 1 tyckte att presentationen inte var tillräcklig. Därefter visar resultatet för Film 3 att 

cirka 1/4 ansåg att det var för mycket information i presentationen. Notera att 0 % av 

respondenterna ansåg Film 3 vara otillräcklig.  

 

Även för de frivilliga kommentarerna (se bilaga 7) för preferensen av presentationen gjordes 

en innehållsanalys med samma kategorisering som för preferens av kombinationen. Endast 16 

kommentarer lämnades varav åtta för Film 1, sex för Film 2 och fyra för Film 3. Videon var 

ett mycket trevligt inslag, väldigt korrekt och informativ, vilket passar när denna typ av test 



31 
 

ska genomföras, var en positiv kommentar som lämnades för Film 1. I Film 2 och 3 lämnades 

korta positiva kommentarer som Tydlig! och Bra.  

 

I Film 1 hittas negativa kommentarer, exempelvis: Skulle vilja veta mer om vad det är som 

provas samt Det skulle kanske vara kul att få lite mer bakgrundshistoria om varför ni valde 

just denna kombination. Ytterligare negativa kommentarer dock för Film 2 var: Vissa 

”fackspråks-ord” glömdes förklaras vilket skulle kunna dra ner för eventuella åhörare samt 

Oklar diktion. Detaljer och begrepp som jag inte känner till, på slutet hade jag redan glömt 

hur jag skulle göra – det kom i början av filmen.  

 

För Film 3 lämnades två negativa kommentarer: Ointressant om det är vackert där chokladen 

växer, då blir jag skeptisk till att jag blir lurad samt Jag kände mig ”primad” det vill säga 

påverkad i vilka smaker jag skulle känna.  

 

De neutrala kommentarerna utgjordes av synpunkter på metoden och utformningen av 

frågorna varpå de inte exemplifieras här. 

 

Restaurangbesök i relation till vald preferens 

En av de demografiska frågorna behandlade hur ofta respondenterna besöker restauranger på 

kvällstid. Svarsalternativen för frågan var enligt en fem-gradig skala med alternativen En eller 

flera gånger i veckan, en eller flera gånger i månaden, en eller flera gånger per halvår, en 

eller flera gånger per år samt mindre än en gång per år. Denna fråga ställdes för att kunna 

visa ett samband och skillnader mellan preferensen av ordvalet i de olika filmerna och hur 

frekvent respondenten besöker restauranger.  

 

I tabell 1 presenteras ett uträknat medelvärde på preferensen av presentationen för respektive 

film, utefter frekvensen av restaurangbesök. För kategorin Restaurangbesök - Ofta har 

alternativen En till flera gånger i veckan och en till flera gånger i månaden slagits ihop och 

för Restaurangbesök - Sällan har resterande svarsalternativ satts samman. Detta har gjorts för 

att det annars hade varit för få siffror per kategori för att visa ett reliabelt medelvärde. 

Medelvärdena som visas är baserade på svarsalternativen från preferens av presentationen, 

vilket gör 3 till det eftersökta medelvärdet då 3 motsvarade lagom. 
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Tabell 1. Medelvärdet av preferens av presentation i förhållande till respondenternas frekvens 

av restaurangbesök. Siffran 3 utgör kategorin lagom. 

 Film 1 Film 2 Film 3 

Restaurangbesök - Ofta 3 2,92 3,28 

Restaurangbesök - Sällan 2,66 3 3,33 

 

Tabell 1 visar ingen signifikant skillnad mellan frekvensen av restaurangbesök i relation till 

preferens av presentation. Däremot visas indikationer på att Film 1 är något undermålig för de 

som besöker restaurang sällan då medelvärdet är 2,66. För Film 3 visas det dock indikationer 

på att presentationen är något överflödig för båda segmenten. Det går att notera att båda 

segmenten visar indikationer på större acceptans för den tekniska presentationen i förhållande 

till den mer målande.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad på preferensen mellan de olika filmerna. Däremot 

har det gått att utläsa att presentationen för Film 2 genererat högst gillande. Nedan görs en 

diskussion av studiens resultat i relation till uppsatsens teoretiska bakgrund.  

.  

Preferens av choklad och vin 

Resultatet gällande preferensen av choklad och vin visade inga signifikanta skillnader mellan 

de olika ordvalen i filmernas storytelling. Däremot menar Gilliam och Flaherty (2014) att 

målande historier är mer tilltalande än hård fakta. Detta blir motsägelsefullt för denna studie 

då Film 1 som endast presenterade formella instruktioner, hade lika hög eller högre preferens 

på choklad och vin i förhållande till Film 2 och 3. Dock bör det tas i beaktning att resultatet 

för Film 1 samlades in vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan där det finns en 

möjlighet att respondenterna är mer vana vid denna typ av kombinationer, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Även Fenger et al. (2015) belyser att storytelling kan förhöja upplevelsen 

av en produkt men resultatet för denna undersökning visade inte att storytelling förhöjde 

upplevelsen av produkterna nämnvärt. Däremot är det problematiskt att dra den slutsatsen för 

den kvantitativa insamlingen då respondenterna enbart fick se en film var. Hade exempelvis 

en respondent som visades Film 3, istället fått se Film 1, finns det en risk att just denna 

individs preferens angivits som lägre. Fenger et al. (2015) menar dessutom att ordvalet i 

beskrivningarna av produkter berör vissa konsumentgrupper beroende på dess värderingar. 
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Denna studie visar relativt hög grad av gillande av produkterna men samtidigt går det inte att 

utläsa av vilken anledning, mer än de kommentarerna gällande sensoriska aspekter av 

kombinationen. 

 

Undersökningen visade att preferensen påverkas relativt lite av ordvalet i storytelling och det 

går att argumentera mot det Pine och Gilmore (2011) säger angående att konsumenter vill åt 

något mer än bara produkten. Detta kan även härledas till att Granquist Dahmén (2011) menar 

att det är storytelling som gör produkterna unika och inte produkterna i sig. Dock visar denna 

studie snarare att det är produkterna som är det primära och storytelling det sekundära för en 

förhöjd upplevelse, vilket baseras på att kombinationen fick hög preferens vid samtliga filmer.  

 

Det är möjligt att det krävs att bedömare vid en undersökning som denna är vana vid 

produkten, för att storytelling ska ge signifikant skillnad. Flera av respondenterna uttryckte att 

de inte var bekanta med varken dessertvin eller mörk choklad, vilket kan ha gjort att deras 

preferens var hög eftersom produkterna var nya och spännande för dem. Både Pine och 

Gilmore (2011) samt Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att det är viktigt att beröra 

känslor genom produkterna. Det är möjligt att dessa känslor uppstod utan storytelling då 

produkterna uppfattades som unika av de flesta respondenter. För denna studie motsäger det 

däremot vad O’Neill et al. (2014) säger angående att preferensen brukar vara högre för 

produkter där det finns en igenkänningsfaktor. Dock belyser Mossberg och Nissen Johansen 

(2006) att människor tenderar att vilja ha variation i vardagen, vilket kan vara en bidragande 

faktor till att preferensen blev hög. Ytterligare en möjlighet till varför preferensen var hög, var 

för att undersökningen genomfördes av studenter från Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan vilket kunde höjt respondenternas förväntningar. Detta kan kopplas till att Yang et 

al. (2002) belyser att preferensen styrs av yttre faktorer som motivation, förväntningar och 

omständigheter. Mossberg och Nissen Johansen (2006) förklarar att storytelling inbegriper 

retorik, vilket innebär förmågan att övertala. Retoriken i de tre filmerna kan ha haft en 

påverkan på upplevelsen och därmed vara en förklaring till att samtliga filmer gav hög 

preferens.  

 

Preferens av kombinationen 

Likt preferensen av de båda produkterna visade även preferensen av kombinationen på små 

skillnader mellan de olika filmerna. Parr (2010) menar att vid en mat och dryckeskombination 
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måste det bestämmas om maten eller drycken ska stå i fokus. För denna studie gjordes ingen 

sådan distinktion utan produkterna ansågs jämlika i kontexten. Däremot visar kommentarerna 

från resultatet att det fanns varierande åsikter om vad som tog fokus och vad som borde 

fokuserats mer eller mindre på, ett exempel på en sådan kommentar är: Tyckte chokladen var 

för besk till vinet. Parr (2010) förklarar även att en för bra kombination kan försämra 

måltidsupplevelsen för konsumenten då den kan upplevas som tråkig. För studien valdes en 

kombination som ansågs godtycklig för att se inverkan av olika ordval i storytelling.  

 

Resultatet av de frivilliga kommentarerna (se bilaga 7) visar att det procentuellt sett var färre 

som lämnade positiva kommentarer för Film 1 än för Film 2 och 3. Dock bör det tas i 

beaktning att preferensen av kombinationen var ungefär lika hög för samtliga filmer. Exempel 

på negativa kommentarer för kombinationen från Film 1 är: Den beska smaken från 

chokladen höll sig kvar när jag drack vinet vilket gav en lite obehaglig känsla i munnen samt 

Syran i vinet dämpas till behagligare nivå. Vinet upplevs dock stickigt efter chokladen. Detta 

kan kopplas till det Gustafsson et al. (2006) argumenterar för; att en presentation kan förhöja 

intrycket av en måltidsupplevelse genom hur den presenteras, då de som lämnat dessa 

negativa kommentarer inte fick någon ordentlig presentation. Resultatet av de frivilliga 

kommentarerna visar på ytterligare förankringar till Gustafsson et al. (2006) gällande de 

positiva kommentarerna för Film 3, då respondenterna fick en målande presentation. Exempel 

på dessa kommentarer är; Jag brukar aldrig dricka dessertvin, men tyckte att det var 

fantastiskt gott och att kombinationen av choklad och vin var fantastisk och Kändes lyxigt. 

Kommentaren Kändes lyxigt kan utläsas som att det var just den målande beskrivningen som 

gjorde att kombinationen upplevdes som något mer än enbart mat och dryck. Detta resultat 

stärks av både Pine och Gilmore (2011) samt Fenger et al. (2015) då de argumenterar för att 

mat och dryck ska utfylla mer än enbart ett behov vid måltidsupplevelser. Genom att 

konsumera kombinationen har respondenten inte enbart fått en sensorisk upplevelse utan även 

en känsla av lyx.   

 

Preferens av presentationen 

Resultatet från preferens av presentation visade enligt en just about right- skala att de flesta 

respondenterna tyckte att presentationerna var bra. Wiedmann et al. (2012) menar att vissa 

trendord, exempelvis ekologiskt kan styra preferensen. I både Film 2 och 3 användes termen 

ekologiskt, ett ord som många kan relatera till vilket därmed kan ha genererat till att de som 
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fick se Film 2 bortsåg från de obekanta tekniska orden som förmedlades. Detta kan även 

kopplas till det O’Neill et al. (2014) säger, att preferensen kan höjas vid igenkänningsfaktorer. 

Resultatet för just about right-skalan visade även att nästan samtliga respondenter som fick se 

Film 2 uppfattade innehållet som lagom. Att Film 2 genererade högst preferens av 

presentationen kan kopplas till det Bach (2008) belyser angående att en auktoritär roll kan 

höja novisens upplevelse av mat och dryck. Genom att det tekniska ordvalet var det primära 

för presentationen för Film 2 finns det en möjlighet att denna auktoritära roll stärktes av att 

presentationen lät professionell.   

 

För studiens filmer användes ett standardiserat tonläge för att inte skapa för stora skillnader 

mellan filmerna, utan det var historien i sig som skulle undersökas. Matwick och Matwick 

(2014) menar att programledare för matlagningsprogram kan bli mer övertygande i sin roll när 

de berättar något tv-tittare kan relatera till. Genom att film användes i undersökningen går 

deras studie att kopplas till resultatet. Matwick och Matwick (2014) menar att strategiskt 

valda ord kan ge ett starkare intryck, detta kan appliceras på både Film 2 och 3 då denna typ 

av ord användes men med olika teman då preferensen för filmerna visade sig vara hög.  

 

Matwick och Matwick (2014) belyser att en personlig prägel på berättandet gör att det går att 

relatera till historian. Film 3 har en hög personlig prägel med fokus på att exempelvis 

chokladen är egenhändigt tillverkad. Däremot visar inte resultatet att det är en avgörande 

skillnad för resultatet. Exempelvis lämnades även negativa kommentarer angående hur Film 3 

presenterades likt: Ointressant om det är vackert där chokladen växer, då blir jag skeptisk till 

att jag blir lurad. Däremot visar resultatet att ordvalet kan ha en påverkan på preferensen 

vilket stämmer överens med det Bach (2008) säger, att kommunikation av smaker kan förhöja 

upplevelsen. Detta visade sig i en kommentar som lämnades för Film 2: Spännande med 

bakgrundsinformationen. Tänker mig definitivt att den höjt smakupplevelsen. 

Lehrer (2009) samt Gustafsson et al. (2014) beskriver att språk för vin och mat kan 

kommuniceras med deskriptiva ord för de aromer som upplevs. I Film 3 användes dessa ord i 

en subjektiv bemärkelse där både vinets och chokladens aromer beskrevs. Resultatet visade 

konkreta exempel hur kommunikationen av dessa aromer upplevdes: Känner någon form av 

balans dvs att varken vin eller choklad dominerar. Nu på eftersmaken känner jag att 

chokladen är fruktig i smaken, gott. Denna kommentar demonstrerar en positiv relation till 

aromerna som beskrevs i filmen.  
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Det lämnades även negativa kommentarer för Film 3 med deskriptiva ord i fokus, exempelvis: 

Jag kände mig ”primad” dvs påverkad i vilka smaker jag skulle känna. Denna kommentar 

stämmer in på det Lehrer (2009) säger angående att det inte går att generalisera smak. Detta 

stärks av Otnes et al. (2012) argument med att olika faktorer påverkar konsumenters 

upplevelser, däribland sociala och fysiska uppfattningar av säljaren, i detta fall presentatören.  

 

Yang et al. (2002) argumenterar för att den sociala miljön kan styra hur olika individer 

uttrycker sig. Exempelvis att en viss miljö kan ge upphov till en vilja att uttrycka sig 

sofistikerat. Detta kan kopplas till resultatet för Film 1 då det visar att det var en hög grad av 

gillande av kombinationen men att respondenterna i viss utsträckning hade velat veta mer vid 

presentationen om vad som provades. Detta går att utläsa både genom de lämnade 

kommentarerna och av just about right-skalan. Vid uträkning av medelvärdet på just about 

right-skalan utefter hur ofta respondenterna besöker restauranger visade det sig att de 

respondenter som besöker restaurang sällan och fick se Film 1 låg en bit under lagom för 

preferens av presentationen. Detta skulle återigen kunna kopplas till att Film 1 främst visades 

vid Restaurang- och hotellhögskolan, vissa av dessa respondenter är tränade och därmed har 

för vana att utrycka sig på ett visst sätt.  

 

En kommentar som lämnades vid Film 1 var: Det skulle vara kul att få lite mer 

bakgrundshistoria om varför ni valde just denna kombination. Med den kommentaren kan en 

koppling göras till det Mossberg och Nissen Johansen (2006) säger om att storytelling 

uppfattas olika av olika individer. Kommentaren visar att just en respondent ville veta mer om 

produkterna men det gällde inte för majoriteten av respondenterna. Därmed blir det svårt att 

förmedla perfekt storytelling då det är individanpassat. 

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Nedan följer en diskussion av metoden samt materialet som användes i undersökningen. 

Diskussionen ämnar att ställa vald metod och material mot hur utförandet gick, även vissa 

hypoteser om hur studien skulle kunna gjorts annorlunda presenteras. 
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Metodval 

För studien valdes en kvantitativ metod som genomfördes med hjälp av ett affektivt test med 

78 bedömare av en mat- och dryckeskombination av choklad och dessertvin. Gustafsson et al. 

(2014) belyser att affektiva test görs för att fånga respondenternas känslor, vilket ansågs 

nödvändigt för en studie som mäter preferens. Med tanke på att det inte finns mycket 

forskning om samband mellan storytelling och preferens i måltidsupplevelser försökte studien 

besvara om snarare än varför storytelling med olika ordval påverkar preferensen. För att få 

stöd i den kvantitativa datan gjordes även en kvalitativ insamling av de kommentarer som 

lämnades av bedömarna för kombinationen respektive presentationen. Resultatet för 

preferensen visade inte på någon signifikans mellan de olika ordvalen. Hade en större studie 

genomförts med fler respondenter är det möjligt att de indikationer som visades av resultatet 

gett signifikans. Dock bör det tas i beaktning att studien ämnade 75 respondenter vilket var en 

rimlig mängd för studiens korta tidsfrist men även för de ekonomiska utlägg som behövdes 

göras. Däremot menar Gustafsson et al. (2014) att minst 50 individer är lämpligt att ha vid 

undersökningar som denna. Användandet av några extra respondenter gjordes för att ge 

studien större bredd. Vid andra förhållanden hade även ett större mobilt laboratorium använts 

för att effektivisera och därmed möjliggöra fler respondenter.  

 

Den kvalitativa insamlingen av respondenternas kommentarer visade sig vara användbar då 

resultatet endast visade indikationer, gick det att läsa ut större skillnader mellan filmerna 

genom kommentarerna. Det hade däremot varit önskvärt att fler kommentarer lämnades, 

särskilt gällande preferens av presentationen med tanke på de fåtal kommentarer som 

lämnades. De frivilliga kommentarerna hade kunnat göras obligatoriska för att öka mängden 

kvalitativ data. Att använda en kvantitativ metod var dock det mest lämpliga för denna studie 

då en kvalitativ metod med intervjuer hade fått en mer subjektiv synvinkel från enskilda 

respondenter medan studien ämnade undersöka gemene mans preferensramar.  

 

Val av urval 

För studien gjordes ett bekvämlighetsurval vilket Gustafsson et al. (2014) understryker är en 

god metod när många respondenter behövs för undersökning. Detta bekvämlighetsurval 

gjordes dels ur en ekonomisk samt tidsmässig aspekt och även utifrån geografiskt läge. 

Undersökningen genomfördes vid Örebro universitet och vid Restaurang- och hotellhögskolan 

i Grythyttan. Studien ämnade täcka en varierande demografi varpå alla som fanns tillhands 
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tillfrågades om de ville delta. Med tanke på att studien genomfördes vid ett universitet blev 

däremot studenter överrepresenterade bland respondenterna. Därför hade det varit intressant 

att genomföra undersökningen på annan offentlig plats med en större varierande demografi.  

 

Eftersom det endast behövdes ett godkännande från Örebro universitet att genomföra studien 

gick det i linje med bekvämlighetsurvalet. Dock menar Bryman (2011) att ett 

bekvämlighetsurval aldrig är generaliserbart för en hel population vilket argumenterar för 

valet av geografisk plats. Ännu en aspekt för valet av geografisk plats var att alkohol ingick i 

studien vilket är känsligt i offentliga sammanhang. Film 2 och 3 visades för respondenterna 

vid Örebro universitet medan insamlingen av Film 1 skedde vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan.  

 

Förutsättningarna vid de olika geografiska platserna var något annorlunda vilket kan ha 

påverkat resultatet. Respondenterna i Örebro fick stå på en öppen yta vilket kan ha varit ett 

störande moment, dock var det ingen respondent som påpekade detta. I Grythyttan fick 

respondenterna däremot sitta ostört i ett grupprum vilket kan ha medfört att de kunde 

koncentrera sig mer på uppgiften. I Örebro var flertalet tilltänkta respondenter motvilliga till 

studien medan de flesta som tillfrågades i Grythyttan ställde upp. Därmed skapades ett större 

bortfall i Örebro. Det skulle kunna kopplas till att de som rör sig vid Restaurang- och 

hotellhögskolan har ett större intresse för mat och dryck men även att de är mer vana vid 

denna typ av studier. Vissa av respondenterna i Grythyttan är även tränade sensoriskt varpå de 

möjligen blev mindre påverkade av den storytelling som presenterades än de i Örebro och 

fokuserade enbart på kombinationen. I eftertanke borde filmerna visats mer slumpmässigt det 

vill säga att Film 1, 2 och 3 hade visats i lika stor utbredning i både Örebro och Grythyttan för 

att göra urvalet mer jämlikt.  

 

Flertalet respondenter som tillfrågades svarade omedelbart att de inte ville delta och därmed 

uppehölls samtyckeskravet som Bryman (2011) förespråkar. Vissa respondenter ville inte 

delta med anledning av att de ansåg att det var för tidigt på morgonen eller att de hade bråttom 

till exempelvis föreläsningar. Detta bortfall var helt naturligt och kunde inte undvikas i den 

valda miljön. 
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Val av material 

Det material som användes för studien var filmer, frågeformulär, dessertvin, mörk choklad 

samt provningsglas. Filmen användes som ett instrument för att standardisera undersökningen 

genom att samtliga respondenter fick samma opåverkade presentation. Gustafsson et al. 

(2014) poängterar vikten av standardisering vid sensoriska bedömningar, vilket togs i 

beaktning vid denna studie. Det var svårt att göra filmen naturlig då ett manus användes för 

att få in överensstämmande ordval för respektive films budskap. Vid en presentation i verklig 

miljö hade presentationen varit mer livlig. För att göra en levande presentation och samtidigt 

standardisera den hade en större panelbedömning om 25 personer åt gången behövts göras 

vilket däremot ansågs ta bort den intima känslan som kan förknippas med storytelling. För en 

mer omfattande studie hade exempelvis en professionell skådespelare kunnat användas vid 

filminspelningarna. I vissa kontexter, exempelvis vid vinprovningar som innehåller 

storytelling var längden på presentationerna överensstämmande med verkligheten, medan om 

presentationerna hade förekommit på restaurang hade de varit för långa. Detta bör tas i 

beaktning när studien används för att se hur storytelling påverkar preferensen, då förmedling 

av storytelling även är situationsbaserat.  

 

Den hedoniska skalan utgjordes av fem steg men om undersökningen hade gjorts om är det 

möjligt att endast tre steg hade använts. Detta för att de två extremerna tycker mycket illa om 

och tycker mycket bra om användes i mindre utsträckning.  

 

Att studien innehöll vin var avskräckande för vissa potentiella respondenter för att det 

innehåller alkohol. Vissa individer tackade nej för medverkan med anledningar som att de 

skulle köra bil, var gravida eller att det var för tidigt på dagen. Detta trots att det var tydligt 

informerat att en spottkopp fanns till hands. För att undvika denna typ av bortfall hade en 

annan typ av kvalitetsdryck utan alkohol kunnat användas. Dock avsåg studien att undersöka 

vin som dryck varpå bortfallet ansågs helt naturligt. En kommentar angående kombinationen 

ansåg att det serverades för mycket av vinet. Stora delar av bedömningsgrupperna 

konsumerade inte allt vin men det fanns de som gjorde det. Mängden vin argumenteras även 

med det Jackson (2009) säger angående att 50 ml är rimligt för att få den ultimata upplevelsen 

av drycken samt att få tillräcklig mängd för att kunna bedöma den korrekt. Ytterligare ett 

argument för valet av mängd vin var för att det enligt Jackson (2009) är en naturlig mängd i 

de ISO-glas som användes.   
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Vinet gjorde sig bra i kombination med chokladen vilket går att reflekteras över då 

kombinationen möjligtvis var för bra för att visa på signifikanta skillnader av storytelling. 

Hade exempelvis ett torrt krispigt vitt vin med ursprung likt Chablis använts, hade 

kombinationen inte blivit lika bra och därmed kanske storytelling hade gett större inverkan. 

Dock skulle detta vara en kombination som sällan eller aldrig serveras varpå studien hade 

tagit ett steg mot ett mer orealistiskt håll. Vissa tilltänkta respondenter tackade även nej till sin 

medverkan på grund av att de inte gillade choklad, vilket är ett naturligt bortfall då människor 

har olika preferenser. Det hade däremot varit intressant att få dessa som respondenter då det är 

möjligt att storytelling hade förhöjt upplevelsen av något de generellt inte gillar.  

 

Bearbetning av data 

De demografiska frågor som ställdes i frågeformuläret användes i liten utsträckning vid 

avläsandet av resultatet. De ställdes främst för att få en bild av respondenterna och för att 

kunna se vilken population studien främst inriktat sig på. En demografisk fråga användes för 

att läsa av eventuella samband mellan frekvensen av restaurangbesök och preferens av 

kombination samt presentation. Eftersom att tre olika frågeformulär användes på tre olika 

länkar genom EyeQuestion var det arbetskrävande att bearbeta datan och svårt att läsa ut 

sambanden. Om en ny studie hade gjorts hade en mer långsiktig planering av frågeformulären 

gjorts för att underlätta bearbetningen av datan.  

 

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet mäter studiens giltighet vilket Bryman (2011) förklarar med att om 

undersökningen görs om ska samma resultat uppnås. Denna studies reliabilitet hade kunnat 

mätas genom att samma undersökning genomfördes igen, detta genomfördes dock inte på 

grund av den tidsfrist som råder för uppsatsen. Ett intressant exempel var då en av 

respondenterna som inte talade svenska insisterade på att delta i studien och till sin hjälp hade 

hon en tolk som översatte både filmen och frågorna i frågeformuläret. Genom att denna 

respondent inte fick uppleva undersökningen i sin helhet går det att ifrågasätta reliabiliteten 

genom att tillåta dennas medverkan. Detta för att respondenten deltog i studien under andra 

premisser, exempelvis försvinner standardiseringen av filmen genom att tolken översatte med 

ord som egentligen inte användes i undersökningen. 
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Genom att ta hjälp och rådfråga experter innan studien genomförs menar Bryman (2011) att 

det går att säkerställa validiteten, detta kallas för ytvaliditet. Pilotstudien utfördes av en 

diskussion om hur valida frågorna som ställdes och filmen som presenterades var, vilket 

stärker studiens validitet. De deltagande i pilotstudien ansågs utgöra en skara av experter. 

Undersökningen fokuserade på att studera något abstrakt, nämligen människors preferens av 

storytelling och för att göra studien valid måste en specificering av vad som faktiskt mäts i en 

abstrakt studie göras (Patel & Davidson, 2011). För att bekräfta validiteten har en 

innehållsvaliditet gjorts och Patel och Davidson (2011) menar att en innehållsvaliditet är när 

frågor formuleras utifrån det problemområde som studien behandlar. I det här fallet ställdes 

frågor enbart om gillande vilket ytterligare bekräftar studiens validitet. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Studien har haft för avsikt att följa de fyra etiska principerna som Bryman (2011) talar om; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet har följts genom att respondenterna har blivit muntligt informerade om 

studien på förhand och sedan i efterhand fått ytterligare en beskrivning om studiens 

fullständiga syfte (se bilaga 5-6). Inga respondenter har uttryckt att informationen var 

bristfällig. Inte heller har några respondenter motsatt sig sin medverkan i studien efter att de 

genomfört undersökningen vilket är i enighet med det Bryman (2011) benämner som 

samtyckeskravet. För att behandla samtyckeskravet med största försiktighet tillfrågades de 

potentiella respondenterna enbart en gång om deras deltagande. De som tackade nej försöktes 

inte övertalas till att vara med vilket gör att det inte råder några tvivel om att samtyckeskravet 

har uppfyllts. Ytterligare en aspekt som följde samtyckeskravet var användandet av 

spottkoppar vilket möjliggjorde en frivillighet att konsumera alkoholen eller inte. 

 

Konfidentialitetskravet följdes genom att frågeformuläret var anonymt och de demografiska 

frågor som ställdes användes endast för att se vilka typer av individer som medverkade i 

undersökningen. Genom att de respondenter som rekryterades aldrig tillfrågades om deras 

namn och de främst var okända för uppsatsförfattarna innan undersökningen genomfördes gör 

det att konfidentialitetskravet upprätthålls. Nyttjandekravet följs genom att all data för studien 

förvaras av uppsatsförfattarna och kommer inte lämnas ut till obehöriga.  
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Endast en negativ återkoppling av en respondent fanns för studien då respondenten reagerade 

på att endast man och kvinna fanns som alternativ för kön. Respondenten upplevde sig inte 

kränkt men poängterade att andra individer kunde göra det när ytterligare alternativ hade 

uteslutits. I efterhand borde ytterligare ett alternativ likt hen eller annat även funnits med i 

frågeformuläret. 

 

 

Slutsatser 

Undersökningen visar att ordvalet i storytelling inte nödvändigtvis har en betydande inverkan 

på upplevd preferens. Dessutom visar undersökningen att för gemene man behöver inte 

ordvalet i storytelling vara det primära vid mat- och dryckespresentationer. Däremot visar 

studien indikationer på att storytelling i sig ökar preferensen. Olika individer föredrar olika 

typer av storytelling, vilket gör det svårt att generalisera vad som utgör bra storytelling. 

Studiens resultat visar även att en mer teknisk presentation föredras generellt i större 

utsträckning gentemot ingen presentation alls eller en målande presentation. Det går dock inte 

att redogöra en tillräckligt tydlig koppling mellan preferens av mat och dryck samt preferens 

av presentationerna i denna undersökning. 

 

Undersökningen har främst studerat om och inte varför olika ordval i storytelling kan påverka 

preferensen. Undersökningen har förvisso visat en hög grad av gillande för samtliga typer av 

ordval men det finns ingen antydan att respondenterna tycker att mat- och 

dryckeskombinationen blir godare för det. Det är dock fortfarande oklart om olika ordval i 

storytelling påverkar preferensen. 

 

Med metodval, tidsfrist och urval går det inte att konkretisera ett svar på om ordvalet i 

storytelling har en påverkan på preferens. Däremot har den kvalitativa insamlingen med 

frivilliga frågor visat att vissa individer föredrar en viss typ av storytelling genom utläsningen 

av de frivilliga kommentarerna.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Med denna uppsats som utgångspunkt skulle olika ordval i storytelling kunna undersökas ur 

ett mer kvalitativt perspektiv, exempelvis genom fokusgrupper eller intervjuer. Genom en 
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kvalitativ undersökning kan svaret på varför olika ordval av storytelling påverkar preferensen 

bli mer tydlig. Det skulle därmed gå att göra en tydligare utläsning varför vissa individer 

föredrar en viss typ av storytelling framför en annan, exempelvis om det beror på 

demografiska aspekter, intresse, utbildning eller erfarenheter. För ytterligare forskning skulle 

även en större kvantitativ undersökning kunna göras för att se om de indikationer som denna 

studie visar är signifikanta vid en större andel respondenter. Förslagsvis kan även en 

kvantitativ restaurangbaserad undersökning utföras, där respondenterna istället skulle få olika 

presentationer i verkliga miljöer och därefter fylla i ett frågeformulär för att mäta preferensen. 

 

Storytelling förekommer ständigt i måltidssammanhang och behandlas primärt som ett 

allmänt godtaget begrepp. Begreppet storytelling behandlas som att det förhöjer upplevelser, 

däremot är forskningen om storytelling i förhållande till måltidsupplevelser begränsad. Den 

litteratur som finns publicerad förhåller sig främst till storytelling genom ett 

marknadsföringsperspektiv och endast i viss mån ur ett måltidsupplevelseperspektiv. Därför 

blir denna studie ett startskott för vidare forskning för storytelling om mat och 

dryckeskombinationer.  

 

Förslag på vidare forskningsfrågor är: 

 Vad har storytelling för inverkan på preferensen vid mindre lämpliga mat- och 

dryckeskombinationer? 

 Vad har storytelling för inverkan i restaurangmiljö? Hur mycket uppfattar gästerna av 

det som faktiskt förmedlas? 

 Vad har berättaren för inverkan för preferensen genom storytelling, om samma 

storytelling förmedlas av en sommelier, en kock eller servitör? 

 Övertygelsens kraft, hur pass effektivt är storytelling för att övertyga gäster och 

konsumenter i måltidsupplevelser? Måste storytelling vara sanningsenlig? Om inte, 

hur falsk kan den vara innan konsumenter uppfattar det? 
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Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi

-nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2016-03-29 FSTA Storytelling, 

food, consumer, 

preference 

2 0 (?) 0 (?) 1 1 1 

2016-03-30 FSTA Storytelling, food 13 0 0 3 1 1 

2016-03-30 FSTA Storytelling, 

consumer 

7 0 0 0 0  

2016-03-30 FSTA Storytelling 15 0 0 1 0  

2016-03-30 FSTA Storytelling, 

preference 

2 0 0 0 0  

2016-04-01 Leisure 

Tourism 

Databas

e 

Storytelling 80 0 0 0 0  

2016-04-01 Science 

Direct 

Storytelling 5945 0 0 3 3 2 

2016-04-01 Science 

Direct 

Restaurants  6+7 577 3 3 1 

2016-04-01 Science 

Direct 

Dining 

experience 

 6+8 148 3 3 1 

2016-04-04 FSTA Preference food 5476 0 0 4 2  

2016-04-08 Web of 

Science 

Storytelling and 

preference 

56  0 0 3 1 1 
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Science 
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dining 
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2016-04-08 FSTA Food and 
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communication 

and storytelling 
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2016-04-08 FSTA Experience  12+14 0 0 0 0 

2016-04-11 Leisure 

Tourism 

Databas
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Storytelling and 

dining 
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2016-04-11 Science 

Direct 

“food quality and 

preference” 
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2016-04-11 Leisure 

Tourism 
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Storytelling and 

marketing 

24 0 0 3 0 0 

2016-04-11 Summo
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Storytelling and 

marketing 

8087 0 0 4 0 0 

2016-04-11 Summo
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Storytelling and 

business 

20684 0 0 2 2 1 

2016-04-14 Web of 

science 

Storytelling and 

marketing 

109 0 0 5 2 0 

2016-04-15 FSTA Food pairing 299 0 0 1 0 0 
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14 0 0 2 1 0 

2016-04-17 FSTA Sensory and food 
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41 0 0 0 0 0 
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Sensory and food 
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238 0 0 0 0 0 
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Örebro universitet,         Bilaga 2 

Restaurang- och hotellhögskolan    Filmmanus 

 

Manus för Film 1 

Bedömningarna kommer gå till genom att ni kommer att presenteras en kombination av 

choklad och dessertvin. Vi vill att ni bedömer hur mycket ni tycker om chokladen, vinet 

respektive kombinationen av båda. Ni får prova helt fritt men börja förslagsvis med att prova 

vinet för sig själv först, sedan chokladen och sist kombinationen. Har ni några övriga 

kommentarer får ni gärna lämna dem i kommentarsfältet. Slutligen tillhandahålls även en 

spottkopp om ni inte vill konsumera alkoholen, spotta då ut drycken i spottkoppen när ni har 

smakat på kombinationen. Var så god och prova!  

 

Manus för Film 2 

Bedömningarna kommer gå till genom att ni kommer att presenteras en kombination av 

choklad och dessertvin. Vi vill att ni bedömer hur mycket ni tycker om chokladen, vinet 

respektive kombinationen av båda. Ni får prova helt fritt men börja förslagsvis med att prova 

vinet för sig själv först, sedan chokladen och sist kombinationen. Har ni några övriga 

kommentarer får ni gärna lämna dem i kommentarsfältet. Slutligen tillhandahålls även en 

spottkopp om ni inte vill konsumera alkoholen, spotta då ut drycken i spottkoppen när ni har 

smakat på kombinationen. 

 

Chokladen ni har fått är småskaligt handtillverkad i Sverige och den har en kakaohalt på 

65%. Dessa ekologiska kakaobönor har sitt ursprung i Madagaskar och har rostats på 150 

grader i 28 minuter. Därefter har de malts och conchats tillsammans med ekologiskt 

rörsocker i 48h. Sedan har chokladen fått vila i 14 dagar innan den gjutits till chokladkakor. 

Dessertvinet har en sockerhalt på 120 g/l och kommer från regionen Setúbal i Portugal, från 

den anrika producenten Bacalhôa Vinos de Portugal som har producerat vin i nästan 100 

år. Vinet har en alkoholhalt på 18 % och är fortifierat, vilket betyder att jäsningen har 

stoppats med hjälp av druvdestillat. Efter jäsningen får vinet ligga i kontakt med dess skal 

för att få ut maximal smak och komplexitet. Var så god och prova! 

 

Manus för Film 3 

Bedömningarna kommer gå till genom att ni kommer att presenteras en kombination av 

choklad och dessertvin. Vi vill att ni bedömer hur mycket ni tycker om chokladen, vinet 
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respektive kombinationen av båda. Ni får prova helt fritt men börja förslagsvis med att prova 

vinet för sig själv först, sedan chokladen och sist kombinationen. Har ni några övriga 

kommentarer får ni gärna lämna dem i kommentarsfältet. Slutligen tillhandahålls även en 

spottkopp om ni inte vill konsumera alkoholen, spotta då ut drycken i spottkoppen när ni har 

smakat på kombinationen. 

 

Början till mitt intresse för choklad kommer från min barndom, då min mormor alltid bjöd 

mig på kvalitetschoklad och chokladen ni har framför er har jag själv tillverkat från 

grunden, det vill säga från rå kakaoböna till färdig chokladkaka. Chokladen har en kakaohalt 

på 65% och är tillverkad av ljuvliga kakaobönor från det vackra Madagaskar. Dessa 

ekologiska kakaobönor har jag rostat med största försiktighet för att framhäva den 

ursprungstypiska smaken som sitter i bönorna. Med smaker av röda bär, citrus och 

blommor är detta en choklad som jag ständigt häpnas av, då jag hittar nya intryck varje 

gång jag njuter av den. Till denna choklad har min sommelierkollega valt ut ett dessertvin 

som passar utmärkt i kombination med chokladen. Vinet kommer från den vackra 

hamnstaden Setúbal i Portugal och denna unika ort upplevs nästan tropisk med dess många 

soltimmar, exotiska djurliv och kritvita stränder, vilket avspeglas i vinets fantastiska 

komplexitet med smaker av russin, apelsin och kryddor. Var så god och prova! 
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Örebro universitet,         Bilaga 3 

Restaurang- och hotellhögskolan                                        Frågeformulär 

 

Vad tyckte du om vinet?  

- Tycker mycket illa om 

- Tycker illa om 

- Tycker varken bra eller illa om 

- Tycker bra om  

- Tycker mycket bra om 

 

Vad tyckte du om chokladen?  

- Tycker mycket illa om 

- Tycker illa om 

- Tycker varken bra eller illa om 

- Tycker bra om  

- Tycker mycket bra om 

 

Vad tyckte du om kombinationen?  

- Tycker mycket illa om 

- Tycker illa om 

- Tycker varken bra eller illa om 

- Tycker bra om  

- Tycker mycket bra om 

 

Övrig kommentar om kombinationen (frivilligt):  

 

Vad tyckte du om presentationen av kombinationen?  

- Undermålig  

- För lite  

- Lagom  

- För mycket  

- Överflödig 

 

Övrig kommentar om presentationen (frivilligt): 
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Kön:  

- Man  

- Kvinna 

 

Åldersspann:  

- 18-28  

- 29-39  

- 40-50  

- 51-61  

- 62-72  

- 73+ 

 

Sysselsättning:  

- Studerande  

- Arbetande  

- Pensionär  

- Arbetslös  

 

Inkomst per månad:  

- 0-12 000  

- 12 000-24 000  

- 24 000-48 000  

- 48 000+  

 

Hur ofta besöker du restaurang (kvällstid):  

- En eller flera gånger i veckan  

- En eller flera gånger i månaden  

- En eller flera gånger per halvår  

- En eller flera gånger per år  

- Mindre än en gång per år  
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Örebro universitet,         Bilaga 4 

Restaurang- och hotellhögskolan                 Produktblad Vin & Choklad 

 

Namn på vinet: 2012, Moscatel de Setúbal 

Producent: Bacalhôa Vinhos de Portugal 

Ursprung: Terros do Sado, Setúbal 

Druva: Muscat of Alexandria 

Alkoholhalt: 18 % 

Sockerhalt: 120g/l socker 

Importör till Sverige: Nigab 

Produktnummer på Systembolaget: 8011 

Pris: 109:- / flaska (145,33kr/l) 

 

Namn på chokladen: Christian Silfverskiöld 

Producent: Christian Silfverskiöld 

Producerad i: Grythyttan 

Ursprung: Madagascar 

Kakaoböna: Criollo, Trinitario, Forastero 

Kakaohalt: 65 % 

Rostningsgrad: 150 grader celsius i 28 minuter 

Conchningstid: 48 timmar 
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Örebro universitet,         Bilaga 5 

Restaurang- och hotellhögskolan                   Inledande informationsblad 

 

Hej och Välkomna till en preferensbedömning av mat och dryck i kombination! 

 

Vi som gör den här studien är två tredje års studenter som läser kandidatprogrammet 

Sommelier och måltidskreatör vid Restaurang- och hotellhögskolan, vid Örebro universitet, 

Campus Grythyttan.  

 

Den här panelbedömningen är en del av vårt examensarbete och vi ber er därför att vidta 

högsta seriositet i era bedömningar. Er medverkan i studien är helt frivillig och vill ni avbryta 

ert deltagande, eller inte tillåta oss att använda just dina bedömningar så kommer detta att 

respekteras. 

 

Tack på förhand! 

Arvid Lundström & Christian Silfverskiöld 
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Örebro universitet,         Bilaga 6 

Restaurang- och hotellhögskolan                 Avslutande informationsblad 

 

Stort tack för din medverkan av vår studie av preferens för mat och dryck. Det huvudsakliga 

syftet med studien är att undersöka hur olika ordval i storytelling påverkar konsumenters 

preferens av en mat- och dryckeskombination.  

 

Vi har ett stort intresse i att se om en målande berättelse kan öka konsumenters gillande av en 

kombination av mat och dryck. Därför använder vi oss av tre olika paneler om 25 personer i 

varje panel, där de tre olika panelerna får prova en likadan mat- och dryckeskombination men 

utsätts för olika varianter av språk i storytelling.   

 

Återigen, stort tack!  

 

Arvid Lundström    Christian Silfverskiöld 

arvid.lundstrom@gmail.com  christian.silfverskiold@gmail.com 

072-200 53 12   070-608 64 16 

 

Kursansvarig: Åsa Öström  Handledare: Anders Herdenstam 

asa.ostrom@oru.se   anders.herdenstam@oru.se 

Telefonnummer: 019-30 20 11  Telefonnummer: 019-30 20 27 
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Restaurang- och hotellhögskolan                          Frivilliga kommentarer 

 

Kommentarer för preferens av kombination, Film 1 

Kommentar 

Tycker vinet dämpar intensiteten i chokladen, vilket jag tycker är trevligt, inte inget fan av 

mörk choklad. 

Beskan i chokladen ble borta 

Ganska hög alkoholsmak, en del av chokladens mer subtila karaktärer försvann. 

mjukare syrlighet 

God komponentermen upplever att vinet försvinner lite i kombinationen. 

vinet tog fram sötman i chokladen så dem bittra tonerna i kakaon var inte lika tydliga, 

kombinationen var mycket trevlig 

smak på sjokolade ble borte i kobinasjon med vinet. 

Den beska smaken från chokladen höll sig kvar när jag drack vinet vilket gav en lite 

obehaglig känsla i munnen. 

drycken förhöjer chokladens smak 

smaken av sjokolade ble lavere i intensitet i kobinasjon med vinet 

Nya smaker tillkom, vilka var ett trevligt tillskott 

syran i choklad och dryck matchar bra, samma med sötman. Känslan av alkohol ökar lite. 

Smakerna ganska neutrala bredvid varandra. 

Syran i vinet dämpas till behagligare nivå. Vinet upplevs dock stickigt efter chokladen 

det var godare att kombinera än att äta var för sig 

bra kombination med beskan från chokladen och sötman och fruktigheten från vinet. 

Tycker att vinet tar över chokladen. 

 

Kommentarer för preferens av kombination, Film 2 

Kommentar 

Spännande med bakgrundsinformationen. Tänker mig definintivt att den höjt 

smakupplevelsen. 

Känner någon form av balans dvs att varken vin eller choklad dominerar. Nu på eftersmaken 

känner jag att chokladen är fruktig i smaken, gott 

tyckte att de var godare isär. 

Svårt att bedöma vinet eftersom smaklökarna inte "nollställts" efter chokladäventyret. 

Kombinationen av dessa gjorde kanske att vinet upplevdes godare. 

sött vin och lite bitter choklad, väldigt bra kombination! God smakbrytning 

Vinets sötma blev mindre påtaglig tillsammans med chokladen, vilket var positivt, då vinet 

var väldigt sött. 

Vinet fick en mildare smak i kombination med chokladen. Kombinationen var bättre än 

smakerna var för sig 

jag gillade bättre när jag åt chokladen utan vinet 

Chokladen är ganska bitter och vinet är mycket sött, en god kombination. 

Chokladen blev godare tillsammans med vinet. Jag äter inte choklad särskilt ofta, och är inte 

särskilt förtjust i det generellt, så det kan förklara ett lite lägre betyg. 

Smakade som karamell eller kola vid kombination. 

Chockladen var lite söt 
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de förstärkte varandra på ett positivt sätt 

Kombinationen av vinets karaktär av torkad frukt passar väl bra med den bittra chokladen. 

 

Kommentarer för preferens av kombination, Film 3 

Kommentar 

Kompletterar varandra bra! 

tyckte om smaken på både vin och choklad för sig, märkte ingen direkt skillnad på smak med 

kombinationen, vin smaken överglänser chokladen lite men annars så var det bra! (brukar inte 

tycka om mörk choklad vanligtvis pga att många smakar för beskt) 

Jag brukar aldrig dricka dessertvin, men tyckte att det var fantastiskt gott och att 

kombinationen av choklad och vin var fantastisk. 

Chokladen var sur och besk separat, men blev söt och bärig tillsammans och efter 

dessertvinet. 

Kändes lyxigt 

jag tyckte det blev lite bäskt med vinet efter chokladen men det kan bero på tandkrämssmak i 

munnen 

Chokladen blev godare i kombination med vinet. 

Tyckte chokladen var för besk till vinet 

Vinet och chokladen förhöjer varandras smaker till det bättre. 

Jag tyckte om vinet då det inte var så sött som jag upplever att dessertvin kan vara. Jag är inte 

chokladälskare och upplevde chokladen som relativt ordinär. Kombinationen var helt OK men 

jag hade hoppats att vinet skulle lyfta chokladen lite 

bra för vinet, sämre för chokladen 

 

Kommentarer för preferens av presentation, Film 1 

Kommentar 

Tycker jag bara behöver en bit choklad och 15-30 ml vin. 

mer svar allterntiv 

Något otydlig fråga, antar att det gäller videon? 

Skulle vilja veta mer om vad det är som provas. 

Det skulle kanske vara kul att få lite mer bakgrundshistoria om varför ni valde just denna 

kombination. 

tydligt och klart dock säker du att man ska testa vinet först men i frågorna kommer chokladen 

först 

Videon var ett mycket trevligt inslag, väldigt korrekt och informativ, vilket passar när denna 

typ av test ska genomföras. 

Bra presenterat men i videon sas det att vinet skulle testas först och sedan chokladen medan i 

eyequestion stod chokladen först och sedan vinet. 

 

Kommentarer för preferens av presentation, Film 2 

Kommentar 

Talades inte mycket om kombinationen snarare om var del för sig. 

Vissa "fackspråks-ord" glömdes förklaras vilket skulle kunna dra ner för eventuella åhörare. 

Lagom med choklad men för mycket vin 

tydlig! 

Lite mycket vin möjligen 
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oklar diktion. Detaljer och begrepp som jag inte känner till På slutet hade jagredan glömt hur 

jag skulle göra – det kom i början av filmen 

 

Kommentarer för preferens av presentation, Film 3 

Kommentar 

Kunde varit mer om vinet 

Ointressant om det är vackert där chokladen växer, då blir jag skeptisk att jag blir lurad 

Jag kände mig "primad" dvs påverkad i vilka smaker jag skulle känna. 

bra 

 


