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Sammanfattning                                                                
 

Inledning: Konsumenter kan välja att avvisa ett vin av många anledningar, den vanligaste är 

dock förekomsten av 2,4,6-trichloroanisole (TCA), ofta benämnd som korkdefekt. Defekten 

avslöjar sig i många fall redan på lukten med sina påträngande toner av blöt kartong och 

möglig källare och den har årligen en massiv ekonomisk påverkan på vinindustrin. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur konsumenter uppfattar doftprofilen i ett TCA-manipulerat 

rött vin samt vid vilken koncentration de upptäcker defekten och avvisar vinet. 

Metod/material: Ett sensoriskt test utfördes på en otränad panel bestående av 21 studenter. 

En mixed design innehållande ett skillnadstest och ett gillandetest användes. Data 

analyserades både kvantitativt och kvalitativt och sammanställdes i text, tabeller, diagram och 

figurer. 

Resultat: Respondenterna uppfattade TCA i alla proverna. Flest personer upptäckte defekten i 

provet med lägst koncentration och minst antal personer upptäckte defekten i provet med 

högst koncentration. Ingen specifik koncentration kunde definieras där respondenterna 

avvisade vinet. Gillandet av proverna varierade men visade ingen signifikant skillnad 

gentemot varandra. Aromer som klassiskt används för att beskriva TCA nämndes vid alla 

koncentrationer. 

Slutsats: TCA upptäcks vara närvarande vid ansenligt lägre koncentrationer än då vinet 

faktiskt avvisas av konsumenter. Det krävs betydande mängder TCA innan konsumenter 

 



3 
 

väljer att avvisa ett kontaminerat vin. De sensoriska tröskelvärden som etablerats vid tidigare 

forskning kan således anses som dåliga indikationer för när konsumenters gillande av ett vin 

påverkas. Vinets fruktkaraktärer, doftdjup och doftintensitet förändras beroende på mängden 

TCA medan de unkna karaktärer som tillkommer på grund av defekten förblir de samma 

oberoende av koncentrationen. Metalliska och fräna karaktärer som potentiellt kan vara 

relaterade till TCA har identifierats. 

Nyckelord: 2,4,6-trichloroanisole (TCA), korkdefekt, rött vin, sensoriska egenskaper 
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Förord  

Vi vill inleda denna kandidatuppsats med att tacka Marie Alkman, laboratorieingenjör vid 

Örebro universitet för utlånande av mikropipetter och därtill ett mycket välvilligt och generöst 

möte. Även ett stort tack till alla de som läst och givit feed-back under uppsatsskrivandets 

gång. Våran största tacksamhet går ut till Jörgen Nilsson som tagit sig tid att läsa och ge 

utmärkt kritik och vägledning.  

 

Introduktion 

Korkdefekt (TCA) är en av de absolut vanligaste defekterna som drabbar viner och är en av 

de huvudsakliga anledningarna till att konsumenter avvisar ett vin (Cravero, Bonello, Pazo 

Alvarez, Tsolakis & Borsa, 2015). Denna defekt har enligt Cravero et al. (2015) visat sig ha 

en betydande ekonomisk inverkan på vinindustrin och Magnusson (2012) uppskattar att 5-8 % 

av världens alla viner är drabbade. I många fall upptäcks korkdefekt redan genom lukten på 

grund av dess påträngande karaktärer vilka ofta beskrivs som blöt kartong, mögliga tidningar 

eller gammal, instängd källare (Kolpan, Smith & Weiss, 2010). Korkdefekt anses vara en av 

de allvarligaste vindefekterna då den oåterkalleligen förstör ett vin även vid extremt låga 

koncentrationer (Robinson, 2015). Motsvarigheten till en tesked i Stilla havet kan enligt 

Kolpan et al. (2010) förstöra ett vin. Defekten kan orsakas av ett antal organiska föreningar 

varav 2,4,6-trichloroanisole (TCA) är den absolut vanligaste. 

Många studier har undersökt den sensoriska absoluttröskeln för när TCA är detekterbart i vin, 

för att kunna uppskatta när defekten går ut över konsumenternas gillande av viner. Studierna 

har visat en mängd varierande värden då det finns ett antal olika faktorer som kan påverka 

resultaten. Tidigare forskning har även visat att TCA ter sig olika beroende på i vilken 

koncentration den förekommer. Majoriteten av studierna har dock använt sig av tränade 

paneler vilket skapar problem i att överföra dessa resultat på konsumenter i allmänhet. I denna 

studie utreds därför, ur ett konsumentperspektiv, hur ett rött vins aromer upplevs och påverkas 

vid olika koncentrationer av TCA. En annan frågeställning som utreds är huruvida det finns 

någon skillnad mellan vid vilken koncentration panelen uppfattar aromprofilen som 

annorlunda från ett referensprov och vid vilken koncentration panelen inte längre finner vinet 

attraktivt. 
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 

Ämnet måltidskunskap och värdskap är uppbyggt i samverkan med olika discipliner med 

gemensamma forskningsfrågor kring måltiden (Magnusson Sporre, 2015). Forskning som 

bedrivs inom ramen för ämnet behandlar en eller flera av kunskapsformerna vetenskap, 

hantverk och estetisk gestaltning (Ibid.). Uppsatsidén kan relateras till ämnet Måltidskunskap 

och värdskap genom "The Five Aspects Meal Model” (FAMM) som enligt Magnusson Sporre 

(2015) präglar utbildningen vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. FAMM 

är en modell som beskriver de fem aspekterna av en måltid, produkten, stämningen, rummet, 

styrsystemet och mötet (Edwards & Gustafsson, 2008). Då denna undersökning handlar om 

vin har den sin grund i FAMM genom aspekten produkten. Produktaspekten består enligt 

Edwards och Gustafsson (2008) av den mat och dryck som serveras till konsumenten. 

Produkten spelar en essentiell roll för gästernas helhetsupplevelse av ett restaurangbesök eller 

under en måltid i hemmet (Ibid.). 

TCA-drabbade viner uppskattas årligen kosta vinindustrin omkring tio miljarder amerikanska 

dollar världen över (Prescott, Norris, Kunst & Kim, 2005). Detta kan i sin tur också drabba 

restaurangbranschen i form av inkomstbortfall, dålig kundupplevelse och problem med 

ersättning vid kompensationssökning från vinhandlaren, odlaren eller importören. Att 

undersöka hur gillandet av vin påverkas vid olika koncentrationer av TCA (korkdefekt) kan 

därför vara viktigt då Bird (2010) framhåller att både konsumenter och yrkesverksamma inom 

vinindustrin kan ha svårt att identifiera defekter. Om ett vin är defekt till den grad att en gäst 

uppfattar det som avvikande från dennes förväntningar men inte så pass defekt att en 

felaktighet misstänks, finns en risk att defekten aldrig uppmärksammas men ändå påverkar 

gästens upplevelse negativt. I studien jämförs därför om det finns någon skillnad mellan vid 

vilken koncentration en konsumentpanel uppfattar att aromprofilen märkbart ändrats från 

referensprovet och vid vilken koncentration panelen inte längre finner vinet attraktivt. Studien 

ämnar ge en ökad förståelse kring konsumenters sensoriska uppfattning om TCA, då både 

praktisk och teoretisk kunskap hos serveringspersonal enligt Edwards och Gustafsson (2008) 

är en viktig del av att kunna möta gästers förväntningar.  
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Teoretisk bakgrund 

En vinkonsument kan stöta på en mängd olika defekter, både av kemisk och mikrobiologisk 

natur (Grainger, 2009). Många defekter uppstår under produktionen och kan med enkla medel 

förebyggas eller korrigeras, medan andra defekter visar sig först efter buteljering (Ibid.). Tack 

vare förbättrade tekniker och mer sterila metoder undviks idag en stor uppsättning 

mikrobiologiska problem som tidigare skapade svårigheter (Bird, 2010). Viner kan enligt 

Grainger (2009) vara defekta i olika grader. Grainger (2009) menar vidare att vin kan gå från 

att enbart uppvisa mindre brister till att uppvisa multipla defekter samtidigt. Det kan dock 

ibland vara svårt att avgöra huruvida ett vin är defekt eller ej på grund av att människor, dels 

har olika känslighet för dessa defekter men även att det är diskutabelt huruvida vissa 

karaktärsdrag hör hemma i vinet eller inte (Ibid.). 

Korkdefekt 

När ett vin beskrivs som korkdefekt åsyftas ett vin med unkna, mögliga bismaker som 

kontaminerats av halogenanisoler och då i synnerhet kloranisoler och bromanisoler (Grainger, 

2009). De huvudsakliga kloranisoler och bromanisoler som är ansvariga för att orsaka 

korkdefekt är 2,4,6-trichloroanisole (TCA), 2,3,4,6-tetrachloroanisole, 2,4,6-tribromoanisole 

(TBA) och pentachloroanisole (Ibid.). Utöver halogenanisoler finns två andra föreningar som 

kan orsaka dessa mögliga bismaker; 2-methoxy-3,5-dimethylpyrazine och 2-isopropyl-

methoxypyrazine (Ibid.). Även om defekten kan vara ett resultat av en eller flera av dessa 

potenta organiska föreningar är TCA den absolut vanligaste (Robinson, 2015). TCA antas 

förekomma i över 80 % av vinerna som visar tecken på korkdefekt (Jönsson, Uusitalo, van 

Bavel, Gustafsson & Lindström, 2006).  

2,4,6-trichloroanisole - TCA 

TCA är en kemikalie som bildas genom komplexa metaboliska processer, vilka sker när klor 

reagerar med organiska fenoler och formar klorfenolen trichlorophenol (TCP) (Robinson, 

2015). TCP reagerar i sin tur med mögelsvampar, exempelvis Aspergillus och Pennicilium, 

som är naturligt förekommande i kork eller som tillkommit under tillverkningsprocessen 

(Ibid.). Se Figur 1. För en överblick av bildningen TCA. 
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Figur 1: Den stegvisa biokemiska formationen av 2,4,6-trichloroanisole (TCA) (Practical Winery & 

Vineyars Journal, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korkar som kommit i kontakt med både mögel och klor kan alltså komma att bilda TCA som 

sedan överförs till vinet (Johnson & Robinson, 2013). Alla varianter av naturkork är 

mottagliga för korkdefekt, speciellt de av lägre kvalitet gjorda av sammanlimmade korkchips 

(Ibid.). Defekten kan uppkomma i samband med att korkar bleks och steriliseras med hjälp av 

klorbaserade lösningar (Kolpan et al., 2010). För att förebygga uppkomsten av TCA används 

ofta numera väteperoxid istället men trots detta har problemet fortlöpt, vilket enligt 

Magnusson (2012) visar att TCA även kan förekomma naturligt i korkar. Simpson och Sefton 

(2007) argumenterar för att mycket, om inte all TCA i kontaminerade korkar redan finns i 

barken på de levande träden. I linje med detta förklarar Grainger (2009) att korkbark kan bli 

kontaminerat med halogenanisoler (så som TCA och TBA) redan i skogen, antingen från 

atmosfären eller genom mark och regnvatten. Klorfenoler återfinns i stort sett bara i naturen 

genom mänsklig inblandning (Ibid.). Klorfenoler har tidigare i stor utsträckning använts som 

billigt bekämpningsmedel mot bakterier, ohyra, ogräs och svamp samt som träskyddsmedel 

(Jönsson et al., 2006). Därutöver finns det också risk för kontaminering efter det att barken 

skördats samt genom så kallad sekundär kontaminering. (Simpson & Sefton, 2007).  

Kork-industrin har intensivt sökt efter metoder att eliminera TCA från sina produkter men 

hittills har endast ett fåtal metoder visat potential och det har visat sig svårt att helt bli av med 

defekten (Robinson, 2015). En effektiv metod som används vid detektering av TCA är GC-
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HRMS1 kombinerat med SPME2 (Jönsson et al., 2006). Boutou och Chatonnet (2007) föreslår 

att dessa metoder samt HS-SPME3 med GC-EIMS4 med fördel kan användas vid bland annat 

kontroll av sensoriska analyser och för att bestyrka kriterier för när bulk-inköp av vin bör 

avvisas. Utöver detta ser Simpson och Sefton (2007) att det finns goda möjligheter att 

identifiera infekterade träd och utesluta dessa från skörden. Dessa satsningar på uppgraderade 

tillverkningstekniker och kvalitetskontroller har resulterat i ett minskat antal korkdefekta 

viner (Johnson & Robinson, 2013). Många producenter anser dock att problemet fortfarande 

är stort och satsar istället på alternativa förslutningsmetoder (Ibid.). Syntetkorkar och 

skruvkapsyler kan enligt Magnusson (2012) användas för att minska risken för TCA. 

Korkdefekt kan däremot ha andra orsaker än just kork (Robinson, 2015).  

Historiskt sett har alla besläktade bismaker beskrivits som korkdefekt men även viner 

förslutna med annat än naturkork kan uppvisa dessa mögliga karaktärer (Grainger, 2009). Till 

exempel härstammar TBA inte från kork utan från kontaminerade föremål i 

produktionslokalen såsom, ekfat, pallar, filter, plast och silikonproppar. Även själva 

anläggningen och luften däri kan vara kontaminerad. Ibland blir korken felaktigt anklagad för 

att ha orsakat felsmaker i vin, detta då många har svårt att identifiera defekter (Bird, 2010). 

Otränade näsor har ofta besvärligt att känna skillnad mellan korkdefekt, oxidation och andra 

“out of condition” viner (Bird, 2010). Vissa korkar innehållande TCA utgör inte ens någon 

risk att kontaminera vinet i flaskan (Simpson & Sefton, 2007). En kork kan innehålla ganska 

stora mängder TCA så länge denna befinner sig djupt inne i korkens mitt (Ibid.). Då hinner 

defekten enligt Simpson och Sefton (2007) inte migrera ut till de delar av korken där vinet har 

möjlighet att ta upp TCA inom normaltiden för hur länge en flaska lagras. Capone, Sefton, 

Pretoius och Høj (2003) visar i sin undersökning att okontaminerade korkar faktiskt kan 

absorbera TCA och andra kloranisoler från redan kontaminerat vin och på så vis minska 

bismakerna. 

 

                                                           
 

1 GC-HRMS = gas chromatography-high-resolution mass spectrometry 
2 SPME = solid-phase microextraction  
3 HS-SPME = Headspace solid-phase microextraction 
4 GC-EIMS = gas chromatography-electron impact mass spectrometry 
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TCAs sensoriska egenskaper 

Enligt Robinson (2015) manifesterar TCA sig olika beroende på koncentrationen. Vid låga 

koncentrationer kan det vara svårt att identifiera defekten i sig men den har en dämpande 

effekt på vinets bouquet och palett (Ibid.). Robinson (2015) menar vidare att även i nivåer 

som för de flesta människor inte är detekterbara, har defekten visat sig betydligt undertrycka 

vinets friska och fruktiga karaktärer. Vid större mängder TCA lämnas vinet enligt Magnusson 

(2012) odrickbart. Vinet förlorar då sitt djup och längd samt smakar gammalt, smutsigt och 

jordigt (Grainger, 2009). Oftast känns dock defekten igen redan på näsan på grund av dess 

starka, instängda lukt av fuktig källare (Grainger, 2009). Kolpan, Smith och Weiss (2010) 

beskriver lukten som unken och påminnande om blöt kartong eller mögelangripna tidningar. 

Också Magnusson (2012) ger en liknande beskrivning i form av unkenhet, mögel och gammal 

källare. Därtill uppger Robinson (2015) att lukten av TCA ökar i intensitet ju mer vinet luftas. 

Whitfield, McBride och Ly Nguyen (1987) menar därutöver att kloranisoler kan orsaka 

kraftfulla adaptationseffekter och att den upplevda mögelkaraktären avtar kraftigt vid fortsatt 

stimuli. 

Ord så som moldy, musty, musky, dusty och earthy har enligt Lehrer (2009) använts för att 

beskriva viner sedan 1980-talet. Dessa ord används också flitigt vid beskrivning av TCA 

(Prescott et al., 2005). Lehrer (2009) menar dock att vinspråket är komplext. Den vokabulär 

som används är morfologisk och förändras således kontinuerligt. Varje gång en ny och 

oerfaren konsument provar ett vin kan nya fraser komma att myntas. Då noviser sällan besitter 

det ordförråd som krävs för att på ett korrekt sätt beskriva de aromer de känner i vin uppstår 

ständigt nya ord och associationer för att benämna specifika karaktärsdrag. Ett annat vanligt 

fenomen är att noviser misstar och felaktigt använder existerande vintermer när egenskaper 

beskrivs. Exempelvis kan en novis beskriva att de känner karaktär av äpple när det i själva 

verket är äppelsyran i vinet de känt (Lehrer, 2009). 

Detektion av TCA 

Människan kan identifiera flera tusen olika lukter, en otränad näsa kan identifiera omkring 

10.000 lukter, medan en tränad näsa kan identifiera omkring 20.000 (Gustafsson, Jonsäll, 

Mossberg, Swahn och Öström, 2014). Då en molekyl från ett luktämne knyts till en receptor 

på luktcellen sänder cellen via nervutskott information till hjärnans primära luktområde, 

luktloben, belägen i limbiska systemet (Ibid.). Från luktloben skickas informationen sedan 

vidare via nervbanor till andra delar av hjärnan, däribland storhjärnans bark var intrycken 
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tolkas (Ibid.). På grund av adaption är lukter enbart förnimbara under en kortare tid, däremot 

kan dessa lukter återupplevas som minnen och känslor. Gustafsson et al. (2014) belyser att 

lukt är så starkt förknippat med minnen och känslor, då limbiska systemet är den del av 

hjärnan där just dessa behandlas. Att människan kan skilja på lukter beror på att det bildas 

olika mönster i hjärnan beroende på vilka receptorer som aktiveras (Ibid.). Det är enligt 

Gustafsson et al. (2014) tack vare dessa mönster som människan till exempel kan känna igen 

att något luktar illa, mögligt och unket och potentiellt identifiera detta som TCA (Ibid.). 

Evolutionärt sett är luktsinnet vårt äldsta och har få neurologiska kopplingar till språkcentra 

(Ibid.). Detta kan vara en förklaring till varför det ibland är svårt att beskriva en 

luktupplevelse om det inte finns en mental referens sedan tidigare (Gustafsson et al., 2014). 

Ofta är metaforer och liknelser nödvändiga för att beskriva lukter som inte erfarits tidigare 

och det är ytterst individuellt och erfarenhetsbaserat hur luktupplevelser tolkas av olika 

individer (Ibid.). 

TCA är extremt potent och det räcker med mycket små koncentrationer för att defekten ska 

förnimmas (Magnusson, 2012). Rapporterade värden för den sensoriska tröskeln för TCA i 

vin varierar starkt inom litteraturen, allt från 1.4 ng/L till 210 ng/L (Jönsson et al., 2006; 

Cravero et al., 2015; Prescott et al., 2005; Boutou & Chatonnet, 2007 & Robinson, 2015).  De 

vanligast förekommande värdena ligger dock runt 2-5 ng/L (Ibid.). Cravero et al. (2015) 

preciserar en rad faktorer som kan bidra till dessa variationer i tröskelvärdena, bland annat 

olika nivåer av expertis och känslighet, skillnader i spädningar av kemikalien samt sensorisk 

utmattning vid panelbedömningar. Även vinets olika karaktärer har visat sig ha betydelse för 

det sensoriska tröskelvärdet (Ibid.). Exempelvis menar Cravero et al. (2015) att det är extra 

svårt att identifiera defekten i vin som lagrats på ek eller som har hög alkoholhalt, eftersom 

detta kan reducera volatiliteten av TCA (Ibid.). Tröskelvärdena kan också variera beroende på 

om vinet som bedöms är vitt, rött eller mousserande (Ibid.).  

Det är enligt Prescott et al. (2005) vanligt att använda tränade paneler för att bedöma 

tröskelvärde för TCA i vin. Prescott et al. (2005) menar vidare att tränade paneler är mycket 

känsligare än vanliga konsumenter, vilket kan leda till att framtagna tröskelvärden blir 

betydligt lägre än om otränade paneler använts. Detta stöds av flera andra författare, inklusive 

Cravero et al. (2015) som i sin undersökning presenterar att panelen detekterade TCA vid en 

lägre koncentration efter det att de genomgått sensorisk träning. Tempere, Hamtat, Revel och 

Sicard (2015) belyser att identifikation av aromer anses vara vanskligt. Det faktum att många 
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inte uppmärksammar dofter i någon större utsträckning kombinerat med avsaknad av 

utbildning inom området begränsar enligt Tempere et al. (2015) förmågan att subjektivt 

analysera till en dimension av intensitet och gillande. Castriota-Scanderbeg et al. (2005) 

påvisar i sin undersökning att sommelierers hjärnaktivitet involverar en högre nivå av 

kognitiva processer jämfört med noviser, vilka behövs för att känna igen och kategorisera 

vinattribut.  

Tempere et al. (2015) lyfter fram att tidigare forskning har givit motsägelsefulla resultat men 

konkluderar i sin undersökning att professionella vinkännare har en större förmåga att 

identifiera både vindefekter och vardagliga dofter. Undersökningen visade att experter var 

signifikant överlägsna när det kom till att identifiera korkdefekt (i form av TCA) (Ibid.). 

Tempere et al. (2015) tillägger dock att detta kan ha att göra med att denna lukt är väldigt 

specifik för vinvärlden och inte annars inte påträffas på särskilt ofta. De studier som utförts 

för att utreda TCAs sensoriska tröskelvärde ämnar ge en referenspunkt, över vilken, 

konsumenters gillande kan påverkas (Prescott et al., 2005). Men eftersom tröskelvärdena som 

presenteras troligtvis är betydligt längre än den punkt där defekten upptäcks av vanliga 

konsumenter menar Prescott et al. (2005) att dessa värden är en bristfällig uppskattning av när 

konsumenters gillande faktiskt påverkas, vilket de även kunde visa i sin undersökning. 

Resultaten indikerade att TCA upptäcktes vara närvarande vid en lägre koncentration än då 

vinet faktiskt avvisades av konsumenterna. Därutöver presenterade Prescott et al. (2005) att 

känslighet för TCA och kunskap om korkdefekt i vin var signifikant associerat med lägre 

tröskelvärde för avvisning av vin. Det fanns även de som inte heller vid höga koncentrationer 

avvisade vinerna vilket pekar på att det finns personer som antingen inte är känsliga för TCA 

eller som inte tyckte att det är en oangenäm smak eller doft (Ibid.). Prescott et al. (2005) 

tillägger att det är troligt att tröskelvärdet för konsument-avvisning av rött vin är högre då 

starkare aromer är involverade och en naturlig förekomst av jordiga aromer förekommer i en 

del vinstilar. 

 

Syfte  

Syftet är att undersöka hur konsumenter uppfattar doftprofilen i ett TCA-manipulerat rött vin 

samt vid vilken koncentration de upptäcker defekten och avvisar vinet. 
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Etisk planering för studiens genomförande  

För att säkerställa de medverkades säkerhet och integritet ämnades de fyra etiska krav som 

omnämns av Bryman (2011) uppfyllas. Samtyckeskravet uppfylldes med hjälp av ett 

informationsblad (se Bilaga 1.), genom vilket respondenterna delgavs att allt deltagande var 

frivilligt och att de kunde välja att avbryta sin medverkan när som helst under 

undersökningens gång. Informationsbladet täckte även in Informationskravet då det gick 

igenom hur materialet kom att användas och vad undersökning ämnade utreda. Därutöver 

informerades panelen på plats om hur undersökningen skulle gå till och vilka moment som 

kom att utföras. Panelen informerades om att de deltog i ett gillandetest av vin men ingenting 

nämndes om korkdefekt, då vetskapen om att en defekt tillsatts enligt (Prescott et al., 2005) 

kan påverka och förvränga panelens svar. Då den kemiska blandningen som tillsattes inte är 

toxisk att lukta på anser uppsatsförfattarna att det var etiskt försvarbart att undanhålla denna 

information vid provningstillfället. Konfidentialitetskravet uppfylldes då alla uppgifter, såväl 

personliga som de svar som gavs under undersökningen behandlades och förvarades med 

största möjliga konfidentialitet. Då svaren insamlats med hjälp av ett dataprogram och inga 

namn samlades in i samband med undersökningen var det inte möjligt att genom rådata 

urskilja vem som svarat vad. I studien presenteras resultaten i form av kvantitativ data, vilken 

inte på något vis går att spåra till någon enskild respondent. Trots detta kommer rådata ändå 

att förvaras i enbart två upplagor, en upplaga hos vardera av uppsatsförfattarna, Caroline 

Hedström och Emma Hellström. I enlighet med Nyttjandekravet användes allt det material 

och den information som samlats in under panelundersökningen enbart för 

forskningsändamålet. Ingen information varken har eller kommer att spridas vidare eller på 

något sätt förvrängas. 

 

Metod och material 

Litteratur- och databasinsamling  

Den litteratur som använts till studien består till stor del av vetenskapliga artiklar som berör 

TCA och dess uppkomst. Utöver dessa har annan litteratur i form av böcker använts som 

komplettering. En litteraturstudie har genomförts på det insamlade materialet och denna ligger 

till grund för den teoretiska bakgrunden. De vetenskapliga artiklarna har tagits fram genom 

sökningar i den elektroniska databasen Summon. Uppsatsförfattarna har även gjort sökningar i 
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diverse andra databaser men då inte lyckats begränsa dessa tillräckligt mycket för att finna 

relevanta artiklar. Därmed exkluderades dessa sökningar från att redovisas i sökmatrisen (se 

Bilaga 2. för fullständig sökmatris).  

Eftersom utbudet av information tillgängligt via dessa sökmotorer är mycket stort menar 

Bryman (2011) att det är relevant att avgränsa sökningarna. Detta har gjorts med hjälp av 

förinställda filter som valdes till i databasen för att minska antalet sökträffar. Bryman (2011) 

understryker att sökandet efter relevanta artiklar förenklas betydligt om specifika sökord väljs 

ut och används. De mest centrala för denna studie var; 2,4,6-trichloroanisole, wine, threshold, 

och cork taint (se Bilaga 2. för samtliga sökord). Vid databassökningen användes orden först 

var för sig, varpå de sedan kombinerades för att begränsa antalet sökträffar ytterligare. Vid det 

första urvalet granskades enbart artikeltitlarna på de sökträffar som genererats vid sökningen. 

Om en titel sedan verkade vara av intresse studerades dess sammanfattning. Ansågs 

sammanfattningen som relevant lästes hela artikeln. Därpå fattades ett beslut om artikeln 

skulle innefattas eller inte. I studien återfinns även artiklar som inte hittats via 

databassökningar utan som inkluderats genom andra förfaranden, till exempel att 

uppsatsförfattarna studerat artiklar som andra källor refererat till. Samtliga valda artiklar är 

baserade på kvantitativ forskning, vilket enligt Bryman (2011) betyder att studierna som 

utförts är grundade på mätningar och statistiska analysmetoder. Bryman (2011) belyser också 

vikten av att kunna säkerställa materialets tillförlitlighet och därför har uppsatsförfattarna 

varit noggranna med att artiklarna är vetenskapligt granskade.  

Experimentell design  

Beskrivning av omgivning 

Alla sensoriska tester utfördes i ett sensorikt laboratorium speciellt utformat för sensoriska 

analyser (ISO standard 8589). Rummet innehöll individuella bås där testerna kunde 

genomföras enskilt. Vinet serverades vid en temperatur på 18°C +/- 1°C i genomskinliga ISO-

glas. Var glas innehöll 4 cl vin som uppmättes med hjälp av mätglas. 

Beskrivning av vin  

För att efterlikna en vanlig konsumtionssituation valdes till undersökningen vinet The Big Zin 

(årgång 2015), som enligt Vinguiden (u.å.) är ett av Sveriges mest populära Zinfandelviner. 

The Big Zin är ett kommersiellt, aromatiskt, fruktigt rött vin från Italien, i den lägre 

prisklassen (79 kr per flaska och 205 kr för 3L box). Vinet är lagrat på amerikanska ekfat och 
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har en fyllig karaktär med inslag av mörka bär, örter och vanilj. Vinet har en alkoholhalt på 

13,5 %, en sockerhalt på 11 g/L och den rekommenderade serveringstemperaturen ligger på 

16-18 °C. Vinet köptes genom Sveriges alkoholmonopol Systembolaget och har förvarats hos 

uppsatsförfattarna.  

Beskrivning av stimuli 

För att utreda hur panelen upplevde att TCA förändrar vinets doft vid olika koncentrationer 

serverades prover med stigande mängd defekt tillsatt. En stamlösning5 av 2,4,6-

trichloroanisole från Le Nez du Vin tillsattes till 4 cl vin i koncentrationerna 0.5, 3, 5.5, 8, 10.5 

och 13 μL. Defekten tillsattes med hjälp av mikropipetter tillhandahållna av Örebro 

universitet. De olika koncentrationerna ämnade motsvara doftintensitetsnivåerna; sannolikt 

icke förnimbart, knappt förnimbart, förnimbart, tydligt, mycket tydligt och överväldigande. 

Alla prover testades i samma ordning av samtliga respondenter. Hur proverna placerades 

framför respondenterna var dock randomiserat. De manipulerade proverna jämfördes mot ett 

referensprov bestående enbart av det valda vinet (ingen defekt tillsatt).  

Förstudie 

De tidigare nämnda doftintensitetsnivåerna, som sträckte sig från sannolikt icke förnimbart till 

överväldigande, valdes i förväg ut av uppsatsförfattarna. Detta för att det skulle vara enklare 

att relatera resultaten till verkliga konsumtionstillfällen, än om de varit angivna i µL. För att ta 

fram de värden som användes, genomfördes en laboration där uppsatsförfattarna, baserat på 

tröskelvärden föreslagna av Prescott et al. (2005) testade sig fram till vilka koncentrationer 

som bäst motsvarade de valda orden. I laborationen utgick uppsatsförfattarna från att den 

lägsta mängd som mikropipetterna förmådde uppmäta (0,5 µL) skulle motsvara 

intensitetsnivån sannolikt icke förnimbart. För att se hur stor ökning i mängd TCA som 

behövde tillsättas mellan var given intensitet, radades flertalet omgångar med prover upp, vari 

alla hade olika mängd TCA tillsatt. Inom var omgång var skalstegen jämna. Hur stora dessa 

steg var varierade omgångarna emellan. Med hjälp av ett fåtal andra studenter utsåg därefter 

uppsatsförfattarna vilka koncentrationer som bäst överensstämde med doftintensitetsnivåerna. 

Se Bilaga 3. för utförliga laborationsanteckningar. 

                                                           
 

5 Färdig lösning av en enskild komponent som används för att tillreda eller späda andra lösningar. 
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Beskrivning av Metodval och Tillvägagångssätt 

Undersökningen bestod av både kvalitativa och kvantitativa metoder där det affektiva värdet 

inräknades. En så kallad mixed design, vilket enligt Gustafsson et al. (2014) är en blandning 

av tester, användes. Denna sorts design används enligt Gustafsson et al. (2014) ofta då 

konsumenters beskrivningar, gillande och tyckande om en produkt utreds. För att resultatet 

ska bli så reliabelt som möjligt föreslår Gustafsson et al. (2014) att både analytiska och 

affektiva metoder kombineras. Denna undersöknings design innefattade ett skillnadstest i 

form av ett en-provstest kombinerat med ett gillandetest där en hedonisk skala och ett 

acceptanstest användes. 

Undersökningen utfördes i programmet EyeQuestion och panelen fick tillgång till testet via en 

länk som skickades ut i samband med testtillfället. Proverna tillreddes cirka en halvtimme 

före testen utfördes. Alla prover ställdes fram på respektive plats strax innan respondenterna 

anlände. För att försäkra att proverna bedömdes i rätt ordning märktes de ut med provkoder, 

vilka motsvarade anvisningarna i testet. Glasen övertäcktes med plastfolie för att inte påverka 

luften i rummet eller doftprofilerna i de övriga proverna. Proverna testades ett i taget i egen 

takt och jämfördes med ett referensprov. Folien togs av allt eftersom proverna testades. För att 

undvika adaption och sensorisk utmattning ombads respondenterna att vila två minuter mellan 

varje prov.  

Undersökningen inleddes med en serie demografiska frågor om kön, ålder och förkunskaper 

kring vin och sensorik. Sedermera tillfrågades respondenterna om provet i fråga skiljde sig 

från referensprovet och om så, vad skillnaden var. Därefter fick respondenterna markera på en 

steglös skala hur mycket de tyckte om provet. Skalan sträckte sig från gillar mycket dåligt till 

gillar mycket bra. Näst ombads respondenterna använda fyra eller fler ord för att beskriva 

vinets doftkaraktärer, varefter respondenterna fick svara på om de baserat på lukten skulle 

kunna tänka sig att dricka vinet. Proceduren upprepades för alla sex prover. Respondenterna 

delades in i tre grupper som tilldelades separata tider under den dag då testet genomfördes. 

Rekrytering av panel 

Till studien rekryterades 21 respondenter bestående av studenter från Restaurang- och 

Hotellhögskolan vid Örebro universitet. Enbart studenter från hotell och värdskaps- och 

kulinarisk kockprogrammet valdes ut då studenter från den tredje programinriktningen vid 

skolan, sommelier och måltidskreatör, får mycket sensorisk träning genom utbildningen. 
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Däremot valdes studenter som dricker vin minst någon gång om året. Rekryteringen skedde 

genom att individer som matchade studiens målgrupp tillfrågades personligen. Elva män och 

tio kvinnor i åldrarna 19-45 deltog i undersökningen. 0 % identifierade sig som erfarna 

vindrickare, 62 % som intresserade av vin och 38 % som noviser. Majoriteten av panelen (61 

%) föredrog rött vin framför vitt vin och rosévin. Panelen informerades om att de deltog i ett 

preferenstest för rött vin men ingenting nämndes om korkdefekt. Efter att ha blivit 

informerade om testet gav alla deltagare skriftligt godkännande att deras svar fick användas i 

undersökningen. 

Metod för analys och bearbetning av data 

Det insamlade materialet sammanställas automatiskt av programmet EyeQuestion. Den data 

som insamlats var såväl kvantitativ som kvalitativ och därigenom användes analysmetoder av 

respektive slag. Att analysera kvantitativ data innebär enligt Bryman (2011) att insamlad 

numeriska data sammanställs på ett sätt som försäkrar att relationen mellan teori och 

forskning är deduktiv. De kvantitativa data som insamlats bearbetades därför i Excel där de 

värden och procentsatser som uppkom analyserades genom stapel- och punktdiagram samt 

ställdes upp i standardtabeller. De medelvärden och standardavvikelser som uppkom i 

samband med gillandetestets hedoniska skala bearbetades och redovisades i ett stapeldiagram 

samt i en tabell. En två vägs ANOVA analys användes för att utreda om det fanns någon 

signifikant skillnad i hur mycket respondenterna gillade proverna. Ingen specifik analysmetod 

användes för skillnads- och acceptanstesten då uppsatsförfattarna enbart var intresserade av 

att avläsa hur stor andel som svarat ja respektive nej på frågorna. De procentsatser som 

framkom redovisades genom stapeldiagram. Korrelationen mellan upptäckt skillnad och 

avvisande visades genom ett punktdiagram. All data som omvandlats till diagram och tabeller 

är statistiskt bearbetade genom EyeQuestions autorapport tjänst. 

Vid de frågor där respondenterna förväntades skriva fritt om hur de uppfattade provernas doft 

och dess skillnader jämfört med referensprovet samt vid eventuella kommentarer som lämnas, 

analyserades svaren kvalitativt. Detta skedde genom kodning av de ord och meningar som 

angivits, vilka sedan delades in i olika teman. Detta är en metod som enligt Bryman (2011) 

ofta används för att analysera kvalitativ data, däremot belyser författaren att metoden främst 

används vid intervjustudier. I det första steget kategoriserades de ord och beskrivningar som 

använts. Därefter delades dessa in i diverse teman som sedan användes för att jämföra 
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likheter, olikheter och korrelationer (se Bilaga 4. för kodningsprocessen). Sammanställningar 

av denna analys presenterades som en del av resultatet. 

Validering av metod 

För att utreda vid vilken koncentration respondenterna upptäckte att TCA var närvarande i 

proverna användes den analytiska metoden skillnadstest. Skillnadstest används oftast vid 

produktutveckling för att avgöra om skillnader finns mellan två produkter. En-provstest är 

dock en variant av skillnadstest som enligt Lundgren (2000) används för att mäta 

tröskelvärden för substanser. Metoden går ut på att ett bestämt antal prover, med ökad mängd 

substans tillsatt, jämförs med ett referensprov. Respondenterna får då svara ja eller nej på om 

de känner skillnad mellan vart prov och referensprovet. Vid den nivå där 50 % av 

respondenterna anger att skillnad finns från referensprovet är det enligt Lundgren (2000) 

statistiskt säkert att dra slutsatsen att en faktisk skillnad är närvarande och ett tröskelvärde kan 

fastställas. I denna studie motsvarar detta den nivå där det säkert går att konkludera att 

respondenterna känner av att TCA är närvarande. För att följa upp vad denna upplevda 

skillnad bestod i fick respondenterna fritt beskriva hur de ansåg att proverna skiljde sig åt i 

öppna kommentarsfält, detta är enligt Meilgaard, Carr och Ceville (2007) ett vanligt 

tillvägagångssätt vid denna typ av frågor.  

Skillnadstestet kombinerades med ett gillandetest. Gillandetest är en affektiv metod där fokus 

enligt Gustafsson et al. (2014) flyttas från produkten till varje individs uppfattning. Denna 

sorts test kan utföras på många olika vis och syftar till att utreda konsumenters tyckande och 

hur väl de accepterar en produkt. I denna studie antogs en ganska direkt approach och genom 

att fråga respondenterna om de baserat på lukten skulle kunna tänka sig att dricka vinet 

utreddes acceptansen för TCA. För att kunna analysera och diskutera varför respondenterna 

svarade som de gjorde kompletterades frågan i enlighet med Meilgaard et al. (2007) med en 

öppen följdfråga där respondenterna fick kommentera varför, alternativt varför de inte skulle 

kunna tänka sig att dricka vinet. Som en del i att utreda gillandet för proverna fick 

respondenterna även märka ut på skalor hur mycket de tyckte om proverna. Hedoniska skalor 

används enligt Gustafsson et al. (2014) frekvent för att mäta hur mycket ett prov gillas av 

konsumenter. För att utreda hur respondenterna upplevde doften i vart prov ställdes därutöver 

en öppen fråga där respondenterna ombads att beskriva de dofter de kände. 
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Figur 3: Samband mellan identifikation av avvikelse och avvisning av vin 

Resultat 

Vid den lägsta koncentrationen, sannolikt icke förnimbart, upplevde samtliga respondenter 

skillnad mellan provet och referensprovet. Ett mönster kunde urskiljas där ju högre 

koncentrationerna blev, desto färre rapporterade att de upplevde att det fanns skillnad 

gentemot referensprovet, med undantag för koncentrationen mycket tydligt där antalet som 

kunde känna skillnad från referensprovet ökade jämfört med koncentrationen tydligt.  

 

 

 

 

 

 Figur 2: Procent som uppfattar skillnad gentemot referensprovet 

Vid merparten av koncentrationerna avvisade nära 50 % av respondenterna vinet. Inte vid 

någon koncentration avvisade samtliga respondenter vinet. Flest respondenter (57 %) 

avvisade vinet vid koncentrationen knappt förnimbart. Vid koncentrationen tydligt höjdes 

acceptansen för vinet och enbart 29 % av respondenterna svarade att de inte skulle dricka 

vinet. 
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Tabell 1: Medelvärdet för gillande av proverna  

(Skala:1-7, där 1 motsvarar gillar mycket dåligt och 7 motsvarar gillar mycket bra). 

 Medelvärde Standardavvikelse  

Sannolikt icke förnimbart (0.5 μL) 3.69 1.8 

Knappt förnimbart (3 μL) 3.14 1.2 

Förnimbart (5.5 μL) 3.35 1.6 

Tydligt (8 μL) 4.16 1.5 

Mycket tydligt (10.5 μL) 3.78 1.4 

Överväldigande (13 μL) 3.91 1.9 

 

Gillandet för proverna var generellt neutralt. De tre proverna med lägst koncentration av TCA 

visade lägst medelvärde för gillande. Knappt förnimbart var det prov som gillades minst 

medan tydligt var det prov som gillades mest. Näst efter tydligt var koncentrationen 

överväldigande det prov som hade högst gillande. Ingen signifikant skillnad fanns dock 

mellan hur bra konsumenterna gillade proverna. 

 

 

 

 

 

 

 

Sannolikt icke förnimbart  

Vid den lägsta koncentrationen upplevde respondenterna att doften blev svagare, plattare och 

tunnare. Frukt- och bäraromer fanns dock fortfarande kvar men provet upplevdes syltigare 

och sötare än referensprovet. Ord som användes för att beskriva vinet var gammalt, dammigt, 

jordigt, instängt, källare, mögel, vått trä, mossigt, ruttet, unket, defekt och kork. En 

respondent kommenterade att provet hade en ”unken doft, som påminner om smaken av 

Figur 4. Medelvärde för gillande av proverna 
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dåliga vindruvor eller någonting i grönsaks/frukt-väg som blivit dåligt” Övriga kommentarer 

som lämnats var att ”provet var intressant” och att ”det ändå doftade tillräckligt gott för att 

vara drickbart” samt att ”hade inte referensprovet funnits skulle vinet gått bra att dricka”. Ord 

som användes för att vidare beskriva vinets karaktärer men som inte var relaterade till kork- 

eller fruktdofter var bittert, metalliskt, rökigt, ek, ammoniak, svett och lim.  

Knappt förnimbart  

Många upplevde doften som dov även vid denna koncentration medan andra uppgav att den 

blivit starkare och mer oangenäm. Frukten upplevdes sötare än i referensprovet men doften i 

sig beskrevs som att den förlorat sötma, fyllighet och ursprunglig karaktär. Provet angavs vara 

surare och ha toner av bär, mandel, körsbär, fallen frukt och mögliga plommon. Vid denna 

koncentration användes flest negativa ord för att beskriva provet, till exempel hemskt, 

oangenämt, ej tilltalande och defekt. En stor mängd ord relaterade till kork användes; murket 

trä, gammalt hus, mossa, jordkällare, fuktig jord, regn på grusväg, mögel, unken mossa i 

gammal skog, smutsigt och dammigt. Ord som ej innefattar kork- eller fruktdoft men som 

nyttjades flitigt var metalliskt, rökigt, medicin, nagellack, alkohol, stickigt, urin och fränt. 

Förnimbart  

Den tredje koncentrationen upplevdes av respondenterna som syntetisk och plastig. Det 

beskrevs även som mindre sött och mindre fruktigt än referensprovet. Majoriteten angav att 

vinet luktade ofräscht, och fel men det upplevdes ändå lättare och mjukare och mindre 

karaktärsfullt än referensprovet. Lukten beskrevs som starkare men plattare. De främsta 

doftbeskrivningarna var i stil med: surt, russin, körsbär, övermogna bär, plommon samt att 

”värmen försvunnit” och att vinet innehöll grönsakstoner. Andra ord som användes för att 

beskriva provet var unket, blöt skog, dålig luft, källare, dammigt, gammalt, mögel, instängt 

och förmultnade löv. Ord som användes av panelen för att vidare beskriva vinets karaktärer 

var rökigt, ek, svett, avgas, fränt och ättika. 

Tydligt  

Fjärde koncentrationen upplevdes av respondenterna vara mörkare och tyngre i frukten. 

Doften beskrevs som starkare och mer fyllig än i referensprovet. Doften ansågs dock anta en 

annan karaktär. Mörka bär, plommon, dadlar, russin och fikon nämndes. Även syrligare toner 

rapporterades och associationer till rabarber och äpplen gjordes. Provet upplevdes mindre 

sött än referensprovet och doft av choklad identifierades. Samtidigt angavs att doften var 
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mindre aromatisk. Utöver det gjordes kommentarer om att viner verkar vara äldre eller 

gammalt och ord som svamp, instängt, unket, kork, källare, vått trä, skog, järn, kryddigt, 

mustigt och urin berördes. 

Mycket tydligt  

Vid den femte koncentrationen angav ett fåtal respondenter doften som tilltalande men de 

flesta ansåg att provet var platt och mindre fylligt än referensprovet. Doften angavs som 

starkare än i referensprovet. Provet upplevdes som sött, syrligt och bärigt. Såväl mörka och 

röda bär som friska samt övermogna bär beskrevs. Också saft och russin nämndes och de 

upplevda chokladtonerna fanns kvar. Vinet upplevdes däremot som mer bittert, unket, 

mögligt, instängt, träigt och jordigt. Vidare var metalliskt, järn, peppar, rökigt, kryddigt ek 

och ammoniak ord som användes för att beskriva vinets karaktärer. En av respondenterna 

kommenterade att denne ”hade druckit vinet om inte referensprovet fanns” och en annan 

reflekterade över att provet ”till att börja med luktade illa men övergick sedan till en behaglig 

doft”. 

Överväldigande  

Även den sjätte koncentrationen beskrevs ha en starkare doft än referensprovet. Provet 

framställdes antingen som att lukta väldigt illa eller som att dofta helt okej. Fruktkaraktären 

upplevdes ha söta och syrliga toner av röda bär, mörka bär, blåbär, plommon, russin, lakrits 

och choklad samtidigt som vinet beskrevs lukta av svamp, mögel, mossa, blöt skog, avlopp, 

kork, gammalt hus, källare, damm, jordkällare och trä. Lukten angavs också som instängd, 

unken, blöt, järnliknande, mustig och frän. En respondent kommenterade att doften påminde 

om dessertvin. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka hur konsumenter uppfattar doftprofilen i ett TCA-manipulerat rött vin 

samt vid vilken koncentration de upptäcker defekten och avvisar vinet, men redan vid den 

lägsta koncentrationen visade provet karaktärer som klassiskt beskrivs vara relaterade till 

korkdefekt såsom, unket, mögel och källare. Detta i kombination med att 100 % av 

respondenterna rapporterade att de kände skillnad gentemot referensprovet indikerar att 
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koncentrationen inte motsvarade den tänkta intensitetsnivån sannolikt icke förnimbart. Detta 

antagande stöds även av det faktum att Robinson (2015) menar att defekten vid sitt lägsta 

uttryck inte visar dessa karaktärer utan istället undertrycker vinets fruktkaraktärer, både på 

lukten och på smaken. 

Robinsons (2015) påstående om att TCA har en dämpande effekt på vinets bouquet vid låga 

koncentrationer kunde stödjas. Vid de två lägsta koncentrationerna beskrevs doften ha svagare 

intensitet än referensprovet och därefter ansågs resterande koncentrationer ha starkare doft än 

referensprovet. Däremot ansågs doften som platt vid de flesta koncentrationerna. Detta kan 

vid första anblick verka motsägelsefullt men vid närmare eftertanke fullt möjligt. Förlorar 

vinet doftintensitet och möjligen också några av sina ursprungliga fruktkaraktärer vid de lägre 

koncentrationerna är det fullt tänkbart att beskriva vinet som platt. Det är samtidigt rimligt att 

doften förblir platt även om doftintensiteten ökar. Detta skulle då även överensstämma med 

Graingers (2009) påstående om att viner förlorar sitt djup när större mängder TCA är 

närvarande. 

Robinsons (2015) konstaterande om att TCA manifesterar sig olika beroende på 

koncentrationen kunde delvis stödjas då doftdjup, intensitet och fruktkaraktär verkade skifta i 

takt med att koncentrationen ökade. Däremot verkade de karaktärer som tillkom av defekten 

vara konsekventa alltigenom samtliga koncentrationer. Tydliga mönster kunde urskiljas i de 

ord som användes för att beskriva samtliga prov. Vid alla de olika koncentrationerna 

användes ord relaterade till Frukt, Ek, Kork, Metall och Fränt  

Frukt 

Generellt beskrevs sötman i doften var lägre än i referensprovet. Enbart första provets doft 

ansågs sötare än doften i referensprovet. Däremot tenderade de beskrivna fruktdofterna att bli 

allt sötare, mörkare, mer övermogna och mer torkade ju högre koncentration av TCA som 

tillsats. Vid samtliga koncentrationer ansågs proven bärigare än referensprovet. 

Respondenterna blev mer specifika i sina beskrivningar av frukter ju högre koncentrationen 

blev. Det kan antyda att frukterna som upplevs faktiskt blir mer definierbara ju högre 

koncentration av TCA som förekommer. Det är däremot möjligt att respondenterna blev mer 

specifika i sina beskrivningar i takt med att de blev mer bekanta med processen att dofta på 

vin. Det är dock intressant att respondenterna upplevde så mycket fruktiga och bäriga 

karaktärer i proverna då TCA av flertalet källor, bland annat Robinson (2015), anges vara en 
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defekt som förstör vinets fruktighet. Då fruktbeskrivningarna ofta var ganska specifika är det 

fullt möjligt att respondenterna faktiskt känt fuktrelaterade dofter i proverna. Det finns dock 

en risk att respondenterna upplevde en slags placeboeffekt. Eftersom vin näst intill alltid 

beskrivs med frukt-relaterade ord kan respondenterna ha känt sig förväntade att känna 

fruktiga karaktärer. En annan möjlig förklaring är att respondenterna beskrev att de upplevt 

frukt fast de i själva verket känt någonting annat. Precis som Lehrer (2009) förklarar är det 

vanligt att noviser använder existerande vintermer på ett felaktigt sätt. Det är således inte 

omöjligt att respondenterna kan ha misstagit andra aromer de uppfattat i vinet för frukt. Det är 

dock svårt att säga vad detta skulle kunna vara. Proverna beskrevs ofta som syrliga eller att de 

luktade surt. Detta är karaktärer som enkelt skulle kunna förknippas med frukt. Däremot är 

det inte helt enkelt att tolka vad respondenterna menar med att en doft är sur eller syrlig. En 

förklaring skulle kunna vara att de gjort kopplingar till frukt eller andra livsmedel som surnat 

eller ruttnat och därigenom antagit dessa karaktärer. Denna tolkning stödjs även av 

kommentarer som indikerar övermogen eller rutten frukt. Däremot är det svårt att med denna 

tankegång förklara de beskrivningar som gjorts av friska bär och frukter.  

Ek 

Rökiga och kryddiga toner rapporterades förnimmas vid samtliga koncentrationer. Dessa är 

sannolikt toner som tillhör basvinets ursprungliga doftprofil och skulle kunna relateras till de 

fatkaraktärer som vinet besitter. Ordet ek nämndes dock enbart i koncentrationerna sannolikt 

icke förnimbart, förnimbart och mycket tydligt. Då Cravero et al. (2015) förklarar att ek kan 

göra det svårare att upptäcka TCA i vin, är det troligt att ek-karaktärer och de karaktärer som 

tillförs av TCA upplevs på liknande vis och därigenom är svåra att urskilja från varandra. 

Detta, i samband med att andra aromer kan ha varit mer uppenbara i just dessa prov, skulle 

kunna förklara varför ek bara upplevdes vid varannan koncentration.  

Kork  

Samtliga prover beskrevs med ord som vanligtvis associeras med korkdefekt. Liknande ord 

användes för samtliga prover, däremot varierade mängden olika ord som användes proverna 

emellan. Ord som fuktig jord, jordkällare, källare, gammalt hus, gammalt, dammigt, smutsigt 

och jordigt återkom vid samtliga prover. Dessa beskrivningar överensstämmer med de ord 

som enligt Grainger (2009) normalt används för att beskriva TCA. Ett annat klassiskt sätt att 

beskriva defektens lukt är enligt Magnusson (2012) unkenhet och mögel, vilket påminner 

mycket om de beskrivningar som angavs av respondenterna, i form av avlopp, ruttet, unket, 
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dålig luft och mögel. Ordet instängt användes frekvent av respondenterna och även detta ord 

är enligt Grainger (2009) ofta associerat med defekten. Trots att orden som användes till hög 

grad överensstämde med tidigare observerade termer, använde dock ingen den enligt Kolpan, 

Smith och Weiss (2010) annars vanliga beskrivningen; blöt kartong. Därutöver gjordes många 

associationer till skog och ord som murket trä, mossa, blöt skog, förmultnande löv och svamp 

nämndes frekvent. Dessa beskrivningar används mer sällan i litteraturen för att beskriva 

defekten men Grainger (2009) menar att associationer till svamp är vanliga. Det är inte helt 

långdraget att anta att dessa lukter är nära besläktade med unkenhet och mögel och 

respondenterna skulle möjligen kunna ha känt korkliknande dofter i en bred variation av de 

skogsrelaterade ord som användes. Det är troligt att respondenterna då använt dessa 

associationer som liknelser för att beskriva en, för dem, okänd lukt. Gustafsson et al. (2014) 

menar att detta är vanligt förekommande, då det är svårt att beskriva lukter som inte tidigare 

upplevts. Vilka associationer som görs i sådana situationer beror enligt Gustafsson et al. 

(2014) helt på vilka erfarenheter individerna tidigare haft. 

Även om en stor del av respondenterna vid samtliga koncentrationer beskrev dofterna som 

obehagliga eller gjorde negativa associationer, påpekade enbart fem respondenter, vid någon 

koncentration, att en defekt var närvarande. Av dessa fem var det endast två respondenter som 

identifierade denna defekt som kork. Att så låg andel respondenter identifierade korkdefekten 

var inte oväntat och resultatet kan enkelt förklaras av att ju oftare en doft påträffas, desto 

lättare är det enligt Gustafsson et al. (2014) att känna igen och korrekt identifiera den. Då 

Tempere et al. (2015) menar på att den lukt som TCA producerar är mycket specifik för 

vinvärlden och sällan påträffas i andra sammanhäng, är det rimligt att respondenterna hade 

svårigheter att identifiera den eftersom ingen av dem beskrev sig som erfarna vindrickare. 

Vid vissa koncentrationer var respondenterna väldigt specifika i sina beskrivningar av doften. 

Unken doft, som påminner om smaken av dåliga vindruvor eller någonting i grönsaks/frukt-

väg som blivit dåligt. 

Det doftar som en möglig källare där pappa råkat spilla ut en dunk bensin och mamma är 

arg. 

Precis som Gustafsson et al. (2014) belyser är doft starkt förknippat med minnen och känslor, 

det är därför inte långsökt att dra slutsatsen att respondenterna undermedvetet gjort kopplingar 

till tidpunkter där de tidigare faktiskt stött på doften. En annan möjlig förklaring är de inte 
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känt just denna specifika lukt tidigare men ändå liknat den vid den närmst besläktade 

erfarenhet de haft. Vilket överensstämmer med det som Gustafsson et al. (2014) belyser om 

att metaforer och liknelser ofta används för att beskriva tidigare ej upplevda dofter. 

Metall och Fränt 

Alla prover beskrevs ha en metallisk ton eller en doft av järn. Koncentrationen förnimbart var 

det enda prov som ej upplevdes ha dessa metalliska bi-dofter. Detta kan förmodligen förklaras 

av att andra dofter, exempelvis de syntetiska eller plastiga toner som känts, varit mer 

dominanta i just detta prov. Ammoniak, urin, svett, ättika, fränt och jäst var också ord som 

återkom många gånger under provningen. Liknande lukter såsom nagellack och medicin 

nämndes även vid ett av proverna. Dessa fräna och metalliska toner är inga lukter som 

tidigare nämnts i samband med TCA. Det är dock ändå möjligt att de är ett resultat av 

defektens närvaro. Precis som Gustafsson et al. (2014) beskriver är luktupplevelser väldigt 

individuella och beror på tidigare erfarenheter. Så hur en specifik egenskap uppfattas och 

beskrivs kan variera från person till person och som Lehrer (2009) beskriver uppstår ständigt 

nya ord och associationer för att benämna karaktärsdrag som redogörs för av redan vedertagna 

termer. Däremot kan det argumenteras för att orden som används för att förmedla dessa fräna 

och metalliska toner ligger ganska långt ifrån de ord som vanligen används för att beskriva 

defekten. Därför är det tänkbart att de båda kategorierna består av aromer som potentiellt är 

en bieffekt av den stamlösning som använts. Om däremot så inte är fallet, kan detta betyda att 

nya luktegenskaper relaterade till TCA identifierats. 

Smak-ord 

Sött och syrligt är två ord tydligt förknippade med smak och inte med doft men då dessa två 

sinnen är så starkt sammankopplade kan det vara lätt för noviser att blanda ihop vilka ord som 

används när. Som Lehrer (2009) understryker så är vinspråket komplext, inte minst för någon 

som inte har så mycket erfarenhet av det sedan tidigare. Kärvt, strävt, tanninrikt och bittert var 

också smak-ord som respondenterna använts sig av. Användandet av dessa ord skulle kunna 

ha att göra med den nära koppling som luktsinnet enligt Gustafsson et al. (2014) har till 

minnen och känslor. En konsument som tidigare smakat på ett tanninrikt vin, som har en 

liknande doftprofil som något av de undersökta proverna, kan ha återkopplat till denna 

tidigare erfarenhet och beskrivit provet som att det doftar som ett vin med mycket tanniner. 
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Samband mellan skillnads- gillande- och avvisandeparametrar 

Ett mönster kunde observeras där ju fler som rapporterade att de upplevde skillnad mellan 

provet och referensprovet, desto större andel angav att de inte kunde tänka sig att dricka 

provet och desto sämre gillades proverna. Ett undantag till detta är dock koncentrationen 

sannolikt icke förnimbart, där trots att 100 % av respondenterna upptäckte att provet var 

annorlunda från referensprovet svarade ändå en knapp majoritet (52 %) att de skulle dricka 

provet. Att många av respondenterna ändå valde att inte avvisa provet kan bero på att även om 

en skillnad identifierats är det inte säkert att denna skillnad är negativ. Trots att en del 

negativa ord, så som mögel, damm och ammoniak, nämnts motiverade några av 

respondenterna att provet ändå luktade ”helt okej”. Även koncentrationen överväldigande 

stod ut då minst antal respondenter märkte skillnad från referensprovet, trots att 

koncentrationen var den högsta. Samtidigt var gillandet för provet det näst högsta men ändå 

kunde enbart 52 % tänka sig att dricka vinet. Detta skulle kunna förklaras av att 

respondenterna var som minst överens vid denna koncentration. Standardavvikelsen var hög 

för gillandet av provet och många både positiva och negativa associationer gjordes. 

Ett annat intressant resultat är att det var just koncentrationerna knappt förnimbart och tydligt 

som gillades sämst respektive bäst och som minst, respektive flest antal respondenter kunde 

tänka sig att dricka. Det är svårt att konkludera vad som gjorde att gillande- och 

avvisandeparametrarna såg ut som de gjorde vid de olika koncentrationerna då liknande ord 

och motiveringar användes för att beskriva samtliga prov. Vid koncentrationen tydligt verkar 

vinet ha antagit andra, mer djupa karaktärer, så som fikon, dadlar och russin samt rabarber 

och choklad, vilka verkar ha uppskattats av respondenterna. Tydligt var även det enda prov 

där doften beskrevs som mer fylligt än i referensprovet. Denna ”fylliga” doft kan ha bidragit 

till den högre acceptansen för provet. Den låga acceptansen för koncentrationen knappt 

förnimbart kan vara relaterad till att en stark majoritet (95 %) märkte skillnad från 

referensprovet samt att märkbart fler negativa associationer gjordes till detta prov än till de 

övriga proverna. Det var även det prov som förlorat mest fyllighet och sötma på doften och 

som upplevdes som mest platt.  

Adaption 

Det var oväntat att antalet som noterade skillnad jämfört med referensprovet sjönk ju högre 

koncentration av TCA som tillsats. Att också gillandet var som högst i de tre starkaste 

koncentrationerna gick emot de förväntningar som uppsatsförfattarna haft. Resultaten skulle 
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dock kunna förklaras vara ett resultat av adaption. Precis som Gustafsson et al. (2014) 

beskriver är lukter enbart förnimbara under en kortare tid på grund av att hjärnan snabbt 

adapterar till lukter. Denna teori stärks även av kommentarer som: 

Till en början luktade provet illa men sedan övergick det till en behaglig doft 

och av cravero et al. (2015) som belyser att sensorisk utmattning är en vanlig felkälla vid 

panelbedömningar. Därutöver menar Whitfield et al. (1987) att just kloranisoler kan orsaka 

kraftfulla adaptationseffekter som gör att den upplevda mögelkaraktären riskerar att avta 

kraftigt vid fortsatt stimuli. 

Avvisning  

Trots att majoriteten av respondenterna angav att de kunde känna skillnad från referensprovet 

vid samtliga koncentrationer och att gillandet för proverna generellt varken var lågt eller högt, 

avvisades inte något av proverna av samtliga respondenter. Vid det prov som minst antal 

respondenter kunde tänka sig att dricka och som gillades sämst svarande förvånande nog ändå 

43 % av respondenterna att de baserat på lukten skulle kunna tänka sig att dricka vinet. Detta 

stöder de slutsatser som Prescott et al. (2005) dragit om att det troligtvis finns personer som 

har en låg känslighet för TCA eller som inte anser att dess associerade lukter är oangenäma. 

Precis som Grainger (2009) antyder går det att diskutera om vissa, för en del obehagliga, 

karaktärsdrag faktiskt bidrar till vinets komplexitet och således inte kan räknas som defekter. 

En annan faktor som kan ha bidragit till de relativt låga procentsatserna för avvisande är det 

faktum att det förekommer en del jordiga aromer naturligt i vissa stilar av rött vin. Prescott et 

al. (2005) argumenterar för att detta skulle kunna bidra till att det behövs betydligt starkare 

koncentrationer av TCA i dessa typer av röda viner innan konsumenter skulle välja att avvisa 

dem. Att vinet som provades innehöll ek och hade en relativt hög alkoholhalt kan även ha 

bidragit till de erhållna resultaten för avvisandet då Cravero et al. (2015) menar att dessa 

faktorer gör det svårare att upptäcka TCA. Ytterligare en möjlig anledning till att så hög andel 

av respondenterna inte valde att avvisa proverna kan vara att de upplevde toner som normalt 

kan sammankopplas med ålder i vin, till exempel russin, jordighet och skog. Därutöver 

förväntade sig respondenterna delta i en vinprovning och var inte på det klara med att det 

egentligen var defekta viner som skulle provas, vilket kan bidragit till att de kan ha uppfattat 

de lukter som TCA avger, som något naturligt förekommande i vinerna. Trots att de kanske 

upplevde TCA-karaktärerna som motbjudande kan de ha dragit sig för att avvisa vinerna, då 
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de inte uppfattade vinerna som dåliga, utan bara som viner som var så komplexa att de som 

noviser ännu inte lärt sig uppskatta dem. 

När respondenterna ombads att beskriva varför de skulle, alternativt inte skulle, kunna tänka 

sig att dricka de olika proverna, baserat på doften, handlade de återkommande svaren om att 

de antingen gillade eller ogillade doften. Ofta hade respondenterna problem att formulera 

exakt vad det var de tyckte, respektive inte tyckte om. På grund av bristande träning i att 

uppmärksamma dofter är noviser i sina analyser ofta enligt Tempere et al. (2015) begränsade 

till att uttrycka intensitet och gillande. Detta, i kombination med att det enligt Gustafsson et 

al. (2014) är svårt att beskriva lukter som inte har en tidigare etablerad mental referens, kan 

vara en förklaring till varför det tedde sig på det viset. 

Resultaten i studien indikerade starkt att TCA upptäcks vara närvarande vid en betydligt lägre 

koncentration än då vinet faktiskt avvisas av konsumenter, vilket även går i linje med de 

resultat som Prescott et al. (2005) presenterat. Något som är intressant att uppmärksamma är 

att respondenterna vid en del koncentrationer kommenterade att de förmodligen skulle ha 

druckit provet om inte referensprovet fanns. Detta skulle kunna innebära att acceptansen för 

TCA vid ett konsumtionstillfälle, där ingen möjlighet att jämföra vinet med dess 

fördelaktigaste uttryck finns, skulle vara ännu högre. Således kan antaganden göras om att det 

krävs väldig höga koncentrationer av TCA innan konsumenter avvisar kontaminerade viner. 

 

Metod- och materialdiskussion 

I denna del kommer val av metoder och tillvägagångssätt att diskuteras. Aspekter som val av 

koncentrationer, rekrytering av otränad panel, utförande av undersökning och analysmetoder 

kommer att adresseras. Tillvägagångssättens validitet kommer att diskuteras genomgående i 

texten. Bryman (2011) menar att validitet rör frågan om huruvida de indikatorer som 

utformats, på ett reliabelt vis, fungerar för att utreda studiens syfte. Reliabilitet berör i sin tur 

huruvida mätningarna och dess mått är pålitliga och följdriktiga (Ibid.). Alla de metoder som 

använts i denna undersökning är beprövade, vilket enligt Bryman (2011) innebär att de har 

visat ett reliabelt resultat vid tidigare undersökningar. 
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Rekrytering av otränad panel 

Valet att använda en otränad panel var för uppsatsförfattarna en självklarhet då det var 

konsumenters uppfattningar som skulle utredas. Att inte träna panelen och förse dem med de 

korrekta ord som bör användas vid profilering av TCA, var ett aktivt val som gjordes då dessa 

förfaranden enligt Prescott et al. (2005), Tempere et al. (2015) och Cravero et al. (2015) 

påverkar förmågan att detektera och identifiera TCA samt gör panelen mer känslig för 

defekten. Att delge respondenterna för mycket information kring korkdefekt skulle därmed 

riskera att påverka panelens egna reflektioner, tankar och slutligen deras svar. Således skulle 

respondenternas autentiska reaktioner på de prover som serverades ha äventyrats. 

Tillvägagångssättet ledde dock till vissa svårigheter vid analyseringen av data, då det blev 

komplicerat att tolka de ord som använts eftersom dessa ord inte fått någon förbestämd 

definition. Detta i kombination med det faktum att noviser enligt Lehrer (2009) sällan besitter 

precision i användandet av vedertagna vinbegrepp och således kanske inte angivit de 

egenskaper studien strävar att undersöka, skapar problem med resultatets reliabilitet.  

En annan aspekt som påverkar reliabiliteten i resultaten är det knappa antal respondenter som 

deltog i studien. Normalt sett är det rekommenderat att ha ett så stort antal deltagare som 

möjligt vid ett konsumenttest men 50 stycken brukar enligt Gustafsson et al. (2014) anges 

som informellt minimum. Således är det svårt att vid ett konsumenttest med endast 21 

respondenter med säkerhet påvisa reliabel data. Uppsatsförfattarna har dock haft svårigheter 

att värva respondenter. På grund av Grythyttans geografiska placering har ”vanliga” 

konsumenter varit svåra att rekrytera, vilket ledde till valet att endast inkludera studenter. 

Även antalet studenter tillgängliga var dock begränsat då en hel årskurs från RHS var på 

verksamhetsförlagd utbildning.  

Med en tränad panel syftar uppsatsförfattarna till personer som ingår i någon typ av 

professionell panel eller som aktivt deltar i sensoriska undersökningar. Därför anser 

uppsatsförfattarna att de studenter som valdes ut, trots att de under sitt första år på RHS deltar 

i en sensorisk introduktionskurs på ca. två veckor, fortfarande är representativa för 

konsumenter i stort och således också är lämpliga respondenter i denna typ av undersökning. 

Valet av att utesluta sommelierstudenter baserades på den sensoriska träning som dessa 

studenter får inom sitt program. Just på grund av att alla respondenter var studenter vid RHS 

finns det en risk att de kan ha hört vad undersökningen handlar om, vilket således påverkar 

tillförlitligheten i deras svar. 
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Utförande av undersökning 

Utförandet av undersökningen gick som planerat, panelen var nyfikna och intresserade av 

ämnet när de gick därifrån. En faktor som dock kan ha påverkat resultaten är den plastfolie 

som proverna övertäcktes med för att minska risken för adaption. Detta kan ha påverkat 

respondenternas uppfattning om provernas intensitet. Då Robinson (2015) uppger att lukten 

av TCA ökar i intensitet ju mer vinet luftas skulle provernas lukt antingen inte påverkas alls 

eller möjligtvis uppfattas som mindre intensiva än om de stått utan plast. Detta stödjs dock 

inte av resultaten som visar att samtliga respondenter kunde förnimma TCAs närvaro redan 

vid den lägsta koncentrationen. Mer troligt är att dofterna koncentrerats i glaset och uppfattats 

mer tydligt i samband med att plasten togs av. Uppsatsförfattarna avgjorde ändå att detta var 

det bästa tillvägagångssättet eftersom det annars hade funnits en överhängande risk att 

proverna påverkat varandra och luften i rummet.  

En annan möjlig felkälla är den stamlösning som använts för att tillreda proverna. Då denna är 

en kommersiell produkt har uppsatsförfattarna inte vetskap om med vilken typ av lösning 

kemikalien spätts. Exakt koncentration av 2,4,6-tricholoranisole är för uppsatsförfattarna 

heller inte känd. Därav kan de inte säga vad som kan ha förändrats i vinet eller vilka 

sensoriska egenskaper som kan ha tillkommit, eller försvunnit, på grund av spädningen i sig. 

Det går inte säkert att uttala sig om denna faktor haft en faktisk påverkan på resultaten men 

det är ändå troligt då Cravero et al. (2015) nämner att olika spädningar kan influera en panels 

förmåga att upptäcka defekten. 

Val av koncentrationer  

För att nå ner till de lägsta sensoriska tröskelvärdena som presenterats i bakgrunden hade 

uppsatsförfattarna behövt använda sig av instrument som mäter ner till 0,000001 µL. Denna 

typ av verktyg har uppsatsförfattarna inte haft möjlighet att tillgå, vilket lett till att 

uppsatsförfattarna fått nyttja de medel Örebro universitet kunnat bidra med. 

Uppsatsförfattarna valde därför att i sin undersökning utgå ifrån det lägsta värdet (0,5 μL) 

som tillgängliga mikropipetter förmådde uppmäta. Vilket alltså blev den lägsta 

koncentrationen som respondenterna fick testa. 

Rent hypotetiskt hade det varit möjligt att späda stamlösningen till dessa otroligt låga 

koncentrationer för att sedan addera denna nya lösning till vinet. Detta alternativ uteslöts dock 

då detta skulle innebära att det inte går att säkerställa att de önskade koncentrationerna med 
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exakthet uppnåtts eftersom uppmätningen då skulle ha blivit rent matematiskt baserad. Detta 

förfarande skulle lämna utrymme för fler okända faktorer (som felberäkningar, felaktiga 

uppmätningar och partiklar i spädningsvätskan) att påverka resultaten. Dessutom är det svårt 

att förutse huruvida denna ytterligare spädning skulle skapa någon reaktion ihop med den 

vätska som kemikalien redan blandats ut med. Detta hade således inte blivit ett säkert mått 

och därmed inte ett tillförlitligt tillvägagångssätt. 

Baserat på resultaten från förstudien och det faktum att Prescott et al. (2005) menar att vanliga 

konsumenter troligtvis upptäcker TCA vid betydligt högre koncentrationer än de fastställda 

tröskelvärdena, var uppsatsförfattarna av uppfattningen att koncentrationerna som användes 

ändå skulle motsvara de doftintensitetsnivåer som framtagits. Detta antagande stödjs av 

Tempere et al. (2015) som argumenterar för att professionella vinkännare har en större 

förmåga att identifiera dofter, i synnerhet TCA. Utöver detta gjorde uppsatsförfattarna 

antagandet att defekten i stamlösningen redan spätts ut betydligt från sin renaste form. 

Resultaten visar dock att koncentrationerna inte motsvarade de sex doftintensitetsnivåerna, 

Sannolikt icke förnimbart, knappt förnimbart, förnimbart, tydligt, mycket tydligt och 

överväldigande som valts ut. Redan vid den lägsta koncentrationen kände samtliga 

respondenter tydlig skillnad gemtemot referensprovet. Detta indikerar att uppsatsförfattarna 

vid undersökningen utgått från en för hög koncentration och att de underskattat hur pass låga 

koncentrationer som hade krävts för att stämma in i de doftintensitetsnivåer som tidigare 

nämnts. Det är möjligt att undersökningen på grund av detta gått miste om information om 

koncentrationsrelaterade variationer i doften. Det går således inte att på ett tillförlitligt sätt 

reflektera över hur doftprofilen av TCA förändras vid just de doftintensitestnivåer som valts 

ut. De slutsatser som går att dra utifrån resultaten begränsas därigenom. För att få fram mer 

representativa koncentrationsnivåer skulle en större och mer djupgående förstudie med ett 

större antal respondenter ha behövt genomföras. Ytterligare menar Bryman (2011) att, för att 

resultaten ska anses pålitliga ska testet kunna utföras två gånger och visa samma utfall, då 

detta visar på stabilitet i de rådata som framkommer. Eftersom två tester inte har utförts kan 

uppsatsförfattarna ej veta hur ett replikat skulle ha tett sig. Därutöver borde referensprovet 

varit tillgängligt för bedömning, vilket hade förenklat distinktionen mellan vilka karaktärer 

som respondenterna ansåg tillhöra vinet och vilka som tillkommit av defekten. Detta både för 

att få ett tydligare resultat men framförallt för att få en djupare diskussion. 
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Insamling av litteratur 

Då uppsatsförfattarna uteslutit andra databaser än Summon, på grund av svårigheter att 

begränsa sökresultaten till den koncentrerade nivå uppsatsförfattarna önskat, kan detta 

bidragit till att relevant litteratur har missats. Artikeln skriven av Whitfield, McBride och Ly 

Nguyen som behandlar kloranisolers förmåga att vara starkt adaptiva och som använts i den 

teoretiska bakgrunden är från 1987. Det är svårt att validera artikelns pålitlighet då ingen 

senare forskning som stöder Whitfield, McBride och Ly Nguyen (1987) resultat har 

identifierats. Trots detta användes artikeln eftersom den kan ge en möjlig förklaring till de 

resultat som erhölls vid studien.  

Analysmetod 

Generellt anser uppsatsförfattarna att användandet av kodning var en bra metod för att 

analysera svaren på de öppna frågorna. Däremot används metoden främst vid intervjuer och 

då respondenterna i denna undersökning inte alltid använt fullständiga meningar, utan mest 

enstaka ord, i sina beskrivningar har inte hela kodningsprocessen kunnat nyttjas. Det är 

möjligt att nyanser i svaren kan gått förlorade då vissa ord inte kunnat sättas in i ett 

fullständigt sammanhang. Trots detta anser uppsatsförfattarna att denna metod var den mest 

relevanta för analys av denna typ av data. För att få ett mer omfattande och djupgående 

resultat kunde orden även analyserats kvantitativt, till exempel genom att utreda hur ofta olika 

begrepp förekom eller söka efter samband mellan orden och de olika demografiska 

förutsättningarna. Dock ansåg uppsatsförfattarna att dessa resultat inte skulle vara relevanta 

för syftet. 

Då sammanställningen av data gjordes automatiskt via EyeQuestions autorapporttjänst, var 

det bara för uppsatsförfattarna att avläsa de statistiska siffror som framkommit och utifrån 

dessa upprätta diagram, figurer och tabeller. Ingen specifik analysmetod var alltså involverad 

vid bearbetningen av kvantitativ data. Mer avancerade analyser kunde ha gjorts men då 

studien endast ämnade utreda vid vilken koncentration TCA upptäcktes och vid vilken 

koncentration vinet avvisades, var detta inte relevant. I övrigt har analysmetoderna fungerat 

väl och givit resultat väsentliga för syftet.  
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Etisk reflektion om studiens genomförande  

Då TCA enligt (Robinson 2015) är en vanligt förekommande förorenare i en mängd olika 

drycker och livsmedel däribland vatten, kan det anses ofördelaktigt att hälla ut de TCA-

kontaminerade proverna i vasken så att kemikalien kommer i omlopp i det kommunala 

vattensystemet. Detta är dock inget som uppsatsförfattarna har kunnat ta hänsyn till då inget 

mer miljövänligt alternativ för att undanskaffa defekten fanns att tillgå. 

Som tidigare nämnt togs beslutet att inte informera deltagarna i undersökningen om att TCA 

tillsatts i proverna. Därmed är det problematiskt att helt uppfylla informationskravet och i och 

med detta även samtyckeskravet, då inte fullständig information delgivits respondenterna. 

Detta krävs enligt Bryman (2011) för att respondenterna ska kunna fatta ett välgrundat beslut 

om huruvida de vill delta eller ej. Däremot menar Bryman (2011) att det är vanligt att inte 

delge alla detaljer om sin undersökning då detta kan påverka respondenternas svar, vilket 

även stödjs av Prescott et al., (2005). Vetenskapsrådet (2011) beskriver att forskningsetiska 

problem ibland kräver att vägningar görs mellan de forskningsetiska kraven. Det är viktigt att 

erhålla forskningsresultat av god kvalitet samtidigt som individer som deltar i undersökningen 

måste skyddas (Ibid.). Vetenskapsrådet (2011) menar vidare att detaljerad information är av 

högst vikt om det förefaller risk för skada i samband med undersökningen. Bird (2010) 

vidhåller att TCA inte är farligt att förtära eller andas in. Därmed förefaller ingen risk att 

åsamka fysisk eller psykisk skada hos deltagarna. I och med detta gjorde uppsatsförfattarna 

avvägningen att det var godtagbart att undanhålla denna information under själva 

undersökningstillfället. Direkt efter sessionerna informerades respondenterna muntligt om hur 

och med vad vinerna manipulerats. I samband med detta gavs möjlighet att dra tillbaka sitt 

deltagande. I övrigt upplever uppsatsförfattarna att tidigare nämnda krav uppfyllts på ett 

tillfredställande sätt och inga andra etiska komplikationer uppstod. 

 

Slutsatser 

Redan vid den lägsta koncentrationen upptäckte respondenterna att TCA var närvarande. 

Någon specifik koncentration där konsumenter avvisar vinet kunde dock inte fastställas. 

Studiens resultat indikerar starkt att TCA upptäcks vara närvarande vid en betydligt lägre 

koncentration än då vinet faktiskt avvisas av konsumenter. Den viktigaste slutsatsen som kan 
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dras baserat på de svar som givits är att det krävs betydande mängder TCA innan 

konsumenter avvisar ett kontaminerat rött vin. Därmed anser uppsatsförfattarna att de 

sensoriska tröskelvärden som tidigare forskning har framtagit är en dålig indikator för när 

konsumenters gillande påverkas. Då de koncentrationer (0,5 L - 13L) som använts inte 

motsvarade de doftintensitetsnivåerna (sannolikt icke förnimbart – överväldigande) som 

uppsatsförfattarna valt ut, är det svårt att göra reliabla antagande kring sambanden mellan 

dessa. Det som observerats, vid de specifika koncentrationer av TCA som använts, är dock att 

doftdjup, doftintensitet och vinets fruktkaraktär förändras beroende på mängden TCA som 

förekommer. Konsumenter upplever däremot att de karaktärer som tillkommer på grund av 

TCA förblir de samma oberoende av koncentrationen. Genom studien har nya karaktärer, i 

form av fräna och metalliska lukter så som urin, ammoniak och järn, vilka kan associeras med 

defekten TCA potentiellt identifierats. 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Studiens syfte var att ta reda på hur konsumenter upplever defekten, när den upptäcks och hur 

pass bra defekten accepteras. Då de koncentrationer som testades inte visade sig stämma med 

de doftintensitetsnivåer som ämnades undersökas och det exakta innehållet i den stamlösning 

som användes vid tillsättandet av TCA är okänt, är det problematiskt att jämföra resultaten 

med tidigare forskning. Av samma anledning kan reliabiliteten i resultaten anses som svag. 

Detta begränsar studiens användningsområde kraftigt. Studien visar dock relevansen i att 

utbilda restaurangpersonal i att vid ett tidigt skede upptäcka defekter, eftersom ett vin kanske 

inte avvisas av gäst trots att det är klart defekt och inte gillas särskilt bra. Ämnet är också 

intressant att undersöka ytterligare då studien visade många oväntade resultat och den skulle 

kunna ses som en utgångspunkt vid ytterligare tester. För att noggrannare kartlägga exakt hur 

TCA förändras vid olika koncentrationer krävs vidare, mer ingående studier, var till exempel 

ett rent QDA (Quantitative descriptive analysis) test skulle ge tydliga resultat.  

 

 

.  
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Bilaga 1. Informationsblad 

 

Informationsblad om Kandidatuppsatsprojektet 
Restaurang- och hotellhögskolan, 

Örebro universitet 

Vårterminen 2017 

Caroline Hedström och Emma Hellström  Kontakt:  calinhedstrom@gmail.com  

emma@jolle.com 

 

Bakgrund till projektet 

En otränad näsa kan uppfatta kring 10 000 dofter medan en tränad kan uppfatta och känna igen upp till 

20 000. Detta visar att alla de doftkomponenter som finns i ett glas vin och som en tränad näsa kan 

uppfatta kan vara okända och svåra näst intill omöjliga för en otränad näsa att uppfatta och identifiera. 

Många konsumenter väljer bort vin på grund av att de ogillar vinets doftkaraktär, dock har de ofta 

svårt att precisera exakt vad det är de inte uppskattar. 

 

Uppsatsprojektets syfte 

Undersökningen ämnar utreda doftpreferenser i rött vin. Uppsatsprojektets fokus ligger vid att ta reda 

på hur konsumenter upplever och beskriver viners doftkaraktärer så att jämförelser kan göras med 

vilka av dessa karaktärer som leder till avvisande av vin. 

 

Konfidentialitet 

All den information som uppges av informanterna kommer att anonymiseras i uppsatsen. Enbart de 

personer som genomfört undersökningen, samt projektets handledare kommer att känna till namn eller 

annan information som på något vis skulle kunna identifiera enskilda medverkande i studien. Inga 

personuppgifter kommer att lämnas vidare eller användas utöver det som nämnts här. Allt deltagande 

är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta er medverkan. 

För de informanter som sedan önskar att läsa det renskrivna materialet går det bra att kontakta oss via 

mail, säga till vid provningstillfället eller höra av sig till vår handledare. 

 

Handledare för det här projektet är Richard Ahlström 

richard.ahlstrom@mah.se eller telefon 00358-400932551  

Kursansvarig för Examensarbetet är professor Åsa Öström  

asa.ostrom@oru.se eller telefon 019-302011   
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Genom att fylla i detta formulär godkänner du ditt deltagande och intygar att: 

Du har läst igenom och förstått den skriftliga informationen samt den eventuella muntliga 

informationen som uppsatsförfattarna delgett er och ni har fått chans att ställa frågor och fått svar som 

ni inte har problem att förstå.  

Du vet att din medverkan är frivillig och att du när som helst kan välja att avbryta den. Alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt och svaren från alla som deltar kommer att anonymiseras 

Var god fyll i och lämna denna lapp till Emma eller Caroline för att din medverkan ska kunna 

dokumenteras. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ort och datum   Signatur och namnförtydligande 

 

 

Tack för att du vill delta i vår undersökning 
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Bilaga 2. Sökmatris 

 

Datum Databas Sökord Antal 
ref. 

Kombination Antal 
referenser i 

kombination 

Antal 
lästa 

abstract 

Antal 
lästa 

artiklar 

Använda artiklar 

2017-

03-28 
summon 1. 2,4,6 

trichloroanisole 
87 

 

x x 10 3 3 

x x 2.wine 15,195 x x x x x 

x x 3.defects 484 x x x x x 

x x 4.identification 3,832 x x x x x 

x x x x 2+3+4 211 46 9 x 

x x 5.off-flavors 224 x x x x x 

x x 6.odorants 26,235 x x x x x 

x x x x 2+3+4+5+6 32 12 7 1 

x x 7.SPME 20,447 x x x x x 

x x x x 1+2+3+4+5+7 19 10      3 1 

2017-

03-29 
x 8.threshold 3 957 

636 
x x x       x x 

x x 10.”cork taint” 314 x x x       x x 

x x x x 10+8 133 43      5 1 
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Bilaga 3. Laborationsanteckningar 

Laborationsanteckningar 

Laborationsanteckningar från fredag 21/4-2017. 

Förundersökning: 

 Uppmätning av 4 cl Big Zin Zinfandel vin i sju stycken genomskinliga ISO glas 

 Sex av de sju glasen radades upp för att defekten ska kunna tillsättas. (Sjunde glaset, 

referensprov ingen defekt) 

 En lista har skrivits om vilka koncentrationer som ska tillsättas 

 Pipetter och defekt finns på plats och uppsatsförfattarna börjar laborera 

 

Vid första ”piloten” bestäms det att defekten ska tillsättas i jämna steg på 0,5µl, med mikropipetter 

togs det först upp 0,5µl sedan 1,0µl och en jämn ökning på 0,5 upp till 3µl. En testpanel hjälpte 

uppsatsförfattarna att bedöma vinerna ifall defekten kunde platsa in på de sex olika steg som 

uppsatsförfattarna tänker att skalan ska gå i, och dessa är: sannolikt icke förnimbart, knappt 

förnimbart, förnimbart, tydligt, mycket tydligt eller överväldigande. Efter att själva ha doftat på alla 

testerna likaså panelen insågs det att koncentrationerna behöver vara betydligt högre ifall en 

konsument ska uppfatta den. Därför diskuterades det fram hur vidare laboration skulle gå till, hur 

skulle en lyckad mängd defekt kunna uppnås så att den doftar och passar in i de sex kategorierna.  

Många tankar om hur detta ska gå till väga för att den lägsta nivån inte ska kännas och att få den sista 

nivån att bli så stark som möjligt att konsumenterna inte ska vilja förtära vinet. Där kommer problemet 

med hur stora steg ska vi ta för att det dels ska fungera praktiskt då defekt flaskan innehåller kring 1cl. 

Ska det ökas stegvis, att det tillsätts en större volym ju högre koncentration? Uppsatsförfattarna 

laborerar och försöker uppnå de perfekta nivåerna men behöver vägledning med hur de ska tänka och 

gå vidare. 

Efter en konsultation med en lärare vid RHS bestämdes det att stegen måste vara jämna för att kunna 

läsa av de resultat som uppstår på ett så enkelt sätt som möjligt samt för att det inte ska bli missvisande 

på något sätt.  

En ökning med 2,5 µl valdes för att testas och laborationen fortsatte genom att defekten tillsattes 

stegvis från 0,5 µl med en ökning på 2,5 µl enda upp till 13 µl. Detta blir den slutliga laborationen och 

själva undersökningen kommer att ske i steg med en ökning på 2,5 µl per steg. 

0,5 µl, 3 µl, 5,5 µl, 8 µl, 10,5 µl och 13 µl blir den slutliga mätningen som kommer att ske Tisdag 

25/4-2017, Sensorik Lab vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. 
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Bilaga 4. Sammanställning av ord 

Skillnad hos proverna 

 

        

 

 

              

 

0,5µL (21) 

 

 

3µL  (21) 

 

 

5,5µL  (21) 

 
 
8µL (20) 

 
 
10,5µL(20) 

 
 
13µL(21) 

 
 
Teman 

Svagare doft, 

Blommigheten 

försvunnen, 

Lättare 

Beskt 

Skarpare doft, 

doftar illa, , 

förlorad 

blommighet, 

mindre fyllig 

doft, inte lika 

sött som 

tidigare (0,5 

µL) 

Mycket starkare 

doft, inte fräscht, 

fränt och stickigt, 

mjukare doft , 

inte lika tungt, 

Starkare doft, 

annan doft, 

aromatiska 

doften är 

försvunnen, 

Starkare 

doft, 

mindre 

fyllig doft, 

Har en 

annan doft 

Starkare 

doft, 

luktar illa 

Intensitet 

Dammigt, jordigt, 

unket, dovt, 

källare, gammalt. 

Mögel 

unken doft, som 

påminner om 

smaken av dåliga 

vindruvor eller 

någonting i 

grönsaks/frukt-

väg som blivit 

dåligt 

Unket, 

Oangenäm doft,  

Defekt  

gammalt hus 

Gammalt, 

mörkare, blöt 

skog, förmultna 

blöta löv 

Äldre 

gammalt, 

sunkigt, 

unket, svag 

mögeldoft,  

Stinker kork 

Gammalt, 

unket, 

jordigt,  

Unket, 

instängt, 

mossa, 

defekt, 

Kork 

Syltigare, sötare, 

bärigare, 

fruktigare, Syrligt 

– dålig 

frukt/grönt 

Inte lika sött 

som tidigare, 

Surare 

Mindre sött, 

mindre frukt och 

bär, värmen är 

borta, fruktigare 

och mer 

grönsakig 

Körsbär 

Bärigare, 

syrligare, 

Något mindre 

sött,  

Bärigare, 

sötare, 

syrligare,  

fruktigare 

Fruktigare, 

mindre 

sött, 

sötare, 

surt,   

Frukt 

Platt (Vin på väg 

ut – tappar sin 

karaktär) 

Fränt Salt Urin Surt Svett Fränt  

Rökigt   Rökigt Rökigt  Ek 
Metallisk Metall  Metall Järn, 

Bittrare 

Järn  Metall 
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Beskriv doften 

 

 

 

 

0,5  µL (21) 

 

3 µL (21) 

 

5,5 µL (21) 

 

8 µL (21) 

 

10,5 µL (21) 

 

13 µL (21) 

 

Teman 

Svag doft, platt, 

oangenäm 

Dov doft, lätt, 

platt och 

försvinnande,  

Lätt, tungt, 

smaklöst, 

djup doft, 

off doft 

Fylligt, 

svag doft av 

gräs 

Doft som 

tilltalar, platt, 

doftlös 

Blommig 

doft 
Intensitet 

Bär, fruktighet, 

sötma, sylt, syrlig, 

röda/mörka bär 

Bär, sött, rött 

äpple fallfrukt, 

mandel, 

körsbär, röda 

bär, syrligt, 

sur, russin, 

mögliga 

plommon 

Syntetiskt, 

bärigt, 

syrligt, 

plast, 

russin, 

plommon, 

körsbär, 

övermogna 

bär, surt 

Bärigt, 

syrligt, röda 

bär, mörka 

bär, fikon, 

dadlar, 

russin, 

rabarber, 

plommon, 

äpple, 

körsbär, 

Choklad, 

sött 

Sött, bärigt, 

choklad, röda 

bär, vinbär, 

vindruva, saft, 

russin, 

plommon, 

övermogna 

bär, fruktigt, 

friska bär, 

körsbär, 

mörka bär, 

syrligt 

Mörka bär, 

choklad, 

röda bär, 

lakrits ton, 

russin, 

plommon, 

blåbär, 

hallon, 

körsbär 

krusbär 

Frukt 

Trä, ruttet, instängd, 

jord, bittert, 

dammigt, strävt, 

unket, källare, 

mögel, vått trä, 

gammalt, kärvt , 

mossigt, 

kork  

Luktar som en 

möglig källare där 

pappa råkat spilla ut 

en dunk bensin och 

mamma är arg 

Murket trä, 

gammalt hus, 

strävt, mossa, 

jordkällare, 

fuktig jord, 

regn på 

grusväg, 

mögel, unken 

mossa i 

gammal skog, 

smutsigt, 

dammigt 

 

Tanninrikt, 

unket, blöt 

skog, dålig 

luft, kallt, 

källare, hö, 

blött, 

dammigt, 

gammalt, 

mögel, 

instängt, 

förmultna 

löv 

Tanninrikt, 

strävt, 

svamp, 

instängt, 

unket (är 

vinet 

gammalt?), 

kork, kall 

källare, vått 

trä, skog 

Unket, 

mögligt, 

instängt, hö, 

lite trä, 

jordigt,  

Tanninrikt, 

strävt, 

svamp, 

mögel, 

mossa, blöt 

skog, avlopp, 

instängd, 

kork, 

gammalt 

hus, källare, 

damm, 

unket, blött, 

jordkällare, 

instängt,  trä 

doft 

Kork 

Metalliskt  Metalliskt   Järn Metalliskt, 

järn 

Järn  Metall 

Rökigt  

Ek 

Rökigt  Rökigt 

 Ek 

kryddigt, 

mustigt 

Peppar, 

rökigt, 

kryddigt 

Ek 

Härlig och 

mustig,  
Ek 

Ammoniak, starkt, 

svett, lim, stickigt 

Medicin, 

nagellack, 

alkohol, urin, 

fränt, jäst, 

stickigt 

Gammal 

svett, avgas, 

fränt, ättika 

Urin Ammoniak  Fränt Fränt 
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Kommentarer på acceptans eller avvisande av vinet 

 

0,5 µL 3 µL 5,5 µL 8 µL 10,5 µL 13 µL 
Luktar 

tillräckligt gott 

för att kunna 

dricka, mer 

intressant än 

referensprovet, 

oangenäm, 

Hade druckit 

om inte 

referensprovet 

funnits 

Oangenäm, ej 

tilltalande 

doft, kul att 

testa, hemsk 

doft, doften 

har 

försvunnit, 

kan smaka 

helt okej, 

INTE gott 

Vin med 

mycket smak 

och kraft, inte 

gott, stinker, 

tappat en del 

(kan dricka) 

Gott med 

mycket smak,  

 

 

 

 

 

 

 

Sött, gott, 

Hade druckit 

om inte ref. 

prov fanns, 

till att börja 

med luktade 

det illa sedan 

övergick det 

till en 

behaglig doft, 

Defekt, doftar 

illa, ser inget 

fel med det, 

Luktar inte 

illa, 

Luktar 

dessertvin 

Lustig doft, 

unken, mögel, 

luktar defekt,  

Unket Unket, defekt, 

gammalt 

Gammalt, 

unket,  

Unket, mögel, 

gammalt, 

strävt,  

Unket,  

Fruktigt   Syrligt, 

fruktigt 

 Fruktigt Mindre 

fruktigt  

 Surt  Urin  Svett, fränt 

Rökigt Kryddigt     
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