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Sammanfattning____________________________________ 

Inledning: Sensoriska intryck i form av doft och syn utgör en stor del av hur vinprovare 

bedömer ett vin i samband med vinprovning. Denna uppsats undersöker om färgat ljus i 

provningsrummet påverkar hur vinprovare upplever de fruktiga aromerna i vin, och om det 

finns ett samband mellan ljusets färg och associationer till frukter och bär med samma färg. 

Syfte: Syftet är att undersöka om färgen på ljuset i ett provningsrum leder till 

starkare doftassociationer till frukter och bär med samma färg som ljuset i samband med 

vinprovning. 

Metod: Kvantitativ metod genom sensoriska tester med hjälp av den sensoriska metoden 

CATA samt WSET level 3 Systematic Approach to Tasting Wine på en tränad panel, samt 

kvalitativ metod genom fokusgruppsintervjuer i samband med det sensoriska testet. 

Resultat: Resultatet visade att det fanns ett tydligt samband mellan det blå ljuset och 

respondenternas associationer till doftattributen grapefruit, lemon och banana. I det röda 

ljuset var attributen, redcurrant, strawberry och red cherry vanligast förekommande. I det 

neutrala ljuset var resultatet mest samlat och attributen blackcurrant, blackberry och black 

cherry var de som stack ut mest.  

Slutsats: Studien har visat att ljusets färg i rummet tenderar att påverka vinprovares 

doftassociationer då ett och samma vin associerades till helt olika beskrivande ord för vinets 



aromer beroende på vilken färg ljuset hade vid serveringstillfället. Studien har dock inte 

kunnat visa att en specifik färg skulle förstärka en vinprovares associationer till frukter och 

bär med samma färg som ljuset.  

Nyckelord: Sinnesintryck, perception, synestesi 
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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Richard Ahlström, våra medstudenter i seminariegruppen, 

sommelierstudenterna som deltagit i de sensoriska undersökningarna och intervjuerna som 

denna undersökning bygger på, bibliotekarierna vid Restaurang och hotellhögskolan i 

Grythyttan, Asgeir Nilsen, intendent Åsa Sandberg och alla andra som på något sätt hjälpt 

eller inspirerat oss under arbetet med denna uppsats. 

Introduktion 
Eftersom sinnena doft och syn utgör en väsentlig del av hur människor tolkar sin omvärld är 

det intressant att undersöka hur sinnena samverkar och påverkar varandra i samband med 

vinprovning. I många sammanhang används färgat ljus på ett medvetet sätt för att förstärka 

andra sinnesintryck. Några tydliga exempel på detta återfinns inom scenografi för teater, film 

och musikscenen. Inom dessa branscher har man länge arbetat med ljusdesign som är 

anpassad för att framkalla och förstärka känslor hos publiken, och på så vis göra 

helhetsupplevelsen större. Ett annat exempel på hur människor kan påverkas av färgat ljus 

kan hittas i studier av casinon, som bland annat har visat ett samband mellan röd belysning 

och större risktagande i spelsituationer i form av högre insatser. Författarna till denna uppsats 

har funnit inspiration i detta och är därför intresserade av att undersöka om man kan använda 

sig av olika ljussättningar i ett vinprovningsrum för att förstärka specifika doftintryck. 

Undersökningen fokuserar på hur ljusets färg i provningsrummet påverkar vinprovares 

upplevelser av de fruktiga aromerna i vin, och huruvida vissa färger ger upphov till starkare 

associationer av frukter och bär med samma färg som ljuset. 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Detta uppsatsämne är relevant för Måltidskunskap och värdskap eftersom det undersöker 

specifika delar av den multisensoriska upplevelse som en måltidssituation innebär. 

Måltidssituationen kan analyseras utifrån Five Aspect Meal Model eller FAMM-modellen som 

den också kallas. Modellens fem aspekter är rummet, mötet, produkten, stämningen och 

styrsystemet (Edwards & Gustafsson, 2008). Denna undersökning är i första hand relevant för 

aspekterna rummet och produkten då vinet utgör produkten i undersökningen och ljusen utgör 

en betydande del av rummet. Fokus i undersökningen ligger på hur förändringar av rummets 

egenskaper påverkar de upplevda sensoriska egenskaperna hos produkten. Uppsatsförfattarna 
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är alltså mer konkret intresserade av att undersöka ifall de kan manipulera respondenternas 

upplevelse av produkten genom att förändra rummets egenskaper med hjälp av ljussättningen.  

Att på ett medvetet sätt arbeta med ljussättning av ett rum kan vara ett sätt att tillämpa 

estetisk gestaltning som ett verktyg för att förhöja de olika aspekterna i FAMM-modellen. 

Estetisk gestaltning är ett av huvudområdena som undersöks inom måltidskunskap och 

värdskap vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet.  

Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt redogörs en sammanfattning av befintlig forskning kring människans doftsinne, 

färgseende, hur de olika sinnesintrycken samspelar och påverkar varandra samt hur de 

visuella intrycken kan påverka en livsmedelsprodukt, i detta fall vin. Slutligen förklaras också 

vinprovningsmetodiken WSET level 3 Systematic Approach to Tasting Wine, vilken kommer 

att användas för undersökningen i samband med de sensoriska testerna. 

Perception och kognition 
Det är vanligt att sensoriska metoder bygger på kunskap från perceptionspsykologin 

(Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Inom perceptionspsykologin 

förekommer begreppen perception och kognition för att beskriva aktiva psykologiska 

processer i den mänskliga hjärnan (Ibid.). Perception handlar om varseblivning via sinnena 

syn, hörsel, känsel, lukt och smak samt hur informationen från sinnesintrycken samordnas 

och tolkas (Ibid.). Denna process sker på ett ögonblick, ofta omedvetet, och informationen 

ställs i relation till känslor, minnen, kunskaper och tidigare erfarenheter (Gustafsson et al., 

2014). Kognition handlar om intellektuell förståelse och möjliggör förvärvandet av kunskaper 

då den är förknippad med människans förmåga att minnas, uppfatta, lösa problem och 

komma till beslut (Ibid.). Efter en kombination av förnimmelse, perception och kognition förs 

informationen vidare via det centrala nervsystemet till storhjärnans bark där våra tankar 

uppstår, och vi kan skapa oss en bild av omvärlden (Ibid.). Dessa processer är avgörande för 

hur man värderar ett livsmedel med hjälp av sina sinnen (Ibid.). 

Doftsinnet 
Luktepitelet är ett område som sitter i näsans övre del och dess storlek och form kan liknas 

vid två ärtor (Gustafsson et al., 2014). I luktepitelet finns luktnervceller som är försedda med 

hårbeklädda utskott som kallas för cilier, vilka skyddas av små kanaler av ben, silben 

(Meilgaard, Civille & Carr, 2007). Dessa utgör en färdväg mellan näshålan och luktloben 
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(Gustafsson et al., 2014). Eftersom luktcellerna är i ständig kontakt med den luft som 

strömmar genom näsan, har de kort livslängd och nybildas ofta genom celldelning (Ibid.). 

Luktepitelets kontaktyta är tack vare cilierna relativt stor och inrymmer flera typer av 

luktreceptorer, cirka 1000 olika (Gustafsson et al. 2014). I varje luktreceptor kan ett antal 

doftmolekyler bindas och detta resulterar i att många olika bindningar kan kombineras (Ibid.). 

Därför blir människans doftspektra stort och vi kan uppfatta en stor variation av dofter 

(Gustafsson et al., 2014). Cilierna och receptorerna omges av ett slemlager som ständigt 

reproduceras och forslar bort de doftmolekyler som förbrukats, samtidigt som det ser till att 

cilierna återfuktas (Ibid.). Att de förbrukade doftmolekylerna transporteras bort är viktigt för 

att luktcellerna ska kunna reagera snabbt vid en förändring av doftförhållanden (Ibid.).  

Doftämnena ger upphov till olika mönster beroende på vilka receptorer som aktiveras och det 

är det som gör att vi kan skilja olika dofter åt (Gustafsson et al., 2014). När en doftmolekyl 

binds till en av luktcellernas receptorer sänder cellen ut en nervimpuls från luktepitelet till 

luktloben i hjärnan, vilken är sammankopplad med luktbarken (Ibid.). Luktbarken ingår i det 

limbiska systemet, vilket också är centrum för våra känslor (Ibid.). Detta är enligt författarna 

en möjlig förklaring till att dofter kan ge upphov till starka emotionella reaktioner och väcka 

minnen. Luktsinnet är människans äldsta sinne ur ett evolutionsperspektiv och har inga starka 

neurala kopplingar till hjärnans språkcentra (Gustafsson et al., 2014). Detta är en möjlig 

förklaring till att det många gånger kan vara svårt att sätta ord på en doft om det inte finns en 

liknande erfarenhet sedan tidigare att associera till (Ibid.). 

Färgseende 
Människans färgseende triggar omedvetna reaktioner, både fysiska och psykiska (Gustafsson 

et al., 2014). Studier har visat att människor som exponeras för röd respektive blå färg 

reagerar på olika sätt (Ibid.). Röd färg verkar, till skillnad från blå, förhöja upplevelsen av 

stress och kan dessutom framkalla svettningar (Ibid.). Det finns en generell indelning av 

färger i kategorierna varma och kalla färger som bygger på färgernas våglängd (Gustafsson et 

al., 2014). De varma färgerna har hög våglängd och till dessa hör rött, orange och gult (Ibid.). 

De kalla färgerna har lägre våglängd och utgörs av grönt, blått och lila (Gustafsson et al., 

2014). Vidare menar författarna att de varma färgerna tenderar att ge upphov till mer aktivitet 

och spänning medan de kalla färgerna verkar lugnande och avkopplande (Ibid.). 

Forskning inom psykologin har visat att människans förmåga att urskilja enskilda dofter är 

begränsad i sammanhang där övrig relevant semantisk information inte finns att tillgå 
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(Gottfried & Dolan, 2003). Några exempel på grundläggande faktorer som påverkar hur 

människan upplever och bearbetar dofter är visuella, perceptionella och kognitiva faktorer 

(Ibid.). Förändringar av dessa faktorer kan alltså leda till förändringar i hur vi upplever bl.a. 

tröskelvärden, adaptionsgrad och intensitet på olika attribut av dofterna (Gottfried & Dolan, 

2003). Här blir färgseendet viktigt eftersom det vi ser kan påverka hur vi upplever och 

bedömer en doft (Ibid.). Människan kan med hjälp av synen identifiera ett livsmedels färg, 

form och utseende vilket i sin tur påverkar våra förväntningar på smak, doft och konsistens 

(Gustafsson, et al., 2014). Många oberoende källor som återfinns bland dagens publicerade 

forskning är eniga om att människans förmåga att bedöma och identifiera dofter och smaker 

influeras av färgseendet (Spence & Piqueras-Fiszman, 2014).  

Enligt Gustafsson et al. (2014) kan det för människan vara problematiskt att identifiera dofter 

och smaker på livsmedel om de har manipulerats visuellt, till exempel genom att färgas till en 

färg som avviker från dess natur, eller till en annan färgintensitet. Ett annat exempel som 

behandlar detta finns i en studie som genomfördes av forskarna Joandra Hoegg och Joseph 

W. Alba (2007). De genomförde ett sensoriskt test som visade att en juice vars färgintensitet 

hade manipulerats fick respondenterna att uppleva skillnader i smaken trots att alla prover 

innehöll samma juice. Forskning har också visat att vinprovares förmåga att detektera aromer 

förändras om vinets färg döljs med hjälp av svarta glas (Williams, Langron & Noble, 1984). 

Detta nämns också av Gustafsson et al. (2014) som lyfter ett exempel om att det kan vara 

svårt att skilja på ett ungt rött vin från Bordeaux och ett fylligt vitt vin om de serveras i svarta 

glas. Enligt Williams et al. (1984) finns också en korrelation mellan vinets färg och en 

vinprovares benägenhet att acceptera specifika aromer. Detta bekräftas av Morrot, Brochet & 

Dubourdieu (2001) som skriver; 

The wine’s color appears to provide significant sensory information, which misleads the 

subjects’ ability to judge flavor (Morrot, Brochet & Dubourdieu, 2001, s.316). 

Ett experiment som genomfördes på 54 oenologstudenter vid universitetet i Bordeaux visade 

tydligt att vinets färg påverkar hur vinprovare bedömer vin, och framför allt vilka ord de 

använder för att beskriva vinets aromer (Gottfried & Dolan, 2003). Respondenterna fick 

prova ett vitt vin som hade färgats rött med ett doft- och smaklöst färgämne (Ibid.). Resultatet 

visade att respondenterna konsekvent valde att använda beskrivande ord som är förknippade 

med rödvin, medan de undvek termer som normalt sett används för att beskriva vita viner 

(Gottfried & Dolan, 2003). Att respondenterna blev manipulerade av vinets färg trots att de 
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var tränade vinprovare som besatt expertis i ämnet, tyder på att de visuella synintrycken 

dominerar över doftsinnet (Ibid.). 

Synestesi 
Att det finns en koppling mellan smak och doft är sedan länge känt, men på senare tid har 

forskning kunnat påvisa att doftsinnet också kan interagera med övriga sinnen på oväntade 

sätt (Jadauji, Djordjevic, Lundström & Pack, 2012). Mycket av den forskning som historiskt 

sett har genomförts kring våra sinnen har enbart fokuserat på ett specifikt sinne i isolation 

(Ibid.). Undersökningarna bygger i många fall på stimulin som varit riktade direkt mot det 

sinne som undersökts, till exempel ljud för hörsel, visuella stimulin för syn och så vidare 

(Ibid.). Jadauji et al. (2012) visar dock att våra sinnen inte fungerar så i realiteten eftersom de 

inte kan lyftas ur en större kontext där flera sinnen är aktiva på en och samma gång (Ibid.). 

Att människans sinnen samspelar och påverkar varandra synliggörs av Herdenstam (2004), 

som skriver att ett sinne omedvetet kan översättas till ett annat i samband med vinprovning 

och att effekten av detta kan bli att vinprovaren beskriver sinnesintryck som är kopplade till 

“fel” sinnesupplevelse. Detta fenomen kallas för synestesi och är ett neurologiskt tillstånd 

som innebär att ett stimuli av ett sinne leder till en automatisk, omedveten respons i ett annat 

sinne eller en annan kognitiv väg i hjärnan (Cytowic, 2002). Kort sagt innebär detta att 

människan inte alltid är medveten om varifrån ett stimuli kommer och vilket sinne som 

påverkas (Ibid.).  

WSET level 3 Systematic Approach to Tasting Wine 
WSET level 3 Systematic Approach to Tasting Wine är en standardiserad metodik för 

vinprovning som tagits fram av den globala organisationen Wine & Spirit Education Trust, 

vilken förkortas WSET (Wine and Spirit Education Trust, 2011). Metodiken är indelad i två 

delar och syftet med den första delen är att vinprovaren ska kunna generera en detaljerad 

beskrivning av vinets utseende, doft- och smakegenskaper och sedan kunna dra slutsatser 

kring vinets ursprung, innehåll, lagringspotential, pris och kvalitet (Ibid.). Den andra delen av 

metodiken utgörs av ett standardiserat vokabulär som har definierats och sammanställts i en 

tabell (Ibid.). Tabellen innehåller specifika ord som kan användas för att beskriva utvalda 

egenskaper i vinet (Ibid.). Detta vokabulär utgör en grund för vinprovaren när denne skall 

göra beskrivande associationer av vinets aromer (Wine and Spirit Education Trust, 2011).  
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Syfte 
Syftet är att undersöka om färgen på ljuset i ett provningsrum leder till starkare 

doftassociationer till frukter och bär med samma färg som ljuset i samband med vinprovning. 

Metod och material 
I detta avsnitt redogörs hur uppsatsförfattarna har valt ut sina metoder och vilka val och 

överväganden de har ställts inför under arbetets gång (Bryman, 2011). De aktuella 

tillvägagångssätten kommer att förklaras för att skapa mer transparens och insyn i 

uppsatsförfattarnas arbetsprocess. Detta för att synliggöra vilka motiv som ligger bakom de 

valda metoderna, teknikerna och besluten som ligger till grund för studiens resultat. 

Pilotstudie 
Det sensoriska testet och fokusgruppsintervjun föregicks båda av en pilotstudie. Detta för att 

uppsatsförfattarna skulle kunna testa de valda metoderna och utvärdera dem innan 

huvudmaterialet skulle samlas in (Patel & Davidsson, 2011). Syftet med pilotstudien var att 

kunna identifiera eventuella problem, till exempel i form av otydliga eller ledande frågor som 

skulle kunna påverka resultatet på ett negativt sätt eller utgöra hinder för undersökningens 

genomförande (Ibid.). Med pilotstudien ville uppsatsens författare också kontrollera att 

frågorna var utformade på ett sätt som gjorde att svaren som lämnades var relevanta för 

studiens syfte och inte ledde till missförstånd (Bryman, 2011). Pilotstudien var uppbyggd på 

samma sätt som huvudundersökningen och innehöll samma sensoriska test och samma frågor 

som fokusgruppsintervjun. Den genomfördes på en mindre grupp respondenter som alla 

uppfyllde samma urvalskriterier som målgruppen för den verkliga undersökningen (Patel & 

Davidsson, 2011).  

Litteratur- och datainsamling 
Tre av de vetenskapliga artiklarna som använts för uppsatsen samlades in genom 

databassökningar (Bilaga 1) i databasen Primo. Databassökning i vetenskapliga databaser är 

enligt Bryman (2011) en lämplig metod för att hitta tillförlitlig information som är 

vetenskapligt granskad och bygger på tidigare forskning. 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

● Artiklarna kan läsas på svenska eller engelska. 

● Artiklarna kan läsas i fulltext. 

● Artiklarna har genomgått vetenskaplig granskning. 
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Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

● Artiklar med okänd upphovsman. 

● Artiklar som endast finns tillgängliga mot betalning. 

Övriga artiklar hittades genom att söka vidare i referenslistorna för tidigare nämnda artiklar. 

Övriga titlar har hittats i relevant kurslitteratur som används inom programmen Sommelier 

och måltidskreatör samt Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, Örebro universitet.  

Urval 

De nyckelord som valts ut för databassökningarna anses vara relevanta för studiens syfte och 

har en tydlig koppling till frågeställningen. Sökorden som huvudsakligen använts är sensory, 

wine, taste, smell, tongue, colour, visual, olfactory och perception. Med hjälp av filter 

begränsades sökträffarna sedan ner utifrån uppsatsens inklusions- och exklusionskriterier, 

tills mindre än 100 artiklar återstod. Artiklarnas rubriker lästes igenom och värderades utifrån 

hur relevanta de ansågs vara för uppsatsens syfte. De sökningar som resulterade i att 

relevanta ämnesrubriker hittades granskades närmare och artiklarnas sammanfattningar lästes 

igenom. Ytterligare en gallring gjordes utifrån sammanfattningarna och efter detta steg valde 

uppsatsförfattarna ut tre av de artiklar som slutligen skulle användas för uppsatsen. Dessa 

artiklar har sedan granskats i detalj och lästs igenom flera gånger. De andra två vetenskapliga 

artiklarna hittades genom att söka upp källorna för tidigare nämnda artiklar. I enlighet med 

det Bryman (2011) skriver, användes en sökmatris (bilaga 1) för att effektivisera och 

dokumentera alla steg i arbetet med litteratursökningen. Sökmatrisen är också av värde ifall 

det skulle bli aktuellt att i efterhand redovisa hur materialet samlats in (Ibid.).  

Validitet och reliabilitet 
För att uppnå validitet i en forskningsstudie måste det enligt Bryman (2011) finnas ett tydligt 

samband mellan studiens syfte och de slutsatser som kunnat dras. Teoretisk validitet handlar 

om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet (Ibid.). Validitet kan aldrig 

uppnås utan reliabilitet då reliabilitet innebär att mätningarna är pålitliga och följdriktiga 

(Ibid.). 

Metodval 
För att samla in materialet till denna undersökning har kvantitativ forskning kombinerats med 

kvalitativ forskning. Den kvantitativa datan samlades in genom ett sensoriskt test med en 
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tränad panel. Den kvalitativa datan samlades in genom att tio respondenter från det sensoriska 

testet intervjuades i en fokusgruppsintervju. Nedan presenteras de valda metoderna närmare. 

Design och material 

Rummet 

Det sensoriska testet ägde rum i Måltidens hus i Grythyttan, närmare bestämt i 

sammanträdesrummet Sevilla, vilken är en av de lokaler som Örebro universitet hyr av 

Akademiska Hus. Inför testet tömdes rummet på möbler och alla färgade ytor täcktes med 

vita tyger. När alla ytor i rummet var vita möblerades rummet med ett vitt bord och vita 

stolar. Detta för att eliminera risken för att något objekt i rummet skulle kunna påverka 

resultatet genom att ha en avvikande färg. Därefter mörklades lokalen genom att alla fönster 

och övriga ljusinsläpp täcktes ordentligt med hjälp av tjocka vita tyger. 

Ljuset 

Inför de tre serveringarna hade en ljussättning för respektive vin förberetts. Till detta 

användes scen- och teaterljus i form av halogenlampor med en effekt på 50W monterade i 

armatur av modell PAR-20. Ljuset färgades med hjälp av färgfilter. Nyanserna som användes 

var Lee 079 för det blå ljuset och Lee 106 för det röda. Dessa filter ger samma ljusintensitet 

med olika nyanser på färgen, en klarblå och en klarröd. Lamporna placerades ut på samma 

plats och med samma vinkel för att uppnå exakt samma förutsättningar i form av 

ljusspridning och reflektioner i rummet vid samtliga tester. För det neutrala ljuset användes 

endast ett transparent dämpande filter för att uppnå samma ljusintensitet som vid det färgade 

ljuset. Ljusets intensitet kontrollerades sedan med hjälp av en ljusmätare i en systemkamera, 

modell Canon EOS 1000D. 

Vinet 

Samma vin serverades i tre olika serveringar. Vinet som användes heter Chateau Pech-Latt 

och tillverkas av producenten med samma namn. Det är ett franskt vin som är gjort på 

druvsorterna carignan, grenache, syrah och mourvedre. Vinet valdes ut för testet då det 

enligt systembolagets doft- och smakbeskrivning har en fruktig doft och innehåller aromer av 

både röda och blå frukter och bär (Systembolaget, 2017). Vinet serverades i svarta ISO-glas 

för att respondenterna inte skulle kunna se vinets färg, då detta skulle kunna medföra risk för 

oönskade synestesieffekter som kunnat påverka resultatet negativt. ISO-glasen är utformade 

enligt internationell standard och rekommenderas av WSET för vinprovning (Wine and Spirit 
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Education Trust, 2011). Inför serveringen mättes vinet upp så att varje glas innehöll exakt 5 

centiliter, vilken är den rekommenderade volymen för prover ur ISO-glas (Ibid.). Vinet höll 

vid servering den rekommenderade serveringstemperaturen på 18 grader Celsius 

(Systembolaget, 2017). 

Metodval och tillvägagångssätt för sensoriskt test 
Det sensoriska testet utformades så att ett och samma vin serverades till en sensorisk panel i 

tre olika serveringar, och för varje servering förändrades rummets färg genom ljussättningen. 

Respondenternas uppgift var att svara på ett frågeformulär med samma upplägg som en enkät 

som designats enligt metoden CATA, vilket står för check-all-that-apply (Ares & Jaeger, 

2015), med en begränsning till tre ord för varje servering. CATA är en metod som ger 

respondenten möjlighet att ge mer precisa och spontana svar och enligt Ares och Jaeger 

(2015) krävs relativt liten kognitiv ansträngning. Eftersom CATA endast använder fasta 

svarsalternativ där respondenterna skall markera de attribut som anses vara passande slipper 

respondenterna lägga fokus på att formulera sig, vilket kan vara effektivt för att få svar på 

frågan (Ibid.). Möjligheten att välja bland ett stort antal attribut gör det möjligt samla in exakt 

information om respondentens perception om en produkts sensoriska karaktär (Ibid.). Ares 

och Jaeger (2015) beskriver CATA som en pålitlig metod som är passande för att utforska 

konsumenters perception av produkter i samband med sensoriska tester.  

Något som bör tas i beaktning är språkbruket. Det är viktigt att respondenterna känner sig 

trygga och bevandrade i det vokabulär som används, annars kan CATA få motsatt effekt och 

ge missvisande resultat (Ibid.). Därför användes enbart ord ur WSETs metodik, vilka 

respondenterna var väl bekanta med. 

WSET level 3 Systematic Approach to Tasting Wine är en standardiserad metodik för 

vinprovning som tagits fram av den globala organisationen Wine & Spirit Education Trust, 

vilken förkortas WSET (Wine and Spirit Education Trust, 2011). Metodiken är indelad i två 

delar och syftet med den första delen är att vinprovaren ska kunna generera en detaljerad 

beskrivning av vinets utseende, doft- och smakegenskaper och sedan kunna dra slutsatser 

kring vinets ursprung, innehåll, lagringspotential, pris och kvalitet (Ibid.). Den andra delen av 

metodiken utgörs av ett standardiserat vokabulär som har definierats och sammanställts i en 

tabell (Ibid.). Tabellen innehåller specifika ord som kan användas för att beskriva utvalda 

egenskaper i vinet (Ibid.). Detta vokabulär utgör en grund för vinprovaren när denne skall 

göra beskrivande associationer av vinets aromer (Wine and Spirit Education Trust, 2011).  
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Orden som kan användas för att beskriva vinets aromer enligt denna metodik är indelade i 

fyra kategorier; floral/fruit, spice/vegetable, oak/other och aroma faults (Ibid.). Denna 

undersökning fokuserar uteslutande på Floral/fruit eftersom det är den kategori som är mest 

relevant för studiens syfte. Inom kategorin floral/fruit finns underkategorierna; floral, green 

fruit, citrus fruit, stone fruit, tropical fruit, red fruit, black fruit, dried/cooked fruit. Det som 

var intressant för undersökningen i denna kvantitativa del var att mäta frekvensen av valda 

doftattribut i de olika ljusen för att se om det finns ett samband mellan ljusets färg och 

specifika beskrivande ord. 

Respondenterna samlades i provningsrummet och informerades delvis om studiens syfte, utan 

att få veta exakt vilka attribut i vinet som undersöktes. Detta för att minimera risken för att 

påverka resultatet då syftet skulle kunna vara ledande. Därefter följde en förklaring av hur 

testet skulle gå till rent praktiskt. Respondenterna tilldelades viner som provades blint i tre 

omgångar. Som övriga hjälpmedel fanns spottkopp, penna och ett frågeformulär med 

frågorna som designats i programmet EyeQuestion. Frågorna besvarades på ett frågeformulär 

i pappersform för att undvika datorer, mobiltelefoner och läsplattor eftersom skärmarna 

skulle förändra ljuset samt färgen i rummet och därigenom påverka resultatet negativt. 

Frågeformuläret inleddes med två bakgrundsfrågor om ålder och kön och därefter följde en 

sida för varje servering med en lista över alla beskrivande ord för doftattribut som finns i 

WSETs metodik Systematic Approach to Tasting Wine under kategorin floral/fruit (Wine 

and Spirit Education Trust, 2011). Testet gick ut på att för varje servering markera de tre 

beskrivande ord som respondenterna ansåg vara mest applicerbara på respektive vin. Under 

den första serveringen var ljuset i rummet blått. Därefter plockades glasen bort och ett nytt 

glas av samma vin bars ut till respondenterna. När alla hade serverats vin släcktes det blå 

ljuset och ersattes av rött ljus. Samma procedur upprepades för den tredje serveringen och då 

ersattes det röda ljuset med ett neutralt “vitt” ljus. Tiden för provningen var fem minuter per 

servering. När testet var genomfört samlades alla frågeformulär in för att i efterhand 

registreras i programmet EyeQuestion. EyeQuestion är ett mjukvaruprogram som bland annat 

används för att utforma frågeformulär för statistiska undersökningar. Dessa frågeformulär 

skickas sedan ut till de respondenter som ska delta i undersökningen. När all data har samlats 

in kan EyeQuestion sammanställa informationen, samt presentera rådata. För vidare analys 

kan datan exporteras till ett systerprogram som heter EyeOpenR, vilket är ett verktyg för 

statistiska uträkningar och grafisk presentation av resultaten. 
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Metodval och tillvägagångssätt för fokusgruppsintervju 
En fokusgrupp är en gruppkonstellation som rekryterats med avsikt att ge relevant 

information som kan användas i syfte att besvara en forskningsstudies frågeställningar 

(Bryman, 2011). Fokusgruppsintervjuer är enligt författaren ett effektivt sätt att samla in en 

stor mängd kvalitativ data på kort tid. Kvalitativa intervjuer kan enligt Bryman (2011) 

resultera i att svaren får ett mer komplext och nyanserat innehåll i jämförelse med kvantitativ 

forskning. Fokusgruppsintervjuer genomförs i en grupp med flera deltagande respondenter 

som svarar på intervjufrågor under ledning av den eller de som intervjuar (Bryman, 2011). 

Gruppledaren, alltså den som intervjuar, har till uppgift att ställa frågor och övervaka 

samtalet utan att i detalj styra och leda diskussionen (Patel & Davidson, 2011). För att 

diskussionerna ska bli så givande som möjligt är det viktigt att gruppledaren arbetar för att 

respondenterna ska känna sig avslappnade och bekväma, detta kan enligt Fägerborg (2011) 

uppnås genom att intervjuerna inleds med allmänt småprat kring något vardagligt ämne som 

alla i gruppen kan relatera till och vara delaktiga i. Metoden möjliggör dialog mellan 

respondenterna, vilket kan leda till en tryggare och mer avslappnad miljö då respondenterna 

kan finna stöd hos varandra och inte behöver känna sig utelämnade (Fägerborg, 2011). Vid en 

fokusgruppsintervju är det viktigt att gruppledaren som ser till att alla får komma till tals 

(Wibeck, 2010). Fokusgruppen bör av den anledningen inte vara för stor till antalet 

medlemmar (Ibid.). Är fokusgruppen för stor finns en risk för att innehållet blir svårt att 

analysera (Ibid.). Fokusgruppsintervjuer skiljer sig från gruppintervjuer genom att vara 

snävare i sin frågeställning och på så vis ha ett mer fokuserat tema (Bryman, 2011). Vid en 

ostrukturerad fokusgruppsintervju ställs öppna frågor och respondenterna använder sina egna 

ord för att besvara de frågor som ställs, vilket gör svarsutrymmet stort (Patel & Davidson, 

2011). 

Fokusgruppsintervjun ägde rum vid ett tillfälle, direkt efter det sensoriska testet. Tio 

respondenter deltog vid intervjun och frågorna kretsade kring hur de upplevt det sensoriska 

testet. Detta med avseende på hur färgen i rummet hade påverkat deras val av beskrivande 

ord för vinets aromer. Åtta öppna frågor ställdes för att ge respondenterna stort svarsutrymme 

och möjlighet att diskutera frågorna sinsemellan (Bilaga 5), i enlighet med det Bryman 

(2011) skriver. Frågorna behandlade vinets aromer, förändringarna av ljuset i rummet och hur 

dessa förändringar påverkade respondenternas upplevelser och känslor när de provade de tre 

vinerna.  
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Rekrytering av panel 
Till panelen rekryteras studenter från programmet Sommelier- och måltidskreatör vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Detta för att 

respondenterna ska ha erfarenhet av vinprovning samt vara väl införstådda med hur WSETs 

metodik Systematic Approach to Tasting Wine fungerar. Eftersom de är tränade i att bedöma 

vin utifrån denna metodik är de redan bekanta med begreppen och vokabuläret som används, 

och förväntas därför kunna genomföra testet på ett mer effektivt sätt än en otränad panel. 

Metod/teori för analys av datan 

Sensoriskt test 
Den kvantitativa datan som samlades in vid det sensoriska testet analyserades med hjälp av 

programmet EyeQuestion. Då den valda metoden bygger på CATA, eller check-all-that-apply, 

är analysen relativt okomplicerad och handlar om att räkna hur många gånger ett attribut har 

valts ut för att se om det finns ett mönster. I detta fall handlade det om hur respondenterna 

väljer ut beskrivande ord för sina doftassociationer i de olika ljussättningarna. Resultatet 

presenterades sedan i form av ett stapeldiagram som visar frekvensen av valda attribut för 

varje servering. Därefter följer en tabell som visar fördelningen över de valda attributen i 

procent vid de tre serveringarna. 

Fokusgruppsintervju 
Fokusgruppsintervjuerna dokumenterades initialt genom en ljudupptagning som spelades in 

på dator i ljudredigeringsprogrammet Garage Band. Därefter transkriberades intervjun 

detaljerat i text. Detta ansågs vara lämpligt eftersom det kan vara ett störande moment att föra 

anteckningar då det tar tid, och kan innebära att gruppledaren måste avbryta intervjun för att 

hinna med. Den transkriberade texten är också ett viktigt verktyg i efterhand när materialet 

ska analyseras då det ger forskaren möjlighet att gå tillbaka och ta reda på vem som sagt vad 

(Bryman, 2011). Genom att transkribera allt som sägs i detalj fångar forskaren in språkliga 

nyanser i samtalen som kanske skulle gå förlorade om endast övergripande anteckningar hade 

förts (Ibid.). 

Etisk planering för studiens genomförande         
Under arbetet med en forskningsstudie är det viktigt att den/de som genomför 

undersökningen intar ett etiskt förhållningssätt (Bryman, 2011). Med anledning av detta har 

vetenskapsrådet tagit fram en standard som bygger på fyra etiska krav; informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid.). Dessa fyra etiska krav är 

till för att minimera risken för att deltagare i en forskningsstudie skall komma till skada till 

följd av att sin medverkan (Bryman, 2011). Informationskravet tillgodoses genom att 

deltagarna informeras om studiens syfte, vilka moment som ingår och hur materialet kommer 

att hanteras (Bryman, 2011). I denna undersökning kommer respondenterna bara få 

övergripande information om studiens syfte samt hur undersökningen kommer att gå till. 

Respondenterna kommer inte informeras om hela syftet med undersökningen innan testet är 

genomfört eftersom det skulle röja vilka specifika attribut som undersöks i vinet. Detta kan 

medföra en risk för att respondenterna blir mindre objektiva i sina bedömningar. 

Respondenterna kommer istället att informeras om att provningen är blind och att de först i 

efterhand kommer att få veta exakt vad som undersöks. Samtyckeskravet tillgodoses genom 

att alla inblandade parter är införstådda med att all medverkan bygger på frivillighet, att de 

kan avstå att svara på frågor och att de alltid har rätt att avbryta sin medverkan (Ibid.). 

Konfidentialitetskravet tillgodoses genom att alla deltagare anonymiseras och att det 

publicerade materialet inte på något sätt kan röja deras identitet (Bryman, 2011). 

Nyttjandekravet tillgodoses genom att allt insamlat material enbart nyttjas för studien och 

med anledning av den forskning som bedrivs (Ibid.). Innan det sensoriska testet och 

fokusgruppsintervjun genomförs kommer respondenterna därför att få ett informationsblad 

där dessa fyra etiska regler förklaras. Informationsbladet kommer också att innehålla 

uppsatsförfattarnas samt kursansvariges namn och e-postadress så att de har relevanta 

kontaktuppgifter vid eventuella frågor eller funderingar. Vidare informeras också 

respondenterna om att de kan kontakta uppsatsförfattarna med hjälp av dessa 

kontaktuppgifter ifall de skulle vilja begära ut den färdigställda uppsatsen efter bearbetning. 

Resultat 

Resultatet har delats in i två delar utifrån vald insamlingsmetod. Detta för att resultatet 

enklare ska kunna härledas till de metoder som använts. 

Sensoriskt test 
Vid det sensoriska testet deltog 18 respondenter varav hälften var kvinnor och hälften män. 

62% var mellan åldrarna 18-25. 34 % var 26-33 år och 5 % var 50+. Stapeldiagrammet i 

figuren nedan (figur 1) visar frekvensen över de beskrivande ord som valdes ut för respektive 

ljus under det sensoriska testet. Av de 32 beskrivande ord för doftattribut som fanns att välja 
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på var det endast fyra som inte förekom över huvud taget, apricot, nectarine, melon och 

bramble. Dessa fyra ord finns därför inte representerade i diagrammet (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Svarsfrekvens för valda doftattribut vid tre olika ljussättningar. 

Resultatet som presenteras i tabellen nedan (tabell 1) visar svarsfrekvensen för respektive 

doftattribut i procent. I denna figur är de tre vanligast förekommande attributen för varje 

ljussättning markerade med ljusgrön bakgrundsfärg. Samtliga av dessa har valts ut av minst 

25% av respondenterna. 
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Tabell 1. Fördelning av valda doftattribut i procent vid tre olika ljussättningar. 

 

Resultatet visade att det fanns ett tydligt samband mellan det blå ljuset och respondenternas 

associationer till doftattributen grapefruit 33%, lemon 28% och banana 33%. I det röda ljuset 

var attributen, redcurrant 33%, strawberry 44% och red cherry 33% vanligast 

förekommande. I det neutrala ljuset var resultatet mest samlat och attributen blackcurrant 

67%, blackberry 39% och black cherry 28% var de som stack ut mest. I detta ljus stack 

blackcurrant ut extra mycket och markerades av 67% av respondenterna, vilket är den högsta 

frekvensen över alla serveringar. 

Fokusgruppsintervju 
Vid den första serveringen var ljuset i rummet blått och diskussionen kring denna servering 

fokuserade till stor del på beskrivande ord som återfinns i WSETs lista över doftattribut från 

underkategorierna citrus, stone fruit och tropical fruit, till exempel citrus och banan (Wine 

and Spirit Education Trust, 2011). Flera av respondenterna uppgav att det under denna 

servering var svårt att känna doft och att dofternas intensitet var lägre än i de övriga ljusen. I 

det röda ljuset verkade röda aromer träda fram och dominera över de blå. Jordgubbar, röda 
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körsbär och röda vinbär nämns och respondenterna beskriver att vinets doft i det röda ljuset 

hade högre intensitet av röda bär och frukter än vid de övriga serveringarna. Resultatet från 

fokusgruppsintervjun visar också att det neutrala ljuset verkade ge upphov till tydligare 

associationer till mörka bär. Ett flertal respondenter nämnde svartvinbär och björnbär som 

exempel på beskrivande ord för doftupplevelsen. Diskussionen ledde sedan vidare till att flera 

av respondenterna upplevde att rummets temperatur kändes kallare i det blå ljuset. På frågan 

om deltagarna kände någon skillnad i vinernas doftintensitet visade resultatet tydligt att det 

fanns en skillnad mellan de tre serveringarna, där intensiteten upplevdes vara högst i det röda 

ljuset och lägst i det blå. 

Några deltagare uttryckte osäkerhet gällande vinet som serverades i det blå ljuset då de 

misstänkte att det kunde vara vitt vin baserat på de aromer de uppfattade i den ljussättningen. 

På frågan gällande vilken kombination de uppskattade mest så var gruppen enig om det röda 

ljuset var mest behagligt. En av respondenterna ansåg att vinet i det blå ljuset skulle vara 

passande under sommartid, då det kändes lätt och påminde om ett vitt vin. På frågan om 

likheter mellan de tre serveringarna var gruppens samlade uppfattning att vinerna i det blå 

och vita ljuset var mest snarlika. Vinet som serverades i det vita ljuset upplevdes dock mer 

bittert. Hälften av respondenterna trodde det var rött vin vid alla serveringar och övriga 

svarade att de trodde det var blandat. De flesta av de som anade att det skulle finnas ett vitt 

vin i testet trodde att det vita vinet serverades i det blå ljuset. Det rådde också en viss 

osäkerhet kring huruvida vinet som serverades i det vita ljuset var rött eller vitt. Alla 

respondenter var överens om att det var rött vin under serveringen i rött ljus. 

Diskussion av resultatet 
Resultatet från fokusgruppsintervjun visar att respondenterna upplevde skillnader i hur vinet 

upplevdes beroende på vilket ljus som användes för att belysa rummet. Flera av 

respondenterna upplevde toner av banan och citron under det blå ljuset. Banan och citron är 

båda beskrivande ord som generellt sett inte används för att beskriva röda viner utifrån 

WSETs metodik (Wine and Spirit Education Trust, 2011). Då ingen av dessa aromer åter 

kom på tal när fokusgruppen diskuterade de följande två serveringarna tyder detta på att det 

kan ha varit ljuset som påverkade respondenterna. Ett liknande samband återfinns i 

undersökningen som genomfördes i Bordeaux, där mycket tydde på att färger manipulerade 

oenologstudenterna att förväxla vokabulären som i normala fall används för rött respektive 

vitt vin med varandra (Gottfried & Dolan, 2003).  
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Även det sensoriska testet visade att respondenterna tenderade att hitta aromer som generellt 

sett förknippas mer med vita än röda viner. Detta då banan och citron var två av de 

beskrivande ord som förekom med högst frekvens i det blå ljuset vid den första serveringen, 

samtidigt som de var klart underrepresenterade vid de övriga serveringarna (tabell 1). Detta 

skulle kunna hänga ihop med det Gustafsson et al. (2014) skriver, att det kan vara svårt att 

separera röda viner från vita om de serveras i svarta glas.  

Att endast fyra av de 32 beskrivande ord som fanns att välja på i det sensoriska testet aldrig 

förekom i resultatet är intressant för undersökningen. Detta med tanke på att alla beskrivande 

ord ur WSETs Systematic Approach to Tasting Wine fanns med. Här finns en koppling till att 

vinprovare har svårare att identifiera aromer med precision när färgen döljs av de svarta 

glasen, precis som Williams et al. (1984) tar upp. 

Resultatet från det sensoriska testet visar att de tre olika ljussättningarna var och en för sig 

gav upphov till olika associationer av doftattribut. I det röda ljuset associerades vinet till 

högre grad med röd frukt vilket syns tydligt i resultatet då de tre vanligast förekommande 

doftattributen var redcurrant, strawberry och red cherry. I det neutrala ljuset associerades 

vinet till högre grad med mörk frukt än vid de övriga serveringarna och här var blackcurrant 

dominerande. De tre vanligast förekommande attributen vid rött respektive neutralt ljus har 

också ett samband i Systematic Approach to Tasting Wine (Wine and Spirit Education Trust, 

2011). Detta då de tillhör samma underkategorier i metodiken. De tre vanligast 

förekommande orden vid det röda ljuset tillhör alla underkategorin red fruit (Ibid.) Detta 

medan de tre vanligast förekommande orden vid neutralt ljus alla tillhör underkategorin dark 

fruit (Ibid.). I det blå ljuset associerades vinet till högre grad med de attribut som i första hand 

är avsedda för vita viner än vid de övriga serveringarna.  

Det Gustafsson et al. (2014) skriver om att färgseendet kan trigga fysiska reaktioner kan 

kopplas till resultatet från fokusgruppsintervjun. Detta då de flesta av respondenterna uppgav 

att rummet upplevdes kallare i det blå ljuset än i rött och neutralt ljus.  

Resultatet har visat att vinprovares doftassociationer påverkas av ljusets färg i 

provningsrummet, men det var dock enbart vid det röda ljuset som valda doftattribut visade 

en stark koppling till frukter och bär med samma färg som ljuset. I de övriga två ljusen fanns 

vissa samband mellan de valda attributen då de vanligaste orden angränsade till varandra i 

WSETs metodik men kopplingen mellan ljusets färg och frukter och bär med samma färg var 

mycket svag. Detta visar att synestesieffekter som både Herdenstam (2004) och Jadauji et al. 
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(2012) beskriver skulle kunna uppnås genom förändringar i ljussättningen, men resultatet har 

inte kunnat visa en koppling mellan den specifika färgen på ljuset och färgen på 

doftattributens namngivande frukter och bär i realiteten.  

Metod- och materialdiskussion 
Sökmatrisen (bilaga 1) för litteratursökningen är bara delvis representativ för hur 

litteratursökningen verkligen gick till. Detta då flera av de artiklar och den litteratur som kom 

att användas hittades genom att uppsatsförfattarna sökte vidare utifrån de referenslistor som 

fanns att tillgå i de tre artiklar som hittades genom databassökning. Kurslitteratur som 

använts inom programmen Sommelier och måltidskreatör samt Kulinarisk kock och 

måltidskreatör vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet har 

också legat till grund för delar av den teoretiska bakgrunden. Detta då uppsatsförfattarna har 

hittat inspiration till uppsatsämnet i flera av dessa böcker. 

Att genomföra en pilotstudie gav positiva effekter då uppsatsförfattarna fick praktisk 

erfarenhet av att arbeta med de valda metoderna. Detta kan möjligen, precis som Bryman 

(2011) skriver om pilotstudier, ha bidragit till högre effektivitet vid de andra tillfällena då 

huvudundersökningarna genomfördes. Efter genomförandet av pilotstudierna valde 

uppsatsförfattarna att gå vidare med de befintliga frågorna utan att göra några förändringar. 

Ingenting tydde på oklarhet eller att någon fråga skulle vara missvisande eller ledande.  

Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod gav ett resultat som vilade på statistiska 

uträkningar, men också mer nyanserade muntliga beskrivningar som fångade in information 

om respondenternas upplevelser. Denna kvalitativa information hade kunnat gå förlorad om 

undersökningen endast hade byggt på det sensoriska testet. Den kvantitativa undersökningen 

gav en överskådlig bild av respondenternas doftassociationer och visade tydligt fördelningen 

över valda attribut. Då uppsatsämnet var snävt avgränsat och metoden CATA undersöker 

relativt få parametrar blev resultatet från det sensoriska testet relativt kort. Detta 

kompletterades med resultatet från den kvalitativa fokusgruppsintervjun för att kunna 

jämföras och leta samband. 

Med hänsyn till det som författarna Ares & Jaeger (2015) skriver om språkbruket under en 

CATA-undersökning, det vill säga att det är viktigt att använda ett vokabulär som för 

respondenterna är känt, valdes orden från WSETs Systematic Approach to Tasting Wine ut. 

Detta då det är ett vokabulär som respondenterna är väl bekanta med.  
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Resultatet kan inte betraktas som signifikant och ge en generell bild som talar för den stora 

majoriteten av vinprovare då det sensoriska testet endast genomfördes på 20 respondenter. 

Det hade varit önskvärt att ha fler deltagande respondenter, men detta var svårt att genomföra 

då det var svårt att hitta fler respondenter som är tränade i WSETs metodik Systematic 

Approach to Tasting Wine, vilket ansågs vara ett viktigt kriterium för att samla in material 

som håller hög kvalitet. Storleken på fokusgruppen var enligt uppsatsförfattarna väl avvägd 

då det hade blivit svårt att se till att alla kommit till tals om gruppen hade varit större. Det 

hade troligen också blivit svårare och mer tidskrävande att bearbeta och analysera materialet 

om så var fallet. 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
Med avsikt att skapa förutsättningar för att få ut ett resultat som grundade sig på 

respondenternas objektiva bedömningar av vinet, valde uppsatsförfattarna att inte i förväg 

delge hela studiens syfte. Detta strider mot informationskravet (Bryman, 2011) men ansågs 

vara nödvändigt då det av syftet tydligt framgick att studien undersökte sambandet mellan 

specifika färger på ljuset i rummet och doftassociationer till frukter och bär med samma färg. 

Uppsatsförfattarna gjorde bedömningen att denna information riskerade att vara ledande, 

vilket skulle påverka resultatet. Detta forskningsetiska dilemma och dess eventuella 

konsekvenser fick vägas mot risken för en vilseledande yttre påverkan på resultatet. För att 

minimera risken för att respondenterna skulle kunna ta skada av detta informerades de i 

förväg om att syftet inte skulle presenteras i sin helhet förrän efter det sensoriska testets 

genomförande (bilaga 2). Detta gjorde att samtyckeskravet inte påverkades nämnvärt. Efter 

det sensoriska testet kompletterades informationen med ytterligare ett informationsblad där 

hela syftet med studien beskrevs (bilaga 3). I övrigt anser uppsatsförfattarna att studien har 

genomförts i enlighet med de fyra etiska kraven och den forskningsetiska planeringen för 

studiens genomförande. 

För högsta möjliga grad av transparens har alla källor uppfyllt de inklusions- och 

exklusionskriterier som ställts upp för uppsatsens litteratursökning. Litteratursökningen kan 

följas i sökmatrisen (bilaga 1). Källorna har både i löptext och referenslistan redovisats 

utifrån APA-standarden för referenser. Alla respondenter som deltagit i studien har 

informerats och behandlats i enlighet med de fyra etiska kraven som Bryman (2011) tar upp, 

med undantag för syftet vilket delgavs efter det sensoriska testets genomförande. För vidare 
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transparens har deltagande respondenter fått relevanta kontaktuppgifter och erbjudits tillgång 

till det fullständiga bearbetade materialet. 

Slutsatser 
Studien har visat att ljusets färg i rummet tenderar att påverka vinprovares doftassociationer 

då ett och samma vin associerades till helt olika beskrivande ord för vinets aromer beroende 

på vilken färg ljuset hade vid serveringstillfället. Studien har dock inte kunnat visa att en 

specifik färg skulle förstärka en vinprovares associationer till frukter och bär med samma färg 

som ljuset.  

Praktisk användning och vidare forskning 
Då resultatet har visat att färgat ljus i rummet kan leda till att en vinprovare får starkare 

associationer till specifika aromer, finns god anledning att forska vidare på vilka effekter 

olika färger har på vinprovares doftassociationer och vilka aromer som påverkas. Om vidare 

forskning visar att man kan använda ljussättningen i rummet för att förstärka specifika 

aromer kan detta tillämpas på ett medvetet sätt i en måltidssituation för att skräddarsy 

helhetsupplevelsen utifrån måltidskreatörens idéer och på så vis ta måltidsupplevelsen ett steg 

längre. Måltidskreatören kan då arbeta med fler verktyg än vin och mat i kombination, till 

exempel genom estetisk gestaltning för att sammanfoga vin och färg i kombination. 
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        Bilaga 1- Sökmatris 

Datum 

 

Databas Sökord Antal 
Ref. 

Komb. Antal 
ref. i 
komb. 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

01-04-
2017 

Primo 1. Sensory 78,165 x x x x x 

  2. Wine 38,377 x x x x x 

  3. Olfactory 21,263 x x x x x 

  4. Perception 201,772 x x x x x 

  5. Smell 11,716 x x x x x 

  6. Taste 26,712 x x x x x 

  7. Nose 25,543 x x x x x 

  8. Tongue 13,774 x x x x x 

  9. Visual 190,017 x x x x x 

  10. Colour 112,649 x x x x x 

    x x x x x 

    1+2+3 16 5 2 x 

    3+4+5 193 x x x 

    4+6+8 95 25 5 1 

09-04-
2017 

   1+5+9+10 1 1 1 x 

    1+7+9+10 x x x x 

    3+4+5+9 16 5 3 2 

         

 

	 	

 

 



	

Nedan följer sökmatrisen för de övriga två artiklar som hittades i referenslistor och sedan 
söktes upp via sökmotorn Primo. 

      

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas Sökord Antal ref. Komb. Antal ref 
i komb. 

Lästa 
abstra
ct 

Lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

03-05-
2017 

Primo 1.Color, 
odors, 
brain, 
language 

1315 x x 1 1 1 

  2.Influence, 
aroma, 
bordeaux, 
trained, 
assessors, 

26 x x 1 1 1 



	

      Bilaga 2- Informationsblad del 1 

 

Informationsblad om Kandidatuppsatsprojektet 
Restaurang- och hotellhögskolan, 

Örebro universitet 

Vårterminen 2017 

 

Studiens syfte kommer att presenteras efter det sensoriska testets genomförande då vi gjort 

bedömningen att det finns risk för att det skulle kunna vara ledande och påverka era svar. 

Ni kommer nu att få blindprova vin i tre olika serveringar och samtidigt svara på ett frågeformulär. Er 

uppgift är att för varje vin markera de TRE doftattribut som enligt er passar bäst in för att beskriva 

vinets aromer utifrån de förbestämda alternativen som finns att välja på. 

Ni som deltar i undersökningen kommer att anonymiseras av hänsyn till Er personliga integritet. 

Materialet kommer enbart att användas för denna forskningsstudies syfte och inget annat. Ni har när 

som helst rätt att begära ut det bearbetade materialet i sin helhet. Om ni vill få tillgång till materialet 

eller har övriga frågor så är ni välkomna att kontakta oss via e-post.  

Tack! 

 

Studenternas namn och mailadresser 

Ebba Lindqvist Venuti   ebbavenuti@hotmail.com 

Tony Tannerdal  tony.tannerdal@gmail.com 

 

Handledare för projektet är Richard Ahlström 

richard.ahlstrom@mah.se tel: 00358-400932551  

 

Kursansvarig är professor Åsa Öström  

asa.ostrom@oru.se  tel: 019-302011 

 



	

      Bilaga 3- Informationsblad del 2 

  

Vi vill tacka er för att ni ville delta i undersökningen och på så sätt hjälpa oss i arbetet med vår C-

uppsats. Här följer lite information som vi innan testet inte kunde avslöja då vi bedömde att den 

riskerade att vara ledande och skulle kunna påverka ert val av doftattribut.  

Syftet med vår C-uppsats är att undersöka om färgen på ljuset i ett provningsrum leder till 
starkare doftassociationer till frukter och bär med samma färg som ljuset i samband med 
vinprovning. 

Om ni vill få tillgång till materialet eller har övriga frågor så är ni välkomna att kontakta oss via e-

post.  

 

Återigen. Tack! 

 

Ebba Lindqvist Venuti   ebbavenuti@hotmail.com 

Tony Tannerdal   tony.tannerdal@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

     Bilaga 4- Frågeformulär Sensoriskt test 

 

Hej! 

Detta sensoriska test kommer vara uppdelat i fyra delar. I den första delen ska du svara på två 

demografiska frågor om dig själv. I de övriga tre delarna ska du välja ut de tre beskrivande 

ord för doftaromer som känns mest applicerbara på de viner som serveras. När du är klar med 

din bedömning av det första vinet ber vi dig invänta att ett nytt glas placeras framför dig. 

Proceduren upprepas i tre serveringar. 

 

Vänligen stryk under din ålder samt kön. 

 

Ålder:    Kön: 

18-25   Man 

26-33   Kvinna 

34-41   Övrigt 

42-49 

50+ 

 

 

 

 

 

Vänligen vänd bladet först när du blivit serverad det första glaset.  

 

 



	

Servering 1 

Vänligen stryk under de aromer du anser vara mest framträdande (MAX 3 stycken).  

Acacia     Honeysuckle    Chamomile  

Elderflower    Blossom    Rose 

Violet     Apple      Gooseberry 

Pear      Grape     Grapefruit 

Lemon     Lime      Orange peel 

Peach      Apricot    Nectarine 

Banana     Lychee     Mango 

Melon     Passionfruit    Pineapple 

Redcurrant    Cranberry     Raspberry 

Strawberry    Red cherry    Red plum 

Blackcurrant    Blackberry    Bramble 

Blueberry    Black cherry    Black plum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Servering 2 

Vänligen stryk under de aromer du anser vara mest framträdande (MAX 3 stycken).  

Acacia     Honeysuckle    Chamomile  

Elderflower    Blossom    Rose 

Violet     Apple      Gooseberry 

Pear      Grape     Grapefruit 

Lemon     Lime      Orange peel 

Peach      Apricot    Nectarine 

Banana     Lychee     Mango 

Melon     Passionfruit    Pineapple 

Redcurrant    Cranberry     Raspberry 

Strawberry    Red cherry    Red plum 

Blackcurrant    Blackberry    Bramble 

Blueberry    Black cherry    Black plum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Servering 3 

Vänligen stryk under de aromer du anser vara mest framträdande (MAX 3 stycken).  

Acacia     Honeysuckle    Chamomile  

Elderflower    Blossom    Rose 

Violet     Apple      Gooseberry 

Pear      Grape     Grapefruit 

Lemon     Lime      Orange peel 

Peach      Apricot    Nectarine 

Banana     Lychee     Mango 

Melon     Passionfruit    Pineapple 

Redcurrant    Cranberry     Raspberry 

Strawberry    Red cherry    Red plum 

Blackcurrant    Blackberry    Bramble 

Blueberry    Black cherry    Black plum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 	 	 Bilaga 5- Frågeformulär Fokusgruppsintervju 

 

• Vilka skillnader upplevde du i rummet vid de tre olika serveringarna? 

• Upplevde ni skillnader i rummets temperatur mellan de olika serveringarna? 

• Var det något vin som stack ut? 

• Upplevde ni någon skillnad i vinernas intensitet? 

• Kändes det som att rummets färg påverkade era doftassociationer? 

• På vilka sätt? 

• Hur tror ni att ni som vinprovare påverkas av ljusets färg, med utgångspunkt från vinerna ni 

just provat? 

• Tror ni vinerna var vita eller röda? 

• Tror ni att ljusets färg ger starkare associationer till frukter och bär med samma färg som 

ljuset? 

 


