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Sammanfattning 
 Att musik kan påverka oss människor emotionellt är ingen nyhet men att musik och ljud kan 

användas för att förändra hur vi upplever mat och dryck kanske inte riktigt är lika allmänt 

känt. Hörselsinnet har blivit bortglömt när det kommer till måltidsupplevelser medan våra 

andra sinnen, främst syn, smak och doft, har varit de områden som det forskats mer om. Det 

är först dom senaste 20 åren som mer forskning har gjorts inom ämnet där musikens påverkan 

på måltidsupplevelsen undersökts. 
  
Syftet med studien var att se hur olika musikgenrer kan påverka upplevelsen av rosévin. 

Deltagarna i studien bestod av studenter och lärare vid Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan, som var uttagna för att de var vana vid sensoriska bedömningar. Deltagarna fick 

testa två olika viner, totalt åtta prover, i kombination med och utan musik. De musikgenrer 

som användes i testet var hip hop, pop och klassisk musik. Metoden som använts var 

konsumenttest. Det som bedömdes var gillande av vinerna samt gillande av musiken. Sötma 

och syra i vinet bedömdes på två Just-About-Right -skalor. Deltagarna fick även fylla i 

smakkaraktärer för varje prov på ett Check-All-That-Apply (CATA) formulär. Det studien 

kommit fram till är att olika musikgenrer kan påverka upplevelsen av sötma och syra i 

rosévin. Även vinets smakkaraktärer förändrades beroende på vilken genre som deltagarna 

lyssnade på. När det kommer till det sötare vinet Chill Out Shiraz rosé så kan vi se att 

gillandet av musiken korrelerar med gillandet av vinet. Vid det syrligare vinet Les Fumées 

Blanches fanns det ingen korrelation mellan gillandet av musiken och gillandet av vinet.  
  



3 
 

Innehållsförteckning 
Förord ......................................................................................................................................... 5 
1. Inledning ............................................................................................................................. 5 
2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap ............................................................. 6 
3. Teoretisk bakgrund ............................................................................................................. 6 

3.1 Sensorik ............................................................................................................................ 6 

3.1.1 Smaksinnet ................................................................................................................. 7 
3.1.2 Synsinnet .................................................................................................................... 7 
3.1.3 Hörselsinnet ............................................................................................................... 8 

3.2 Ljud och Musik ................................................................................................................. 9 

3.3 Musikens inverkan på konsumtionsbeteendet ................................................................ 10 
3.4 Musikens inverkan på upplevelsen av texturer ............................................................... 10 
3.5 Musikens inverkan på upplevelsen av grundsmakerna .................................................. 11 

3.6 Musikens inverkan på experter och noviser ................................................................... 11 
3.7 Sensoriska metoder ......................................................................................................... 12 

3.7.1 Gillande och Just-About-Right ................................................................................ 12 
3.7.2 Check-All-That-Apply ............................................................................................. 13 

4. Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 13 
5. Metod och material ........................................................................................................... 13 

5.1 Litteratur- och databasinsamling .................................................................................... 13 
5.2 Metodval ......................................................................................................................... 14 

5.2.1 Kvantitativ metod ..................................................................................................... 14 
5.2.2 Gillande test och Just-About-Right .......................................................................... 14 
5.2.3 Check-All-That-Apply ............................................................................................. 14 

5.3 Material ........................................................................................................................... 15 
5.3.1 Vinerna ..................................................................................................................... 15 
5.3.2 Musiken .................................................................................................................... 15 
5.3.3. Utensilier .......................................................................................................... 16 

5.4 Urval ............................................................................................................................... 16 
5.5 Genomförande ................................................................................................................ 16 
5.6 Dataanalys ...................................................................................................................... 17 

6. Etisk planering för studiens genomförande ...................................................................... 17 
7. Resultat ............................................................................................................................. 18 

7.1 Gillande .......................................................................................................................... 18 
7.2 Just About Right ............................................................................................................. 19 
7.3 Check-All-That-Apply (CATA) ..................................................................................... 21 

8. Resultatdiskussion ............................................................................................................. 23 



4 
 

9. Metod- och materialdiskussion ......................................................................................... 25 

10. Etisk reflektion om studiens genomförande ....................................................................... 27 
11. Slutsatser ............................................................................................................................ 27 
12. Praktisk användning och vidare forskning ......................................................................... 28 
Referenslista ............................................................................................................................. 29 
 
  



5 
 

Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Johan Swahn som hjälpt oss med idéer och kommit 

med konstruktiv kritik under skrivandets gång. Vi vill tacka våra medstudenter i vår 

handledargrupp för deras feedback och stöd genom uppsatsskrivandet. Vi vill även tacka Åsa 

Öström och Asgeir Nielsen för deras hjälp med EyeQuestion. Slutligen vill vi även tacka alla 

deltagare som ställde upp i vår studie.  

 

 

1. Inledning  
Har ni hört uttrycket ”att äta med ögonen”? Det räcker oftast med att se en råvara eller en 

maträtt för att vi människor ska kunna känna smaken av den. Tack vare tidigare erfarenheter 

och minnen så skapas en förväntan om hur det vi ser kommer att smaka i munnen 

(Kirshenblatt-Gimblett, 1999). Vi vet att ett äpple kommer att smaka äpple bara av att titta på 

det, vi hade blivit förvånade om äpplet hade smakat morot. Hur är det med våra andra sinnen? 

Sinnet som oftast förbises när vi äter och dricker är hörseln (Spence & Shankar, 2010). 

Hörselsinnet är vårt känsligaste sinne och vi hör ständigt olika ljud, oavsett om vi är vakna 

eller om vi sover (Samuelsson, 2016). I tidigare forskning kan vi se att musik påverkar oss på 

flera olika sätt. Musiken kan påverka vårt köpbeteende, då butiker som spelar musik från 

topplistan får en ökad försäljning jämfört med om det vore tyst i butiken (Michel, Baumann & 

Gayer, 2017). På restauranger dricker vi snabbare när musiken har ett högre tempo, och 

beställer därför nya drycker snabbare, nackdelen med det är att gästerna kan känna sig 

stressade av musiken och välja att lämna restaurangen tidigare än om musiken hade haft ett 

lugnare tempo (Milliman, 1986; Caldwell & Hibbert, 1999). Den påverkar oss även fysiskt då 

musik med ett högt tempo och hög volym får pulsen att slå snabbare och i sin tur ökar 

kroppstemperaturen (Septianto, 2016). 

 

I denna studie undersöker vi olika musikgenrers inverkan på rosévin. Orsaken till att vi 

undersöker upplevelsen av rosévin är för att man i tidigare forskning fokuserar mer på röda 

och vita viner (Velikova, Charters, Bouzdine-Chameeva, Fountain, Ritchie & Dodd, 2015). Vi 

vill även se om gillandet av musik och gillande av vin har någon koppling då man i tidigare 

forskning kommer fram till olika slutsatser (Hauck & Hecht, 2019; Carvalho, Wang, van Ee, 

Persoone & Spence, 2017; Crisinel, Cosser, King, Jones, Petrie & Spence, 2012). I tidigare 

forskning använder man sig ofta av musikstycken som är speciellt framtagna för att associeras 
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med olika grundsmaker (Crisinel, Cosser, King, Jones, Petrie & Spence, 2012; Wang & 

Spence, 2018). Därför valde vi att använda oss av redan befintliga låtar som symboliserar tre 

olika genrer, för att se om även dessa kan påverka upplevelsen av grundsmaker samt om de 

kan påverka upplevelsen av vinernas smakkaraktärer. 

 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Inom hotell- och restaurangbranschen står service och värdskap som två grundpelare. De som 

är verksamma inom branschen behöver veta hur de ska gå till väga för att kunna ge sina gäster 

en bra helhetsupplevelse. För att guida och underlätta arbetet och tankesättet i branschen så 

har Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg (2006) på Restaurang- och hotellhögskolan 

vid Örebro universitet tagit fram en modell, Five Aspects Meal Model (FAMM). I modellen 

finns fem olika aspekter, rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären. Dessa fem 

aspekter har ett gemensamt mål, att underlätta planeringen samt genomförandet av en 

måltidshändelse för att ge gästen den bästa möjliga måltidsupplevelsen (Gustafsson et al., 

2006). 

 

I denna studie kommer fokus att ligga på produkten, i detta fall rosévin, men även atmosfären 

då musiken påverkar helhetsupplevelsen. Ämnet är relevant för måltidskunskap och värdskap 

genom musikens inverkan på gästernas måltidsupplevelse. De som arbetar inom branschen 

bör veta hur musiken påverkar gästerna för att kunna ge dem den bästa möjliga 

måltidsupplevelsen. Det är även relevant för konsumenter då de själva kan påverka 

upplevelsen med hjälp av olika musikgenrer.  

 

 

3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Sensorik 
Martens (1999) beskriver sensorisk vetenskap som en tvärvetenskaplig metod som innefattar 

mätning, tolkning och förståelse av hur människan, genom sina sinnen, uppfattar en produkts 

egenskaper. Gustafsson et al., (2014) beskriver sensorik som läran om vad vi kan uppleva 
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med våra fem sinnen – syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Sensoriska studier och 

utvärderingar kan användas för att mäta, analysera och utvärdera människors upplevelser av 

mat och dryck baserat på våra fem sinnen. I dessa sensoriska test utgår man från deltagarnas 

uppfattning av en produkts olika sensoriska kvaliteter (Gustafsson et al., 2014; Martens, 

1999). Utifrån dessa tester kan man få fram information om kvaliteter och egenskaper i olika 

produkter som i sin tur kan användas för produktutveckling, konsumentbeteende, 

smakbeskrivningar, smakprofilering, och kvalitetskontroll (Gustafsson et al., 2014).  

 

3.1.1 Smaksinnet 
Enligt Gustafsson et al. (2014) är det vi i vanligt tal kallar smak egentligen en kombination av 

både lukt och smak. Det är med hjälp av våra smakceller i munnen som vi kan identifiera de 

fem olika grundsmakerna, sötma, syra, sälta, beska och umami. För att vi ska kunna känna en 

smak krävs det att smakämnet är löst i saliven (Gustafsson et al. 2014). Man kan skilja på 

olika människors känslighet till olika grundsmaker, skillnaden delas in efter non-tasters, 

medium-tasters och super-tasters (Prescott, Ripandelli & Wakeling, 2001). Ett sätt att avgöra 

vilken kategori man tillhör är genom att utföra ett 6-n-propylthiouracil (PROP)-test. I testet 

får deltagarna bedöma den bittra lösningen på en intensitetsskala, där non-tasters bedömer 

intensiteten som låg, medium-tasters som medium och super-tasters som hög (Prescott et al., 

2001). Prescott et al. (2001) kommer även fram till att detta kan appliceras på 

grundsmakskombinationer (söt-bitter, söt-syrlig, salt-bitter och salt-syrlig). 

 
3.1.2 Synsinnet 
Gustafsson et al., (2014) beskriver synen som vårt dominerande sinne. Av all information vi 

människor tar in med våra sinnen så står synen för ca 70–80 procent (Gustafsson et al., 2014).  

Flera studier visar att vi kan bli lurade av det vi ser, om färgen på en dryck inte 

överensstämmer med smaken så kan färgen få oss att tro att drycken smakar något helt annat. 

Zampini, Wantling, Phillips & Spence (2008) utförde en studie där de undersökte om 

deltagarna kunde identifiera fruktsmaken på färgade fruktdrycker. De jämförde hur non-

tasters, medium-tasters och super-tasters kunde identifiera rätt fruktsmak i drycker som blivit 

färgade gul, grå, orange, röd och färglös. Deras resultat visade att non-tasters var den grupp 

som blev mest påverkad av färgen på drycken och således hade svårast att identifiera rätt 

smak till rätt dryck. Medium-tasters var något bättre på att identifiera smakerna medans 

super-tasters inte blev lika påverkade av vilken färg drycken hade.  
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Ballester, Abdi, Langlois, Peyron & Valentin (2009) utförde en studie där de undersökte om 

vinexperter och noviser kunde kategorisera viner genom doften. Deltagarna fick testa 18 viner 

varav sex röda, sex vita och sex roséviner i svarta glas. Deras uppgift var att bestämma vilken 

sorts vin de doftade på. Resultatet visade att deltagarna kunde bestämma om vinet var rött 

eller vitt med liten felmarginal men att de hade problem att avgöra vilka glas som innehöll 

rosévin.  

 

Morrot, Brochet & Dubourdieu (2001) utförde en studie där 54 studenter ifrån University of 

Bordeaux fick beskriva ett rött, ett vitt och samma vita vin färgat med en smak- och doftlös 

röd färg. Deltagarna fick en lista över vinbeskrivningar och skulle bestämma vilket vin som 

överensstämde bäst med beskrivningen. Vid första tillfället fick de testa en vit och en röd 

Bordeaux, vid andra tillfället, en vecka senare, fick de testa samma vita vin och det vita vinet 

färgat rött. Resultatet visade att deltagarna generellt beskrev det färgade vinet med liknande 

termer som man normalt beskriver ett rött vin med.  

 
3.1.3 Hörselsinnet 
När vi tuggar på en produkt så uppstår ljudvågor, dels genom att ljudet fortplantar sig i vår 

benstruktur dels genom ljudvågor som träffar våra öron utifrån. Våra öron delas in i tre delar, 

ytterörat, mellanörat och innerörat. Ytterörats funktion är att fånga upp ljud i form av snabba 

tryckförändringar i luften som skapas av rörelser från t.ex. stämbanden vid tal. Ljudet 

transporteras sedan genom hörselgången fram till trumhinnan vilket skiljer ytterörat från 

mellanörat. I mellanörat sitter hörselbenen där svängningarna från trumhinnan överförs vidare 

till innerörats hörselceller. När dessa hörselceller, också kallade hårceller, sätts i rörelse av 

ljudets svängningar börjar nervimpulser skickas vidare till hjärnan för bearbetning 

(Gustafsson et al., 2014). 

 

Hörseln är vårt känsligaste sinne, vi hör ständigt ljud runtomkring oss oavsett om vi är vakna 

eller om vi sover (Samuelsson, 2016). Det svagaste ljudet vi människor kan uppfatta har en 

volym på noll decibel (ljudtryck), medan det starkaste ljudet vi kan uppfatta är 130 decibel. 

Redan vid 85 decibel är ljudnivån skadlig. Decibelskalan är logaritmisk, där 130 decibel är 10 

biljoner gånger starkare än 0 decibel. Hörseln kan, förutom att urskilja olika ljudtryck, även 

registrera frekvens (tonhöjd), vilket gör att människan kan uppfatta melodier. Frekvens mäts i 

enheten hertz, vilket innebär svängningar per sekund (Samuelsson, 2016).  
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Ljud, speciellt höga ljud, kan maskera vissa grundsmaker i mat och dryck. Yan & Dando 

(2015) utförde ett test där deltagarna fick testa fem olika koncentrat som var och ett 

representerade en grundsmak (sött, salt, surt, bittert och umami) medan de fick lyssna på ett 

simulerat flygplansljud vid (80-85dB). Resultatet visade att det höga ljudet maskerade sötman 

medan smaken av umami förhöjdes. 

 

3.2 Ljud och Musik 
Alla ljud vi hör genom hela livet, tolkas och registreras i våra hjärnor. En del ljud blir mer 

betydelsefulla för oss och etsar sig fast lägre och tydligare än andra ljud. Vissa människor har 

lätt för att komma ihåg ljud från den tidiga barndomen medan andra har det svårare att 

minnas. Detta är någonting man kallar för hörselminne och handlar om förmågan att kunna 

minnas ljud man tidigare hört, som ofta även framkallar en känsla. Dessa känslor som uppstår 

via hörselminnet sker dagligen och ofta helt omedvetet (Samuelsson, 2016). Sweeney & 

Wyber (2002) menar att det är viktigt att koppla ihop ljud och musik för att förstärka känslan 

av njutning, gillande och upplevd kvalitet. Därför försöker företag ofta förstärka 

konsumenternas sinnesupplevelser genom att skapa ljudupplevelser som är lätta att känna igen 

(Sweeney & Wyber, 2002). För att förhöja en måltidsupplevelse så kan man alltså spela 

musik i bakgrunden, förutsättningsvis att de som spelar musiken och de som hör musiken har 

samma preferens och uppfattning av ett visst ljud eller en viss typ av musik. Det är dock 

viktigt att tänka på att någonting som man själv förknippar med någonting bra kan vara 

någonting som framkallar dåliga känslor hos andra. För de som bor i t.ex. Norden kan ljudet 

av fyrverkerier ge en känsla av nyår och festligheter medan det för någon som bor i ett 

krigshärjat land kan ge associationer till krig, rädsla och skräck (Samuelsson, 2016).  

 

Eitan & Rothschild (2010) genomförde en studie där de undersökte hur musikens ljudnivå, 

tonhöjd, instrumentala klangfärg (flöjt och violin) och vibrato påverkar hur lyssnaren 

upplever samt beskriver musiken med hjälp av olika adjektiv. I studien fick deltagarna lyssna 

på 20 olika ljud som alla var fyra sekunder långa, dessa ljud spelades av en professionell 

violinist och en professionell flöjtist och var inspelade i förväg. De fick samtidigt fylla i en 5-

gradig skala med två olika adjektiv i varsin ände av skalan. Dessa adjektiv var: skarp-trubbig, 

slät-grov, mjuk-hård, lätt-tung, varm-kall och våt-torr. Resultatet visar att det är en signifikant 

skillnad för alla fyra variabler (ljudnivå, tonhöjd, instrument och vibrato). Högre tonhöjd 

beskrevs som skarpare, grövre, hårdare, lättare, kallare och torrare än lägre tonhöjder. Högre 
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ljudnivåer beskrevs som skarpare, grövre, hårdare och kallare än låga ljudnivåer. När det 

kommer till skalan för lätt och tung beskrivs däremot ljud med en högre ton som lättare men 

högre ljud som tyngre. Skillnaden i instrumentbeskrivningen var att violinen framställdes som 

trubbigare, grövre, hårdare, kallare och torrare jämfört med flöjten. Vibratoljud framställdes 

som lättare, varmare och våtare än icke-vibratoljud (Eitan & Rothschild, 2010). 

 

Flera olika studier om olika musikgenrers inverkan på konsumenter har gjorts. Ett exempel är 

Areni & Kim (1993) som studerade konsumenternas beteende i en vinhandel i Texas. I 

vinhandeln spelades klassisk musik varvat med populära låtar från topplistan och resultatet de 

fick var att konsumenterna köpte lika mycket vin till klassisk musik som till topplistan. 

Däremot så köpte konsumenterna dyrare vin när den klassiska musiken spelades (Areni & 

Kim, 1993). Ett annat exempel är en studie gjord i en detaljhandel, där man spelade fransk 

och tysk musik olika dagar. När den franska musiken spelades så köptes mer franska viner 

medan när den tyska musiken spelades så köptes mer tyska viner (North, Hargreaves & 

McKendrick, 1999). 

 

3.3 Musikens inverkan på konsumtionsbeteendet 
Musiken kan påverka hur mycket tid och pengar vi spenderar på en restaurang men också 

påverka vad vi väljer att köpa. Milliman (1986) genomförde en studie på en välbesökt 

restaurang i Texas, där han undersökte hur mycket tid och pengar gästerna spenderade på 

restaurangen beroende på vilken musik som spelades. Han kom fram till att gästerna åt 

långsammare samt att inköp av dryck ökade då musiken hade ett lugnare tempo. Caldwell & 

Hibbert (1999) genomförde en liknande studie där de undersökte hur musikens tempo 

påverkade hur mycket pengar gästerna spenderade på mat och dryck. De kom fram till att 

gästerna spenderade mer pengar då musiken hade ett lugnare tempo. Musiken kan även 

påverka valen vi gör då den inte bara påverkar oss psykiskt utan också fysiskt. När musiken 

har ett högt tempo så ökar hjärtrytmen och andningen vilket i sin tur ökar kroppstemperaturen. 

Detta medför att denna typ av musik förknippas med högre temperaturer och då väljer 

människor oftast en kall dryck istället för en varm dryck (Septianto, 2016).  

 

3.4 Musikens inverkan på upplevelsen av texturer 
Carvalho et al. (2017) beskriver hur de i sin studie undersökt upplevelsen av olika 

chokladbitars texturer till olika musikstycken. Deltagarna fick testa fyra olika sorters 
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chokladbitar i två olika former med två olika kakaohalter. Två runda chokladbitar där den ena 

hade en kakaohalt på 71% och den andra 80 % samt två kantiga chokladbitar med samma 

kakaohalter. Deltagarna fick lyssna på två olika musikstycken framtagna av Eitan & 

Rothschild (2010), där det ena symboliserar smoothness (krämigt) och det andra roughness 

(hårt). Deltagarna upplevde chokladen som krämigare och sötare då musikstycket var krämigt, 

medan chokladen upplevdes mer bitter då musikstycket var hårdare. Formen på 

chokladbitarna hade ingen inverkan på hur deltagarna upplevde konsistensen och smaken av 

chokladen. Musikpreferensen påverkade inte heller gillandet av chokladen. De tyckte att 

chokladen var lika god till båda musikstycken även fast deltagarna gillade det krämiga 

musikstycket bättre. 

 
3.5 Musikens inverkan på upplevelsen av grundsmakerna 
Upplevelsen av grundsmakerna i mat och dryck kan påverkas av musiken vi hör i bakgrunden, 

men för att den ska kunna påverka upplevelsen av en grundsmak, t.ex. syra, behöver den 

grundsmaken finnas i produkten som testas. Till exempel om man smakar på en söt glass som 

saknar syra, så kan ett syrligt soundtrack inte få personen att uppleva glassen som syrlig 

(Wang & Spence, 2018). Ett exempel på tidigare forskning är den som Crisinel el al. (2012) 

genomförde. De undersökte om man kunde förändra den sensoriska upplevelsen av kola med 

hjälp av två olika musikstycken. Resultatet de fick var att kolan upplevdes som sötare när 

deltagarna fick lyssna på ett musikstycke som associerades med sötma medan kolan 

upplevdes som mer bitter när de lyssnade på ett musikstycke som associerades med bitterhet. 

De kom även fram till att musiken inte påverkade gillandet av kolan. Wang & Spence (2018) 

gjorde en liknande studie där de använde sig av två olika musikstycken. Dessa musikstycken 

är framtagna av Wang, Woods & Spence (2015) för att matcha söt och syrlig smak och har 

bevisats vara associerade med dessa grundsmaker. De kommer fram till att deltagarna 

bedömde det sötare vinet som ännu sötare då de fick lyssna på det söta soundtracket jämfört 

med när de lyssnade på det syrliga soundtracket.  

 

3.6 Musikens inverkan på experter och noviser 
Hauck & Hecht (2019) gjorde en undersökning med syftet att undersöka vilken effekt 

musiken har på smakupplevelsen och om musikens känslomässiga karaktär överförs till 

smakupplevelsen. I studien så undersökte de även om det fanns ett samband mellan 

bedömningarna av musikpreferensen och bedömningen av smakpreferensen samt om 
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musikens påverkan skiljer sig mellan musikexperter och musiknoviser. Resultatet visar att 

deltagarna gillade vinet mer när de lyssnade på musikstycket de tyckte mest om, de upplevde 

även de sensoriska karaktärerna i dryckerna högre när samma karaktärer associerades till 

musiken. I denna studie kunde de inte se någon skillnad i bedömningen mellan musikexperter 

och musiknoviser. De kommer, som många andra forskare, fram till att musikpreferensen har 

en betydande roll för gillandet av drycker. Både noviser och experter inom musik blir 

påverkade av musiken när de bedömer smak och doft (Hauck & Hecht, 2019).  

 

Wang & Spence (2018) genomförde en studie där de undersökte om olika musikstycken 

kunde påverka upplevelsen av vin hos vinexperter. De kommer fram till att erfarna 

vindrickare påverkas av bakgrundsmusiken men att antalet år av erfarenhet inte påverkar 

resultatet.  

 

3.7 Sensoriska metoder 
 
3.7.1 Gillande och Just-About-Right  
Det finns olika typer av sensoriska tester och dessa kan klassificeras som antingen analytiska 

eller affektiva. En analytisk metod ger en analytisk beskrivning av en produkt medan en 

affektiv metod tar fram gillande eller preferens för en produkt (Delarue, J., Lawlor, J.B. & 

Rogeaux, M., 2015). I ett konsumenttest är målet främst att fokusera på affektiva och 

emotionella aspekter av en produkt, t.ex. gillande, acceptans och preferens (Martens, 1999). 

Ett annat namn på gillandetest är hedonisk bedömning där proverna som testas bedöms var för 

sig på en varsin skala (Gustafsson et al., 2014).  

 

En annan typ av gillandeskala är Just-About-Right (JAR) -skalan. Det är en skala som 

används för att mäta hur deltagarna upplever en produkts egenskaper, för att se om någon av 

egenskaperna upplevs ha en för låg, för hög eller Just-About-Right -nivå för just den 

produkten. En JAR-skala kan vara allt mellan tre till nio-gradig och har alltid en mittpunkt 

som är Just-About-Right, eller lagom som det kallas i Sverige. De attributen som ligger till 

höger och vänster om mittpunkten representerar attribut som har högre eller lägre nivå än 

idealet (Rothman & Parker 2009). 
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3.7.2 Check-All-That-Apply 
Denna metod innebär att en otränad panel snabbt ska kunna välja ut de förutbestämda ord som 

de tycker att passar in på produkten som testas. Det är viktigt att man tänker på hur många ord 

man väljer ut då en för kort lista kan få deltagarna att välja alla egenskaper, medan en för lång 

lista kan få deltagarna att välja orden mer taktiskt och inte känna efter vilka egenskaper de 

faktiskt känner (Delarue et al., 2015). 

 

 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka olika musikgenrers inverkan på upplevelsen av 

rosévin.  

 

Frågeställningar: 

• Påverkar musikpreferensen gillandet av vinet? 

• Förändras upplevelsen av sötma och syra i vinet när man lyssnar på olika 

musikgenrer? 

• Kan olika musikgenrer påverka vinets smakkaraktär? 

• Påverkas två helt olika viner på samma sätt av en och samma musikgenre? 

 

 

5. Metod och material 
I metod och material kommer vi först att beskriva litteraturgenomgången samt metodval, 

sedan kommer en presentation av materialet vi använt oss av. I denna studie har vi, innan 

själva genomförandet, även gjort en pilotstudie och alla ovannämnda moment kommer att 

förklaras nedan. Avslutningsvis tar vi upp de etiska principerna som är aktuella för denna 

studie. 

 

5.1 Litteratur- och databasinsamling 
Litteraturgenomgången till denna studie har varit av narrativt slag (Bryman, 2011). En 

narrativ sökning tenderar att vara mer ofokuserad och mer omfattande än en systematisk 

undersökning. Metoden har inte heller lika stora kriterier för vilka studier som inkluderas eller 

utesluts i undersökningen (Bryman, 2011). Syftet med litteraturgenomgången var att hitta 
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tidigare forskning inom området för att öka vår förståelse inom ämnet. Materialet till studien 

har i huvudsak samlats in från databaserna, Web of Science, Primo och Google Scholar. 

Utöver databassökningarna har även litteratur från Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek 

använts. Google Scholar användes främst för att söka upp referenser som hittats i de artiklar 

som använts från Web of Science och Primo. De artiklar som valts ut till studien är kritiskt 

granskade och kriterierna har varit att använda artiklar som varit peer reviewed, tillgängliga i 

fulltext samt skrivna på ett språk vi behärskar. 

 

5.2 Metodval 
 

5.2.1 Kvantitativ metod 
Vi har i denna studie använt oss av en kvantitativ metod som enligt Bryman (2011) är en 

insamling av numeriska data och där det största intresset är mätning. I kvantitativa studier är 

det forskaren som styr innehållet i studien och denne är även mer distanserad till deltagarna i 

studien (Bryman, 2011). I denna studie har deltagarna fått svara på frågor i EyeQuestion 

software - All-in-one Software solution (Logic8 BV). Metoderna som använts är gillandetest, 

Just-About-Right och Check-All-That-Apply och hur vi använt dessa kommer att diskuteras 

mer ingående i följande två stycken. 

 

5.2.2 Gillande test och Just-About-Right 
I denna studie fick deltagarna fylla i en ograderad gillande skala, från tycker mycket illa om 

till tycker mycket bra om. Det fanns en gillande skala för musiken och en för vinet.  

Deltagarna fick även fylla i en JAR-skala för sötma och en JAR-skala för syra. JAR-skalan 

var 5-gradig och löd från vänster till höger: alldeles för låg, lite för låg, lagom, lite för hög och 

alldeles för hög.  

 

5.2.3 Check-All-That-Apply 
I denna studie använde vi oss av metoden Check-All-That-Apply (CATA). CATA-orden som 

användes i testet togs ut genom en pilotstudie där fyra studenter som läser Sommelier och 

måltidskreatör vid Restaurang- och hotellhögskolan deltog. Pilotstudien genomfördes på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, i ett grupprum där alla deltagarna satt runt ett 

och samma bord. Eftersom proverna skulle serveras i svarta glas under det faktiska testet så 

serverades även proverna i svarta glas i pilotstudien. Varje deltagare fick fyra ISO-glas var, 
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två svarta och två genomskinliga. Vinerna hälldes först upp i de svarta glasen och varje 

deltagare fick skriva ner de doft- och smakkaraktärer de kunde hitta i proverna innan hela 

gruppen gick igenom orden tillsammans. Samtliga ord skrevs upp på en tavla. Efter att alla 

deltagare fått dela med sig av de karaktärerna de hittat i proverna så hälldes nya prover upp i 

de genomskinliga glasen och deltagarna fick känna om de kunde hitta ytterligare doft- och 

smakkaraktärer i proverna. Dessa ord skrevs också upp på tavlan innan gruppen tillsammans 

valde vilka ord som påminde så pass mycket om varandra att de kunde vara under ett och 

samma ord, samt om några ord kunde tas bort eller ändras. De 25 ord som valdes ut som 

smakkaraktärer användes sedan i det faktiska testet, medan doftkaraktärerna ströks från 

undersökningen (se bilaga 3). I genomförandet av det sensoriska testet fick deltagarna välja de 

smakkaraktärer som de tyckte stämde överens med varje prov.  

 
5.3 Material 
 
5.3.1 Vinerna  
Vinerna som testades i denna studie var två olika roséviner. Båda viner köptes från 

Systembolaget i tre-liters bag-in-box format. Det ena var Les Fumées Blanches, 2018 från 

Frankrike och kostar 249 kr. Systembolagets smakbeskrivning för detta vin är; bärig, mycket 

frisk smak med inslag av rabarber, örter, röda vinbär och citrus och har en sockerhalt på 

mindre än 3 gram per liter. Det andra vinet var Chill Out, Shiraz rosé 2017 från Kalifornien 

och kostar 219 kr. Systembolagets smakbeskrivning för detta vin är; fruktig smak med sötma, 

inslag av jordgubbssylt, hallon, persika och apelsinskal och har en sockerhalt på 13 gram per 

liter. Båda viner har en alkoholhalt på 12 % (Systembolaget, 2019). Dessa viner valdes ut på 

grund av att de skiljde sig i både smakbeskrivningen men också i sockerhalten, de ligger även 

i ungefär samma prisklass. Vi ville ta med två väldigt olika viner i studien för att se om 

musikens genre påverkar både söta och syrliga viner på liknande sätt.  

 

5.3.2 Musiken 
I denna studie har vi valt ut tre olika genrer, hip hop, klassisk musik och pop. Dessa är tagna 

från Spotify där befintliga listor med olika genrer finns. För genren hip hop valdes Cardi B 

med låten Money, för klassisk musik valdes Antonio Vivaldi med låten Four Seasons och för 

genren pop valdes Justin Timberlake med låten Can´t stop this feeling.  
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5.3.3. Utensilier 
I denna studie har deltagarna fått besvara frågor i EyeQuestion software - All-in-one Software 

solution (Logic8 BV), detta fick de göra på iPads som lånades av Restaurang- och 

hotellhögskolan vid Örebro universitet. Varje deltagare fick även ett varsitt par 

brusreducerande hörlurar av märket Sony WH-1000XM2. Proverna serverades i svarta ISO-

glas, på svarta brickor märkta med randomiserade provkoder fasttejpade framför varje prov. 

För att göra det enklare att hälla upp samt för att minimera risken för fel så hälldes det ena 

vinet i de fyra bakre glasen och det andra vinet i de fyra främre glasen. Spottkopparna som 

användes var svarta, för att deltagarna inte skulle kunna urskilja färgen på vinet. Som 

palettrensare serverades vatten och smörgåsrån av märket Göteborgskex.  

 

5.4 Urval 
Urvalet till denna studie liknar det Bryman (2011) beskriver som kvoturval, han förklarar det 

som ett stickprov som speglar en del av en population, t.ex. kön, ålder, etnisk bakgrund osv. 

Dessa urval är inte slumpmässigt utvalda utan det är forskaren som beslutar vem som ska 

delta i undersökningen. Rekryteringen av deltagare skedde via en facebookgrupp för 

tredjeårsstudenter vid Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet. Kriteriet för att 

delta i studien var att deltagarna skulle vara vana vid sensoriska bedömningar. Därför valdes 

tredjeårsstudenter som läser sommelier och måltidskreatör samt kulinarisk kock och 

måltidskreatör ut. Även studenter som läst dryckeskunskap samt lärare som är vana vid 

sensoriska bedömningar fick delta i studien. Totalt så medverkade 29 personer i denna studie. 

 
5.5 Genomförande 
Det sensoriska testet genomfördes i Sensoriklabbet på Grythyttan campus vid Örebro 

universitet, som uppfyller ISO-standard 6658:s krav på lokal för sensoriska test. Under de två 

dagarna då genomförandet skedde var det drop-in hela dagen. Vi hade tillgång till 

forskningsköket som ligger i anslutning till sensoriklabbet och det var där all förberedelse 

inför genomförandet skedde. Vinerna förvarades i en kyl i forskningsköket och båda proverna 

höll en temperatur på 12 grader Celsius vid servering. Det dukades upp så att åtta personer 

kunde genomföra testet samtidigt och på varje plats fanns en iPad, ett par hörlurar, en 

spottkopp, ett glas vatten och två smörgåsrån på en servett. När deltagarna kom in i 

sensoriklabbet ombads de att sätta sig på en plats där det låg en iPad, och medan proverna 

hälldes upp i forskningsköket kunde deltagarna läsa informationsbladet (se bilaga 2). Varje 
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glas innehöll 3 cl vin. Deltagarna fick åtta prover var, serverade på en bricka med 

randomiserade nummer fasttejpade på brickan framför varje glas, detta förklarades för varje 

deltagare innan de genomförde testet. Deltagarna fick testa proverna i en slumpmässigt utvald 

ordning samt svara på flera olika frågor i mjukvaran EyeQuestion. Efter att deltagarna 

genomfört det sensoriska testet fick de kommentera upplevelsen och berätta om de tyckte att 

någonting saknades och upplevdes svårt, tillsammans med andra tankar och känslor.  

 

5.6 Dataanalys 
Analysen av data utfördes med hjälp av mjukvaran EyeOpenR® vilket är ett program som 

utför komplexa statistiska uträkningar. För att sammanställa data användes en tvåvägs 

variansanalys (ANOVA) Tukey HSD (Honestly Significant Difference) för att se om det fanns 

några statistiskt signifikanta skillnader. Signifikansnivån lades på ett p-värde av <0,05, vilket 

betyder att man med 95% sannolikhet kan säga att resultatet inte avgjordes utav slumpen 

(Delarue et al., 2015). Under de tabeller som visar signifikanser visas signifikansnivån med 

hjälp av bokstäver där varje produkt representeras av en bokstav, t.ex. A'<1%; A<5%; a<10%. 

För att lättare visualisera skillnader mellan proverna och göra resultatet tydligare används 

även stapeldiagram. Alla värden är beräknade av mjukvaran EyeOpenR® med undantag för 

gillandet av musiken, då deltagarna fick bedöma samma musik två gånger så beräknades ett 

medelvärde mellan dessa.  

 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 
I en samhällsvetenskaplig studie är det viktigt att upprätthålla en god etisk standard. Bryman 

(2011) skriver att forskning bör följa fyra etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid genomförandet av det 

sensoriska testet blev deltagarna informerade om de etiska riktlinjerna som studien följde. 

Innan testet utfördes fick varje deltagare läsa ett informationsbrev. I brevet förklarades 

studiens syfte, vad de skulle bedöma samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta testet. Detta innebär enligt Bryman (2011) att informationskravet är uppfyllt. 

Varje deltagare hade rätten att själv bestämma över sitt deltagande vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att samtyckeskravet är uppfyllt. För att konfidentialitetskravet skulle uppfyllas 

informerades även deltagarna att deras personuppgifter skulle hållas anonyma samt att att 
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dessa uppgifter skulle förvaras så att inga obehöriga skulle kunna ta del av informationen. 

Den enda privata informationen som samlades in under genomförandet var deltagarnas kön 

samt ålder. Deltagarna blev även informerade om att all data som samlas in under studien 

endast skulle användas för forskningsändamålet därav var även nyttjandekravet uppfyllt enligt 

Bryman (2011). Dessa etiska principer har tagits fram för att skydda deltagarnas integritet 

samt för att de inte ska kunna ta någon skada av testet (Bryman, 2011). Med tanke på att 

deltagarna inte skulle ta någon skada av testet så blev de uppmanade att spotta då proverna 

innehöll alkohol. 

 

 

7. Resultat 
I EyeQuestion fick deltagarna svara på frågor utifrån tre olika metoder, gillandetest, JAR och 

CATA. Vi kommer att redogöra resultatet för de tre olika delarna var för sig.  

 

7.1 Gillande 
Resultatet för gillande av musiken visar att klassisk musik föredrogs men är tätt följt av pop. 

Hip hop är den genren som var minst gillad. Det var endast musikens gillande som 

efterfrågades och eftersom deltagarna fick bedöma gillandet av musiken två gånger, en gång 

till varje vin, så räknades ett medelvärde ut (se figur 1). 
  

 
Figur 1. Medelvärde för gillande av musik. Det lodräta maxvärdet är 7.  
 
 
Gillande av vin kan delas upp i två olika delar, gillande av Chill Out, det sötare vinet och 

gillande av Les Fumées Blanches, det syrligare vinet. Man kan se att gillandet av Chill Out 

var högst när deltagarna lyssnade på klassisk musik, tätt följt av pop. Gillandet sjönk när de 
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fick lyssna på hip hop och utan musik så fick Chill Out minst gillande (se figur 2). För Les 

Fumées Blanches var gillandet högst när deltagarna lyssnade på pop, sedan sjunker gillandet 

när ingen musik spelades. Gillandet sjunker ytterligare när deltagarna lyssnade på hip hop och 

vinet gillades minst när deltagarna lyssnade på klassisk musik (se figur 2). 

 
Figur 2. Gillande av vin. Det lodräta maxvärdet är 7.  

 

7.2 Just About Right 
Resultatet för JAR redovisas i två olika tabeller, en för syra och en för sötma. Nollpunkten i 

tabellerna står för det som deltagarna upplevde som Just-About-Right eller som vi kommer att 

kalla det, lagom.  

 

Syran i vinet Chill Out upplevdes vara för låg överlag, både med och utan musik, men den 

upplevdes vara mer lagom när någon av musikgenrerna spelades. I kombination med den 

klassiska musiken upplevdes syran vara närmast lagom. När ingen musik spelades upplevdes 

syran vara längst ifrån lagom, den upplevdes alltså ha lägst syra (se figur 3). Syran i vinet Les 

Fumées Blanches upplevdes vara för hög i vinet, både med och utan musik. Hip hop var den 

genren som fick syran att upplevas närmast lagom, medan klassisk musik och ingen musik 

fick syran att upplevas längst ifrån lagom, syran upplevdes då vara högst (se figur 3).  
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Figur 3. Just About Right, upplevd syra i vinet. Det lodräta minimivärdet är -2 och det lodräta 

maxvärdet är 2.  

 

Sötman i vinet Chill Out upplevdes vara för hög både med och utan musik. När deltagarna 

lyssnade på pop så upplevde de att sötman var närmast lagom, medan deltagarna tyckte att 

kombinationen med hip hop var längst ifrån lagom, det upplevdes sötare än de andra. Sötman 

i Les Fumées Blanches upplevdes vara för låg utan musik och till hip hop och klassisk musik, 

men upplevdes för hög till pop. Kombinationen med pop var ändå det som upplevdes närmast 

lagom medan ingen musik fick sötman att upplevas längs ifrån lagom, den upplevdes ha minst 

sötma (se figur 4).  

 

 
Figur 4. Just About Right, upplevd sötma i vinet. Det lodräta minimivärdet är -2 och det 

lodräta maxvärdet är 2.  
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7.3 Check-All-That-Apply (CATA) 
Inför det faktiska testet togs 25 CATA-ord ut i en pilotstudie och samtliga finns listade i 

bilaga 3. Där kan man även se deltagarnas svarsfrekvens för båda vinerna i kombination till 

varje musikgenre samt utan ljud. I resultatet kommer vi endast ta upp de smakkaraktärer som 

utmärker sig. För att inte blanda ihop de olika egenskaperna så skiljer vi även på vinerna och 

börjar med Chill Out. 

 

Vinets smakkaraktärer förändras beroende på vilken musikgenre man lyssnar på samt när 

ingen musik spelas. De smakkaraktärer som sticker ut är hallon, citron, mogna jordgubbar, 

rött äpple, björnbär, blodgrape, blodapelsin, bigarråer, krusbär, godis och sylt. När ingen 

musik spelas kan vi se att Chill Out upplevs ha mer smak av hallon, mogna jordgubbar, rött 

äpple och sylt jämfört med om någon musik spelades. Smakupplevelsen av citron, björnbär 

och krusbär är mindre när ingen musik spelas jämfört med kombinationen tillsammans med 

musik. När deltagarna lyssnade på hip hop upplevde de att smaken av bigarråer var högre och 

smaken av blodapelsin var lägre än de andra kombinationerna. När deltagarna lyssnade på 

klassisk musik upplevde de att smaken av björnbär och blodgrape var högre medan smaken av 

hallon och rött äpple var lägre jämfört med de andra kombinationerna. När deltagarna 

lyssnade på pop så upplevde de att smaken av citron, blodapelsin, krusbär och godis var högre 

medan smaken av blodgrape och bigarråer var lägre jämfört med de andra kombinationerna. 

Vi kan se att den upplevda smaken av björnbär kom fram när deltagarna fick lyssna på hip 

hop och klassisk musik. Den upplevda smaken av sylt är halverad då deltagarna lyssnade på 

klassisk musik och pop jämfört med när ingen musik spelades (se figur 5).  

 
Figur 5. CATA ord för vinet Chill Out. Det lodräta värdet anger antal bedömare. 
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För vinet Les Fumées Blanches så är det smakkaraktärerna hallon, grönt äpple, omogna 

jordgubbar, omogen lime, örter, fläder, krusbär och tropisk frukt som utmärker sig. När ingen 

musik spelades upplevde deltagarna smaker som omogen lime, fläder och tropisk frukt som 

högre jämfört med när de lyssnade på någon av musikgenrerna. När deltagarna lyssnade på 

den klassiska musiken upplevde de smaker som omogna jordgubbar, örter och krusbär som 

högre medan smakupplevelsen av hallon sjönk jämfört med de andra kombinationerna. När 

deltagarna lyssnade på hip hop så minskade den upplevda smaken av fläder och tropisk frukt 

jämfört med de andra kombinationerna. När deltagarna lyssnade på pop så ökade den 

upplevda smaken av hallon medan smaken av omogna jordgubbar minskade. 

Smakupplevelsen av grönt äpple upplevdes högre då ingen musik och klassisk musik spelades 

(se figur 6).  

. 

 
Figur 6. CATA ord för vinet Les Fumées Blanches. Det lodräta värdet anger antal bedömare. 

* Det finns en signifikant skillnad (p<0,05) där ingen musik och klassisk musik upplevs ha en 

högre smak av grönt äpple jämfört med pop. 

** Det finns en signifikant skillnad (p<0,05) där klassisk musik upplevs ha en högre smak av 

omogna jordgubbar jämfört med pop. 

*** Det finns en signifikant skillnad (p<0,05) där klassisk musik upplevs ha en högre smak av 

krusbär jämfört med pop. 
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8. Resultatdiskussion 
Eftersom det endast var 29 deltagare i denna studie så får man ha i åtanke att resultatet vi 

kommit fram till bör tolkas med försiktighet och bör endast ses som indikationer. 

 

Gillandet av musiken och gillandet av vinet Chill Out följs åt. Den klassiska musiken har 

högst gillande och det har även kombinationen med Chill Out och klassisk musik. Att 

musikpreferensen har betydelse är någonting som Hauck & Hecht (2019) tar upp. För Les 

Fumées Blanches så går resultatet helt emot det som Hauck & Hecht (2019) är inne på men 

enligt Carvalho et al. (2017) & Crisinel et al. (2012) så påverkar inte musikpreferensen 

gillandet av en produkt.  

 

Den klassiska musiken får Chill Out, det sötare vinet, att upplevas ha en högre syra än de 

andra tre kombinationerna. För Les Fumées Blanches, det syrligare vinet, så upplevs syran 

vara högre till klassisk musik än till hip hop och pop. Detta skulle kunna tyda på att den 

klassiska musiken framhäver syran i vinerna. I Antonio Vivaldis komposition Four Seasons 

spelas mycket violin och som Eitan & Rotschild (2010) kom fram till så framställs violinens 

ljud som trubbigare, grövre, hårdare, kallare och torrare. Utifrån resultatet i denna studie så 

tyder det på att dessa ord skulle kunna associeras till syrliga smaker. Som både Crisinel et al. 

(2012) och Wang & Spence (2018) säger så påverkar musiken upplevelsen av grundsmakerna, 

i deras fall var musiken framtagen för att associeras till olika grundsmaker. Det skulle kunna 

vara så att den klassiska musiken framhäver syran i rosévin. 

 

Som sagt så ser vi att Chill Out upplevdes ha alltför låg syra när ingen musik spelades men 

när den klassiska musiken spelades så upplevdes syran vara mer lagom. När deltagarna 

däremot fick testa Les Fumées Blanches, så upplevdes syran vara precis lika hög både utan 

musik och med den klassiska musiken. Wang & Spence (2018) tar upp att om musik ska 

kunna påverka grundsmakerna i en produkt så måste denna grundsmak redan finnas i 

produkten. Man kan inte känna syra i en produkt som saknar syra bara på grund av musiken 

som spelas. Båda vinerna innehåller syra men det är bara Chill Out som påverkas av den 

klassiska musiken. Detta är intressant, att den klassiska musiken endast påverkar det söta 

vinet och inte det syrliga.  
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När det kommer till den upplevda sötman i vinerna så utmärker sig hip hop och pop. Till Chill 

Out är det kombinationen med hip hop som framhäver sötman mest, medan det är pop som 

framhäver sötman mest i Les Fumées Blanches. Hip hop är även den som upplevs ha 

nästhögst sötma i Les Fumées Blanches. Både Crisinel et al. (2012) och Wang & Spence 

(2018) skriver att den upplevda sötman i produkterna upplevdes ännu sötare när deltagarna i 

deras studier fick lyssna på musikstycken som associerades med sötma. Detta skulle kunna 

tyda på att hip hop och pop höjer upplevelsen av sötman i rosévin, bortsett från 

kombinationen pop och Chill Out då sötman upplevdes vara lägst där. 

 

Resultatet från CATA-analysen visar vissa skillnader mellan de olika smakkaraktärerna. Som 

vi var inne på tidigare så ser vi att den klassiska musiken framhäver syran i vinerna, förutom 

jämfört med kombinationen Les Fumées Blanches och ingen musik. Vi kan se att den 

klassiska musiken även framhäver syrligare smakkaraktärer så som krusbär, blodgrape, grönt 

äpple och omogna jordgubbar. I kombinationen med pop och Chill Out, där sötman upplevdes 

vara lägst, höjs smakkaraktären av citron, blodgrape, krusbär och godis. Medan i 

kombinationen med pop och Les Fumées Blanches framhävdes smaken av hallon. Vi kan bara 

se indikationer på att hip hop ökar upplevelsen av sötma i sötare roséviner medan pop ökar 

sötman i syrligare roséviner.  

 

Efter genomförandet fick deltagarna berätta vad de tyckte om testet och majoriteten av dem sa 

att de trodde att de testat ett rött och ett vitt vin alternativt två vita viner. Det var endast ett 

fåtal personer som trodde att de testat två olika roséviner. Detta skulle kunna bero på det som 

Zampini et al. (2008) tar upp, att non-tasters, medium-tasters och super-tasters har olika lätt 

för att avgöra vad det är för produkt när den inte har sin rätta färg. Super-tasters har lättare att 

känna vad det är de smakar på och är inte lika beroende av färgen. I detta fall då ingen såg 

färgen så skulle dessa olikheter i deltagarnas gissningar kunna bero på vilken sort av non-

taster, medium-taster och super-taster de är.  

 

Systembolagets smakbeskrivning av Chill Out är fruktig smak med sötma, inslag av 

jordgubbssylt, hallon, persika och apelsinskal. I resultatet kan vi se att smaker som hallon, 

mogna jordgubbar och sylt upplevs högre utan musik än med någon av de tre genrerna hip 

hop, klassisk musik och pop. I Yan & Dandos (2015) studie får de fram att höga ljud kan 

maskera sötman i en dryck, detta skulle kunna vara en orsak till varför upplevelsen av de söta 

smakkaraktärerna minskar med musik. Systembolagets smakbeskrivning av Les Fumées 
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Blanches är bärig, mycket frisk smak med inslag av rabarber, örter, röda vinbär och citrus. I 

resultatet kan vi se att upplevelsen av örter anses vara lägst utan musik och högst tillsammans 

med klassisk musik. Smaken av rabarber tas inte upp i resultatet då det var väldigt jämna svar 

mellan de olika musikgenrerna och ingen musik. Omogen lime är däremot någonting som 

upplevs högre när ingen musik spelas jämfört med de olika musikgenrerna. Någonting som 

utmärker sig är att många deltagare upplever grönt äpple i Les Fumées Blanches och den 

smakkaraktären finns inte med i Systembolagets smakbeskrivning. Detta skulle kunna bero på 

att vinerna serverades i svarta glas. Ballester et al. (2009) & Morrot et al. (2001) skriver om 

hur viktigt vårt synsinne är och hur mycket synen påverkar våra upplevelser. Om deltagarna i 

denna studie hade fått se att vinerna var rosa så hade svarsfrekvensen för grönt äpple 

möjligtvis sjunkit.  

 

Eftersom tidigare forskning har svårt att enas om huruvida musikpreferensen har betydelse 

eller inte (Crisinel et al., 2012; Carvalho et al., 2017; Hauck & Hecht, 2019), så skulle det ju 

kunna vara så att andra faktorer påverkar gillandet av produkten. Om vi tar t.ex. Les Fumées 

Blanches, som upplevs ha för hög syra utan musik och upplevs ha lika hög syra med den 

klassiska musiken. Däremot för ett sötare vin, som Chill Out, där syran upplevs vara för låg så 

bidrar den klassiska musiken med att upplevelsen av syran bli mer lagom. Alltså, även om 

man gillar den klassiska musiken mest så blir den ena kombinationen bättre än den andra. 

Chill out upplevdes ha för låg syra men tillsammans med klassisk musik så blev det en bättre 

kombination än för Les Fumées Blanches och klassisk musik då Les Fumées Blanches 

upplevdes ha för hög syra från början. 

 

 

9. Metod- och materialdiskussion 
Vid genomförandet att pilotstudien togs både doft- och smakegenskaper fram. Studiens syfte 

har fokus på smakegenskaper och därför valdes doftegenskaperna bort.  

 

Vid designandet av testet i EyeQuestion användes tre olika låtar som skulle representera 

varsin genre. Innan själva genomförandet så testades huruvida musiken skulle kunna pausas 

och spelas upp igen ifall bedömningen tog längre tid än låten spelades. Detta fungerade vid 

testningen men vid genomförandet av det faktiska testet slutade musiken spela efter ca 50-60 

sekunder och gick då inte att starta om, vilket påpekades av en deltagare. Deltagaren 
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påpekade att musiken borde ha spelats längre för att hen skulle hinna analysera klart provet. 

Dock verkar det som att övriga deltagare hann analysera klart proverna under tiden musiken 

spelades eftersom ingen annan nämnt detta som ett problem. Det är oklart om detta kan ha 

påverkat resultatet men deltagaren som påpekade problemet sa att hen nästan var klar med 

provet när musiken slutade.   

 

Några ytterligare kommentarer som bör tas i hänsyn är att tre deltagare i studien uttryckte att 

det saknades ett kommentarsfält när de genomförde testet. En av deltagarna hade önskat att 

man kunde fylla i egna smakbeksrivningar i CATA analysen och de andra två önskade att 

man kunde lämna övriga kommentarer. Tre andra deltagare upplevde svårigheter med att fylla 

i JAR-skalorna för sötma och syra då de ansåg att deras svar beror på vad det är de testar. De 

menade att de behövde veta vilket vin som provet innehöll för att kunna avgöra om sötman 

och syran är lagom för just det vinet.  

 

I tidigare forskning kan man se att synen är vårt dominerande sinne som också kan påverka 

vilka smaker vi upplever (Gustafsson et al., 2014; Morrot et al., 2001; Zampini et al., 2008) I 

studien av Morrot et al. (2001) kan vi se att deltagarna beskrev en vit Bordeaux som var 

färgad röd med termer som normalt skulle användas för ett rött vin. Därför valde vi att 

använda svarta glas och svarta spottkoppar vid provningen för att förhindra att deltagarna 

skulle ha egna förutfattade meningar om smaken på vinerna. Deltagarna blev inte heller 

informerade om att det var rosévin de skulle testa vilket resulterade i att de flesta trodde att de 

testat ett vitt vin och ett rött vin eller två vita. Detta är något som även framkom i Ballester et 

al. (2009) studie där de också använde svarta glas. Svårigheten i att veta vilka viner de testat 

kanske kan bero på att rosévinet har vissa liknande karaktärer ifrån både röda viner och vita 

viner. Resultatet kan ha blivit påverkat av att deltagarna trodde att de testade röda och vita 

viner och kan ha anpassat deras svar därefter.  

 

Till studien valdes två olika viner ut, ett sötare och ett syrligare. Detta gjordes då vi ville se 

om en och samma musikgenre kan påverka två helt olika viner på liknande sätt. Nackdelen 

med att ha två olika viner, med olika sockerhalter och olika smakkaraktärer, i samma test är 

att de kan påverka upplevelsen av varandra. Då vinerna testades i en randomiserad ordning 

kan upplevelsen av ett vin påverkats av vinet man testade innan. Testar man det söta vinet 

efter att man testat det syrliga vinet så kan det söta vinet upplevas som väldigt sött då 

skillnaden mellan vinerna blir stor, medan om man testar två söta viner efter varandra så 
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upplevs kanske det andra vinet som lagom sött. Man hade kunnat haft två olika sittningar där 

man fått testa det söta vinet för sig och det syrliga vinet för sig.  

 

En problematik med att ha deltagare som är vana vid sensoriska bedömningar av vin är att de 

under testet lägger fokus på att lista ut vilken sorts vin de testar, vilket kan ha tagit fokus från 

själva bedömningen av det de upplever. Vissa deltagare sa att de försökte ”hitta ett mönster” 

och att de försökte minnas hur de svarade den senaste frågan. Detta gör att det kan ha varit 

svårt för dem att svara ärligt på varje fråga och därför inte lagt lika stor vikt på vad de 

upplever i kombinationerna mellan vinet och musiken. 

 

 

10. Etisk reflektion om studiens genomförande 
Vid genomförandet av testet fick varje deltagare ta del av ett informationsbrev. I brevet 

förklarades studiens syfte, vad som skulle bedömas samt att deltagandet var frivilligt, således 

har studien följt det som Bryman (2011) beskriver som informationskravet. I brevet 

förklarades att deltagarnas personuppgifter skulle hållas anonyma samt att uppgifterna skulle 

förvaras så att inga obehöriga skulle kunna ta del av informationen vilket innebär att även 

konfidentialitetskravet följts. Då de enda personliga uppgifterna som samlades in var kön och 

ålder så behandlades inga känsliga personuppgifter men vi valde ändå att försäkra deltagarna 

om att deras personuppgifter skulle förbli anonyma. Deltagarna blev även informerade om att 

all data som samlades in endast skulle användas till forskningsändamålet, vilket betyder att 

även nyttjandekravet uppfylls enligt Bryman (2011). Samtliga deltagare medgav sitt samtycke 

genom att godkänna informationsbrevet och således uppfyller även studien samtyckeskravet 

enligt Bryman (2011).  
 

 

11. Slutsatser 
Olika musikgenrer kan påverka upplevelsen av rosévin på flera olika sätt. Vi kan se att 

musikpreferensen kan påverka gillandet av rosévin men den behöver inte göra det. När det 

kommer till det sötare vinet Chill Out så kan vi se att gillandet av musiken korrelerar med 

gillandet av vinet. Vid det syrligare vinet Les Fumées Blanches fanns det ingen korrelation 

mellan gillandet av musiken och gillandet av vinet. De olika musikgenrerna hip hop, klassisk 
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musik och pop påverkade upplevelsen av sötman och syran i vinet men dessa upplevda 

skillnader är små. En teori skulle kunna vara att den klassiska musiken, som i denna studie 

består mestadels av violin, framhäver syran i rosévin. Hip hop och pop framhäver generellt 

sötman i vinerna med vissa undantag. Den upplevda smakkaraktären i vinerna kan påverkas 

beroende på vilken musikgenre som spelas. Vi kan t.ex. se att den klassiska musiken 

framhäver syrligare smaker som blodgrape, grönt äpple, omogna jordgubbar och krusbär 

jämfört med när ingen musik spelades. Utifrån resultatet i denna studie drar vi slutsatsen att 

en musikgenre, t.ex. klassisk musik påverkar ett sött rosévin och ett syrligt rosévin på helt 

olika sätt.  

 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie kan användas av både konsumenter samt av de som arbetar inom 

restaurangbranschen. Konsumenter som vill påverka sin upplevelse med hjälp av olika sorters 

musikgenrer ska kunna läsa denna studie och kunna applicera den i sin vardag för att få en 

större förståelse hur musiken runtom oss påverkar de smaker vi känner. För de som jobbar 

inom branschen är det bra att veta hur musiken påverkar gästernas upplevelse, för att kunna 

ge dem en så bra måltidsupplevelse som möjligt. Det behövs vidare forskning inom ämnet, 

där man bör skilja på experter och vanliga konsumenter, detta för att konsumenter ska kunna 

få lära sig mer om ämnet och hur de själva kan påverka sina smakupplevelser med hjälp av 

musik. Man skulle kunna undersöka flera olika sorters genrer, eller flera låtar ur samma genre. 

Alla människor tycker inte om samma musik vilket gör att det blir svårt att på t.ex. en 

restaurang spela den musiken som får alla människor att uppleva samma sak. Men man 

kanske kan hitta en genre som matchar grundsmakerna och smakkaraktären i maten och 

drycken man serverar, för att göra måltidsupplevelsen ännu bättre. Fler studier behöver även 

göras för att kartlägga om musikpreferensen påverkar gillandet av en produkt, då tidigare 

forskning verkar oense om detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1. SÖKMATRIS  
Databaser: Web of Science & Primo 

Tidsperiod: 1975-2019 

 
Datum Databas   Sökord Antal 
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Lästa titlar 
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abstract 
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2019-04-
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Perception 
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shopping 
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9079 45 5 3 1 
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Bilaga 2. Informationsbrev till deltagarna 
 
Välkommen! 
 
Du kommer nu att få bedöma 8 prover med vin i kombination med och utan musik. 
 
Vi, Denise Eriksson och Fredrik Jessen, läser vårat tredje år till Sommelier och Måltidskreatör 
vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. För vårt examensarbete gör vi en 
studie om musikens påverkan på vin.  
 
Testet beräknas ta cirka 20 minuter. Vid analysen av data kommer allt material att kodas och 
alla personuppgifter anonymiseras. Insamlade data sparas online i programmet EyeQuestion 
och på författarnas datorer som är lösenordskyddade. Utöver författarna kommer vår 
handledare samt vår examinator ta del av materialet. Samtliga svar och resultat kommer att 
behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta testet utan att uppge 
varför. Examensarbetet kommer att lämnas in 10 juni 2019 för slutbedömning. Arbetet 
kommer att publiceras online i forskningsarkivet DiVA. Vill du ta del av resultatet så skickar 
vi gärna det till dig som deltar i studien. 
 
 
Tack för din medverkan!  
 
Kontaktinformation 
Denise Eriksson 
Eriksson.denise@gmail.com, 072-3539224 
 
Fredrik Jessen 
Fredrik.yesman@gmail.com, 070-6029987 
 
Handledare Johan Swahn, forskare vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 
johan.swahn@oru.se 019-303000 
 
Genom att gå vidare godkänner du det ovanstående. 
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Bilaga 3. Samtliga CATA-ord och deltagarnas svarsfrekvens 
Samtliga CATA-ord och deltagarnas svarsfrekvens för vinet Chill Out. 

 

Smakkaraktär 
Ingen musik & 
Chill out (A) 

Hip Hop & Chill 
Out (B) 

Klassisk & Chill 
Out (C)  

Pop &Chill 
Out (D) 

Hallon 17 15 11 13 
Citron 3 7 6 8 
Grönt äpple 3 2 4 6 
Mogna jordgubbar 16 13 11 13 
Mogen lime 5 8 8 6 
Rött äpple 10 7 3 8 
Omogna jordgubbar 5 7 5 4 
Omogen lime 2 2 2 2 
Tomatplanta 2 3 3 2 
Björnbär 1 5 6 2 
Blodgrape 3 5 8 2 
Örter 5 6 6 7 
Blåbär 2 2 1 2 
Blodapelsin 6 2 7 9 
Fläder 6 2 4 5 
Röda bär 12 12 10 10 
Apelsin 3 2 2 4 
Floral 6 7 7 4 
Bigarråer 6 7 5 3 
Krusbär 1 3 6 7 
Tropisk frukt 5 3 3 6 
Rårörda bär 4 5 5 3 
Rabarber 5 6 4 5 
Godis 7 5 6 10 
Sylt 11 7 5 5 
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Samtliga CATA-ord och deltagarnas svarsfrekvens för vinet Les Fumées 
Blanches. 

 

 

 
 
 

Smakkaraktär 

Ingen musik & 
Les Fumées 
Blanches(A) 

Hip Hop & Les 
Fumées 
Blanches(B) 

Klassisk & Les 
Fumées 
Blanches(C)  

Pop & Les 
Fumées 
Blanches(D) 

Hallon 7 6 4 9 
Citron 17 15 19 16 
Grönt äpple 18D 11 18D 9 
Mogna jordgubbar 4 5 1 4 
Mogen lime 7 7 7 10 
Rött äpple 1 3 2 2 
Omogna jordgubbar 7 7 13D 4 
Omogen lime 13 10 11 8 
Tomatplanta 2 6 3 4 
Björnbär 1 2 1 0 
Blodgrape 8 8 6 4 
Örter 4 7 10 8 
Blåbär 0 2 3 0 
Blodapelsin 3 4 3 3 
Fläder 11 6 10 10 
Röda bär 4 3 1 5 
Apelsin 2 2 2 3 
Floral 8 8 6 9 
Bigarråer 1 2 1 3 
Krusbär 12 11 18bD 9 
Tropisk frukt 9 4 5 7 
Rårörda bär 0 1 1 0 
Rabarber 7 8 6 9 
Godis 2 2 0 2 
Sylt 2 4 0 0 
Jämförelse: A'<1%; A<5%; a<10%    
Bokstäver representerar produkter. Endast högre frekvenser är markerade.  


