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Förord

Arbetet med denna uppsats har gett oss möjligheten att på ett kreativt sätt angripa ett ämne 

som vi levt med under tre år, då tiden i Grythyttan har varit en djupdykning i mat och dryck. 

De samtalsämnen som florerat under många av våra gemensamma middagar har mynnat ut i 

flertalet frågor som vi inte har kunnat hitta svar på. Därför var det naturligt att vi under 

examensarbetet skulle försöka finna dessa svar. 

Det finns en svårighet med att sammankoppla den praktiska kunskapen med den 

vetenskapliga, men trots detta är det av yttersta vikt att fortsätta försöka i syfte att utveckla 

branschen för att få det erkännandet den förtjänar. Denna uppsats har för oss varit ett sätt att 

belysa det omfattande hantverk som ligger till grund för mat, vin och kombinationer dem 

emellan. Under arbetets gång har vi insett hur komplext ämnet blir om man vill ta 

gastronomin till en högre nivå och inte bara förlita sig på grundsmakerna som fundament. För 

att nå dit krävs kunskap och intresse. Därför riktar vi oss till långt ifrån alla som äter mat. Vi 

vill med denna uppsats nå alla som kallar sig konstnärer, kockar och sommelierer och alla de 

andra som liksom vi värdesätter råvara, kvalitet och ursprung.

Vi vill uttrycka ett innerligt tack till de som hjälpt oss under arbetet med uppsatsen. Först och 

främst till vår handledare Åsa Öström som visat stort tålamod och engagemang. Vi vill även 

tacka våra bihandledare Mischa Billing och Asgeir Nilsen som bistått med stor expertis inom 

sina respektive gebit. Studien hade inte kunnat genomföras utan Restaurang- och 

hotellhögskolans hjälp, eller deltagarna i våra paneler. Ett särskilt tack vill vi även rikta till 

Niklas Jakobson på Wine Trade Sweden AB. Förutom de ovanstående, vill vi slutligen rikta 

ett stort tack till varandra. Oräkneliga timmar har vi spenderat tillsammans, oräkneliga koppar 

kaffe har vi druckit (tack till Johan & Nyström) och oräkneliga har även skratten varit!

Grythyttan, maj 2011
Nadia Nygren, Jonas Hult och David Lagnetoft
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Sammanfattning___________________________________________________________________________

 
Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsen 
av en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta. 
Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta en 
kombination av mat och vin till högre höjder?

Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen av 
det vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten av 
sinnesupplevelsen av mat och dryck. Flavours är en kombination av det människan smakar, 
känner och luktar och det råder oenighet om hur stor vikten av flavours kontra grundsmaker 
är vid en kombination.

Syfte: Författarna avsåg att undersöka vilken betydelse flavours respektive grundsmaker har 
för upplevelsen av mat och vin i kombination.

Metod och material: För att kunna besvara syftet användes kvalitativa fokusgruppintervjuer 
samt en kvantitativ sensorisk analys i form av Temporal Dominance of Sensations (TDS).

Resultat: Undersökningen visade att både fokusgrupperna och TDS-panelen var 
grundsmaksorienterade i deras bedömningar. Likväl belyste fokusgrupperna att flavours hade 
en viktig roll i att lyfta en kombination och ge den karaktär och komplexitet. Ett antal 
deltagare framhävde även vikten av oväntade inslag i en kombination för att förhöja den 
gastronomiska upplevelsen. 

Slutsats: Trots grundsmaksorienteringen i fokusgrupperna och TDS-panelen är flavours 
viktigt för att höja den gastronomiska nivån. Förenklingen av terminologin har lett till att 
flavours är underskattat jämfört med grundsmaker, därmed bör perspektiven för mat och vin i 
kombination vidgas.

Nyckelord: grundsmaker, aromer, gastronomi, sensorisk analys
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1. Inledning

Upplevelsen av en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket enligt Herdenstam 

(2011) gör att informationen inom detta komplexa ämne kan vara svår att mäta. Detta kan 

vara en av anledningarna till att Nygren (2001) uttrycker att det finns få studier om preferens 

för mat och vin i kombination. Mat och dryck i kombination är ett ständigt hett ämne, där 

trender kommer och går. Ett exempel är de rekommenderade vinpaket som sommelieren 

kombinerat till menyn. Vinpaketen är dock på väg att ersättas av försäljning av hela buteljer 

som dricks genomgående under hela måltiden (Kroon, 2011; Jamais, 2011). Det är inte bara 

på restaurang som intresset för mat och dryck i kombination är stort. Nuförtiden finns det 

nästan alltid dryckesförslag till recept, i såväl dagstidningar som i olika magasin. Trots det 

vilar professionella rekommendationer om mat och vin i kombination enligt Nygren (2001) på 

personliga preferenser och den vetenskapliga förankringen är låg. När Bengt-Göran 

Kronstams bok Smakens magi utsågs till bästa bok om mat och dryck i kombination av 

Måltidsakademien i Grythyttan svarade han på frågan om vad det är som är så magiskt med 

mat och vin att; ”Mat är absolut livsviktigt för oss. Och mat och vin i kombination kan vara 

fantastiskt” (Kihlström, 2011). Författarna instämmer till fullo, men vill veta varför en mat 

och vinkombination kan vara så fantastisk? Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna för 

en lyckad kombination och krävs det ytterligare element för att lyfta en mat och 

vinkombination till högre höjder?

2. Bakgrund

Detta kapitel tar upp de fundamentala aspekterna för hur vi uppfattar aromer, grundsmaker 

och känsel när vi äter och dricker. Vidare ges en definition av begreppet flavours samt en 

överblick av den vetenskapliga samt den populärkulturella synen på mat, vin och smaker i 

kombination.
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2.1 Sinnesupplevelsen av mat och dryck

De mänskliga sinnena är indelade i fem områden: smak, lukt, syn, känsel och hörsel 

(Meilgaard, Ceville & Carr, 2007). Alla våra sinnen samarbetar i ett komplext nätverk för att 

vi ska få en korrekt upplevelse av maten och drycken vi förtär (Öström, 2008). Trots detta 

samspel mellan sinnena har smak-, doft- och känselsinnet traditionellt sett varit underordnade 

syn- och hörselsinnet mycket beroende på att de tre ovanstående sinnena inte kan återskapas 

eller bevaras på samma sätt (Herdenstam, 2011). Köster (2003) menar att det beror på att syn 

och hörsel är avgörande för den rumsliga uppfattningen och är en medfödd mekanism medan 

de lägre sinnena förlitar sig helt på inlärning. Enligt Öström (2008) är begreppet smak en 

kombination av både lukt och smak. Lukt- och smaksinnet kallas de kemiska sinnena och 

kompletterar varandra i människans strävan efter att få ut viktig information om omgivningen. 

För att utvärdera dessa lukter och smaker anses det primära tillvägagångssättet vara den 

sensoriska deskriptiva analysen (Lawless, 1998). 

Den sensoriska analysen utvecklades i början av 1900-talet (Meilgaard m.fl, 2007). Metoden 

har sedan dess framförallt använts inom livsmedelsindustrin för att utveckla, marknadsföra 

och kvalitetssäkra nya och befintliga produkter (Herdenstam, 2011). Enligt Sveriges 

sensoriska nätverk (2011) är sensorisk analys en bred definition av något som kan appliceras 

både på den kvalitativa och kvantitativa forskningen. Begreppet sammanfattas med; 

”Sensorisk analys är en vetenskaplig disciplin som mäter, analyserar och tolkar reaktioner på 

egenskaper hos livsmedel och andra material som de upplevs med syn-, lukt-, smak-, känsel- 

och hörselsinnet” (Sveriges sensoriska nätverk, 2011).

2.1.1 Smaksinnet

Smaksinnet har ursprungligen haft en viktig roll i att göra människan medveten om riskerna i 

vår omgivning och bedöma kvaliteten på födan vi äter. Idag har smaksinnet dock fått en 

annorlunda betydelse, det som förr var kopplat till överlevnad har nu utvecklats till att bli en 

fråga om njutning och livskvalitet (Astbäck, 2008). Enligt den traditionella forskningen 

baseras människans smaksinne på de fyra grundsmakerna: sött, salt, surt och bittert (Erickson 

2008). Sedan 1980-talet har det dock gjorts stora framsteg inom forskningen för ett annat 

smakämne, nämligen glutamat, även känt som grundsmaken umami (Sugimoto & Ninomiya, 
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2005). Enligt Öström (2008) anses numera även umami vara en vederbörlig grundsmak. 

Samtliga smaklökar kan uppfatta alla grundsmakerna, men är sinsemellan ofta mer känsliga 

för en eller flera typer av grundsmaker beroende på att de olika grundsmakerna tas upp av 

olika typer av receptorer och reagerar med hjälp av flertalet stimuli (Meilgaard m.fl., 2007). 

2.1.2 Munkänsla och flavour

Förutom smaklökarna som står för den grundläggande uppfattningen av det vi stoppar i 

munnen, är det främst två ytterligare element, munkänsla och flavour, som assisterar i att 

skapa helheten av vad vi äter och dricker (Jackson, 2009). Kring smaklökarna och runtom i 

munhålan sitter trigeminusnerven som uppfattar munkänslan, exempelvis det vi kallar strävt, 

krämigt, starkt eller torrt. De flesta känslorna uppkommer vid stimulans av någon av fyra 

särskilda receptorer som registrerar beröring och vibrationer, hetta och kyla, samt smärta och 

textur (Jackson, 2009).

Till skillnad från smak- och doftupplevelser sker aktivering av dessa signaler relativt 

långsamt, antagligen beroende på att nervtrådarna ligger under slemhinnor i det yttersta 

cellskiktet på tungan (Jackson, 2009). På grund av detta menar Reinbach, Toft och Møller 

(2008) att adaption av munkänslan sker långsammare, om ens över huvud taget. Ett exempel 

är den tilltagande sträva känslan vi får av att prova ett flertal röda viner i följd (Jackson, 

2009).

Den andra faktorn som påverkar den totala smakupplevelsen är det som på engelska kallas 

flavour (Jackson, 2009). I det svenska språket finns det idag inte någon motsvarighet, även 

om många använder ordet aromer som substitut. I förvrängt dagligt språkbruk syftar aromer 

mer specifikt till väldoftande ämnen, vilket enligt Jackson (2009) i sammanhanget är 

irrelevant. Det komplicerade i att definiera smak- och doftord i svenska språket illustreras 

ytterligare i Öppna doftsinnet (2003) där flertalet doktorander, professorer och lektorer inom 

ämnet Måltidskunskap kontemplerar över det begränsade svenska ordförrådet. Som en följd 

av detta har det uppstått flera definitioner av samma ord, utan att något egentligen är rätt. 

Jackson (2009) definierar begreppet flavours som en kombination av det vi smakar, känner 

och luktar. För att avgränsa uppsatsens ämne kommer författarna i fortsättningen av denna 
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studie att använda det engelska ordet flavour som ett begrepp för aromer vi upplever 

retronasalt1.

När vi stoppar något i munnen, bildas det volatila2 beståndsdelar som retronasalt tar sig upp i 

näshålan där dofterna fångas upp av luktepitelet (Lawless & Heymann, 1999). Enligt Lawless 

och Heymann (1999) är lukt- och smaksinnet dock väsenskilda, utan någon fysisk koppling 

sinsemellan. Däremot samverkar de tre sinnena till att ge en helhetsbild av det vi äter, 

eftersom smak-, doft- och känselsinnet integrerar med varandra (Prescott, 1998). Den 

retronasala perceptionen har enligt Diaz (2004) och Hummel (2008) en högre tröskel för 

perception jämfört med den ortonasala3. Således behövs det högre koncentrationer av 

doftämnen för att vi ska kunna uppfatta dofter via munhålan lika intensivt som om vi luktar på 

dem.

2.1.3 De kemiska sinnenas interaktion

Enligt Lawless & Heymann (1999) har frågan om hur lukt- och smaksinnet interagerar alltid 

varit komplex. Detta beror på att det finns olika uppfattningar om innebörden av en 

smakupplevelse. Professionella kockar anser ofta att smak är en kombination av doft, smak, 

textur, temperatur och utseende. Även många konsumenter tror att smak är ett övergripande 

begrepp, men gör oftare en ännu snävare bedömning och anser att upplevelsen baseras endast 

på smaksinnet. Båda uppfattningarna är enligt Lawless och Heymann (1999) lite av ett 

missförstånd. Författarna skiljer på smakupplevelser registrerade i munhålan respektive 

doftnyanser som uppfattas av luktsinnet. Undersökningar i laboratoriemiljö visar på att 

begreppen visserligen är sammanlänkande, men inte i den stora utsträckning som 

konsumenter och yrkesverksamma kockar tycks tro (Lawless & Heymann, 1999).

Anders Herdenstam (2011) beskriver liknande problem med att särskilja de båda sinnena i sin 

avhandling Vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse. Enligt Herdenstam har 

luktsinnet stor betydelse för att göra bedömningar av den sensoriska upplevelsen även om 

luktsinnet till skillnad från smaksinnet inte kan kategoriseras på samma sätt eftersom det är 
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underlägset de andra sinnena och endast upptar cirka en procent av vår hjärnkapacitet. 

Författaren anser att detta kan medföra vissa komplikationer, då den upplevda doften i många 

fall tolkas som en smakupplevelse genererat av smaksinnet. Detta beror på att människan 

upplever smak och doft samtidigt vid förtäring av livsmedel. Eftersom smak och doft upplevs 

parallellt med varandra kan det därför vara svårt för exempelvis en vinprovare att avgöra och 

skilja på vilket sinne som har mest betydelse för upplevelsen av vinet (Herdenstam, 2011). 

Professionella vinprovare tar ofta hjälp av olika metoder och provningsmallar då de 

kategoriserar upplevelsen av ett vin och bedömer smak, doft och textur. För att få en korrekt 

helhetsupplevelse anser Herdenstam (2011) att man bör jämföra olika egenskaper, vilket kan 

medföra svårigheter eftersom många av vinets attribut inte är mätbara. Herdenstam (2011) 

skiljer på kunskap som kan artikuleras verbalt och den kunskap som inte kan det. Den 

kunskap som inte direkt kan formuleras verbalt kallas tyst kunskap. Jämfört med det 

traditionella naturvetenskapliga perspektivet betraktas den tysta kunskapen som svagare 

eftersom man besitter en kunskap, men inte kan uttrycka denna i ord. Ett exempel på denna 

form av kunskap är yrkeskunnandet vinprovare utövar när de bedömer viner (Herdenstam, 

2011).

2.2 Vin

I termer av grundsmaker i ett vin är det generellt två som spelar störst roll för smaken och 

kvaliteten: syra och sötma. Även om bitterhet inte är ovanligt, är det ofta ansett som ett 

mindre önskvärt attribut. Det bör även tilläggas att det som människor normalt förknippar 

med bitterhet snarare är strävhet eller torrhet (Jackson, 2009). I druvans skal återfinns fenoler 

såsom flertalet viktiga aromer och smakämnen samt tanniner (Bird, 2005). Flera hundra olika 

volatila ämnen har identifierats i vin, där de flesta uppkommer som ett resultat av 

fermenteringen (Bird, 2005). Dessa volatila ämnen är dock i mindre koncentration än de icke 

volatila ämnena som olika syror och glycerol (Robinson, 2006, s. 273). Till dessa volatila 

ämnen hör även estrar som till största del utvecklas under fermentering och lagring genom 

reaktioner mellan syror och olika alkoholer vilka bidrar med fruktiga flavours så som ananas 

och bärighet (Bird, 2005). Tanniner i sin tur är en viktig del i rödvinets textur, struktur och 

hållbarhet och ger en sträv, uttorkande känsla i munnen. De är en elementär aspekt när rödvin 
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ska komponeras med mat, eftersom de lätt kan uppfattas som alltför torra och sträva när de 

kombineras med exempelvis beska smaker (Robinson, 2006, s 564).

Alla viner innehåller en viss grad av restsocker, ofta runt 1-6 gram/liter (Robinson, 2006, s 

567). Restsocker i vinet skall dock inte förväxlas med andra faktorer som kan påminna om 

sötma, såsom hög alkohol eller fruktiga flavours (Robinson, 2006, s 670). Detta blir väldigt 

tydligt vid kombinationer med söt mat och torra viner då perceptionen av syra uppfattas som 

avsevärt mycket högre, vilket är en effekt av adaption (Nygren, 2001). Vidare är 

alkoholhalten viktig, då hög alkohol ger tyngre viner som ibland kan ge en eldig munkänsla i 

kombination med vissa smaker. Lätt alkohol kan i sin tur bidra med fräschör och svalka 

(Jackson, 2009).

Syra i vin utgörs av ett flertal kemiska komponenter, där de vanligaste är vinsyra och 

äppelsyra (Robinson, 2006). Syran hjälper till att ge vinet struktur och fräschör, således blir 

ett vin utan tillräcklig syranivå generellt ofta platt och ointressant, framförallt i kombination 

med mat (Robinson, 2006, s 3).

2.3 Mat och vin i kombination

I dess bästa form kan vin och mat tillsammans lyfta varandra till högre nivåer. Vilka smaker 

som skall sättas i första rummet bestäms utifrån vinets eller matens prominens, med målet att 

accentuera olika attribut i måltiden (Jackson, 2009). 

Jackson (2009) lyfter fram problemet med den ökade informationen och efterfrågan om att 

kombinera mat och vin. Även om ämnet är intrikat som det är, blir det inte bättre av att många 

skribenter använder sig av ett ytterst personligt vokabulär utan någon egentlig förankring i 

sensorisk vetenskap (Nygren, 2001; Jackson, 2009). De flesta kombinationer som anses 

valida, menar Jackson (2009) är fullt rimliga men det borde göras mer för att förankra de i ett 

vetenskapligt sammanhang. Åsikten delas av Nygren (2001) som hänvisar till sensoriska 

analyser som hjälpmedel för att ge vetenskapligt belägg för interaktionen mellan mat och vin. 

Jackson (2009) erkänner dock problemet med att använda för avancerad sensorisk 

deskription, då de flesta konsumenter är ”illa utrustade att förstå terminologin inom sensorik”. 
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Enligt Harrington (2008) råder det stor oenighet om vilka faktorer som är viktigast då man 

kombinerar mat och vin, även om det är vanligt att dra upp olika regler för hur mat och vin 

bör kombineras (Robinson, 2006, s 278). Harrington (2008) menar att smakupplevelsen bör 

delas in i tre olika kategorier; grundsmaker, textur och flavours. För att underlätta 

bedömningen av smakupplevelsen ges dessa kategorier en inbördes hierarki likt en pyramid. 

Grundsmakerna utgör basen och är även den viktigaste faktorn i en smakkombination. Textur 

placerar Harrington (2008) som den andra viktigaste faktorn, vilken fungerar som en länk 

mellan grundsmaker och flavours. Flavours sätts högst upp i pyramiden och anses som den 

minst viktiga faktorn, vilken ger komplexitet och karaktär till en smakkombination förutsatt 

att grundsmaker och textur harmonierar. Trots att flavours inte är den viktigaste faktorn är den 

enligt Harrington (2008) generellt den mest intressanta, även om han inte utvecklar detta 

resonemang vidare. I de flesta fall är det enligt Harrington (2008) mest framgångsrikt att 

matcha kontrasterande flavours, till exempel rökig mat med blommigt vin. Harrington skriver 

å andra sidan att det även går mycket bra att kombinera liknande flavours, en åsikt också 

Robinson (2006) delar. De båda menar att såväl kontrasterande som likartade kombinationer 

ger en känsla av finess och intresse till den slutliga gastronomiska produkten.

Systembolaget förhåller sig på liknande sätt till smaker som Harrington när de ger sina 

rekommendationer för mat och dryck med hjälp av ett verktyg som kallas grafen4. Verktyget 

består av tre axlar; grundsmak, textur och aromer i den ordningen efter betydelse. 

Systembolaget arbetar inte kontrasterande utan med smak- och doftspeglingar där harmoni 

och balans är det viktigaste av den anledningen att om någon inte gillar arommatchningen är 

det viktigt att grundsmakerna balanserar. På Systembolagets hemsida går man igenom 

grundsmakerna och hur dessa interagerar med varandra samt beskriver enkla tumregler om 

hur man kombinerar mat och dryck (Systembolaget, 2011). Utgångspunkten att 

grundsmakerna utgör fundamentet i en lyckad kombination delar även Robinson (2006).

Oavsett om grundsmakerna harmonierar är vin känsligt för smakerna i maten och ofta 

överlägsna intensitet av aromer, vilket kan minska perceptionen av smaken i ett vin (Nygren, 

2001; Jackson, 2009). Jackson (2009) påpekar dock att textur och aromer i vinet kan höjas 
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med hjälp av maten och alltså spela en stor roll för den totala upplevelsen. En accentuering av 

flavours kan enligt Nygren (2001) bero dels på en faktisk ökning av volatila ämnen i 

munhålan, eller att särskilda ämnen i maten som exempelvis fett agerar smakbärare.

Nygren (2001) menar att de rekommendationer som beskriver optimala kombinationer ofta 

ges av experter och överensstämmer således inte alltid med konsumenters preferenser. 

Orsaken till detta är enligt Nygren (2001) att experterna har större kunskap och medvetenhet 

om sinnenas perception och sensoriska egenskaper i mat och vin, men också för att de ofta 

speglar sommelierens personliga smakpreferenser. Enligt Nygren (2001) är ett av målen när 

man driver en restaurang att tillhandahålla mat och dryckeskombinationer som tillfredsställer 

gästen. Tillfredsställelsen infinner sig dock i större utsträckning när sommelieren frångår 

klassiska kombinationer och tradition (Nygren, 2001). Nygren (2001) framhäver framförallt 

vikten av förståelse för olika kombinationer men nämner även att det finns få studier om mat 

och vin i kombination. Dessa studier behövs för att få en högre nivå av förståelse för hur 

kombinationer egentligen fungerar (Nygren, 2001).

Många konsumenter väljer vin baserat på smak, det vill säga grundsmak, snarare än aromer 

och det är sällan en kombination leder till fullständigt katastrofala upplevelser (Jackson, 

2009). Vin till mat handlar enligt Jackson (2009) för de flesta om att lyfta känslan av en 

måltid med hjälp av vin. Majoriteten av kombinationer uppfattas dock antagligen som 

tämligen neutrala på grund av bristen på eftertanke om hur en maträtt och ett vin faktiskt 

smakar. Köster (2003) menar dessutom att när vanliga konsumenter väl analyserar smaker har 

de ofta svårt att uttrycka sig om sin upplevelse. Även om förberedelser, eftertanke och 

förväntningar kan höja en smakupplevelse, är det dock enligt Jackson (2009) de oförberedda 

och oförutsedda tillfällena som utgör grunden för de mest minnesvärda kombinationerna.

2.3.1 Den populärkulturella litteraturen om mat och dryck i kombination 

Enligt den forne världsmästaren i sommellerie Philippe Faure-Brac (2005) har de 

sydeuropeiska länderna en djupare rotad kultur där mat och vin tillsammans ses som en 

självklarhet jämfört med de nordeuropeiska och nordamerikanska länderna. Vikten av 

tradition i detta avseende understöds även av Jackson (2009). Faure-Brac (2005) skriver att 

det viktiga i olika kombinationer är dels att grundsmakerna i maten inte får ta överhanden, 
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men framförallt att de olika aromerna i anrättningen spelar på de som finns i vinet och att 

texturen och karaktären tillsammans med detta bidrar till en förhöjd upplevelse. Författaren 

framhäver vinets ursprung, texturer, flavours och aromer som viktiga beståndsdelar i en 

kombination.

Jens Dolk och Liselotte Forslin skriver i sin bok Kombinera mat & vin (2006) om de fem 

grundsmakerna och deras inverkan på vin. Det är dessa fem pelare som utgör grunden för 

framgångsrika kombinationer, där Dolk och Forslin (2006) graderar framgången av 

kombinationen i fem olika steg. Nivåerna, som sträcker sig från direkt dåligt till att 

kombinationen ger en synergieffekt, grundar sig på dessa fem grundsmaker. En annan 

författare som har åsikter om mat och dryck i kombination och har författat flera böcker inom 

måltidslitteratur är Michel Jamais. Doftspeglingar, det vill säga att man söker liknande dofter i 

vinet som i matanrättningen, är enligt Jamais (2005) och Faure-Brac (2005) ett sätt att uppnå 

balans och harmoni förutsatt att grundsmaker och textur harmonierar. Jamais (2005) anser, 

liksom Harrington (2008), att kombinationen kan vara lyckad trots att dofterna kontrasterar 

om grundsmaker och textur är i balans då doftsinnet är underordnat smaken och känseln då 

man kombinerar mat och vin.

En lyckad kombination beror inte bara på om grundsmaker harmonierar eller om flavours 

kontrasterar. Det förs även resonemang om innovativa kombinationer i förhållande till 

klassiska. Enligt Larsson (2011) och Förare Winbladh (2011) är olika nya kombinationer 

spännande men de klassiska kommer alltid att vinna med tiden. Detta beskrivs som en 

motreaktion på den senaste tidens stora kreativa utveckling i och med den moderna 

molekylärgastronomin (Förare Winbladh, 2011). Larsson (2011) menar att innovation idag 

tyvärr är viktigare än god smak, att strävan efter något nytt blir viktigare än att göra något 

gott. Även Förare Winbladh (2011) delar denna åsikt och menar att framgång och berömmelse 

är en viktig del i varför kockar överger de beprövade vägarna för att bryta ny mark. 

Oavsett innovativa eller klassiska kombinationer, gör sig Harringtons (2008) 

kombinationspyramid allestädes påmind, även om klättringen uppför pyramiden tenderar att 

stanna vid nedersta byggstenen. Är det så att de översta byggstenarna i realiteten är 
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överflödiga? Är hemligheten bakom intressanta och fantastiska kombinationer enkom att 

förstå blott fem grundsmaker, eller bör begreppet flavours få större uppmärksamhet?

3. Syfte

Att undersöka vilken betydelse flavours respektive grundsmaker har för upplevelsen av mat 

och vin i kombination.

3.1 Frågeställningar

Vad är viktigt i en mat och vinkombination med utgångspunkt i flavours och grundsmaker?

Bör perspektiven för mat och vin i kombination vidgas för att nå högre gastronomiska nivåer?

4. Metod och material

Detta kapitel beskriver författarnas genomförande av undersökningen. Metod- och 

materialavsnittet sammanfattar de tillvägagångssätt och tekniker som använts under den 

vetenskapliga undersökningen och ger läsaren möjlighet att se samband mellan de olika 

variabler som ligger till grund för uppsatsens resultat (Bryman, 2011).

4.1 Val av metoder

Den samhällsvetenskapliga forskningen beskriver ofta två tillvägagångssätt för att utvinna, 

bearbeta och analysera information. De två tillvägagångssätten, kvalitativ inriktad forskning 

samt kvantitativ inriktad forskning, klassificerar de olika metoder som kan användas inom 
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den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman, 2011). Kvantitativ forskning är inriktad på 

statistiska analyser efter mätningar av datainsamlingar och kallas ofta ”hård” data. Kvalitativ 

forskning är motsatsen och lägger istället vikten på verbala analyser av ”mjuk” data vid 

exempelvis kvalitativa intervjuer, fokusgruppintervjuer eller tolkning av textmaterial (Patel & 

Davidson, 2003). Vid en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder genomförs en så 

kallad flermetodsforskning. Ett sätt att genomföra en flermetodsforskning är triangulering, då 

man låter antingen det kvalitativa eller kvantitativa synsättet bekräfta varandra (Bryman, 

2011). Triangulering beskrivs av Halkier (2010) som ett sätt att väga olika typ av data mot 

varandra. Detta kan således öka validiteten i undersökningens resultat genom att metodernas 

tillförlitlighet ställs emot varandra.

I denna uppsats har författarna använt sig av flermetodsforskning och triangulering för att 

beskriva komplexiteten i ämnet mat och dryck i kombination samt för att få en så bred 

infallsvinkel som möjligt. Den metod som använts inom den kvalitativa grenen av 

forskningen är fokusgruppintervju. Den kvantitativa delen av undersökningen representeras 

av en sensorisk analys. Nedan motiveras valet av de olika metoderna.

4.1.1 Fokusgrupper

Fokusgruppmetodik används när man intervjuar en grupp personer inom ett specifikt ämne 

eller utifrån en viss frågeställning (Bryman, 2011). Fördelen med fokusgrupper är enligt 

Halkier (2010) att metoden genererar användbar data om sociala gruppers värderingar och 

tolkningar av omvärlden. Fokusgrupper har olika grad av struktur och delas in i lös, stram 

eller blandad trattmodell. Den lösa modellen är användbar när man vill låta deltagarna 

diskutera och interagera fritt utifrån breda och öppna frågeställningar. I den strama modellen 

styr man istället konversationen med mer strukturerade frågeställningar (Halkier, 2010). De 

två fokusgruppintervjuerna som beskrivs i denna uppsats är av blandad trattmodell, vilket är 

en kombination av den lösa och strama modellen. Den blandade trattmodellen ger 

fokusgruppens deltagare möjlighet att ge sina egna perspektiv och åsikter inom ämnet 

samtidigt som författarna kan belysa sitt forskningsområde (Halkier, 2010). 
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4.1.2 Sensorisk analys

Det finns olika typer av sensoriska angreppsmetoder, de beskrivs som objektiva och 

subjektiva tester. I denna studie användes ett objektivt perspektiv som mäter skillnader mellan 

produkter (Öström, 2008). Denna objektiva metod representeras av Temporal Dominance of 

Sensations (TDS) där framförallt två variabler; flavours och grundsmaker, ställs emot 

varandra för att undersöka vilket av dessa begrepp som är viktigast för upplevelsen av en mat 

och vinkombination. Den sensoriska analysen är tänkt att fungera som en komplettering till 

fokusgruppernas diskussioner i syfte att förtydliga resonemanget som förs angående 

grundsmaker och flavours. 

TDS är en ny objektiv metod som utvecklades ur Time Intensity-metoden (TI) i början av 

2000-talet eftersom TI-metoden endast undersökte en, eller max två, sensoriska attribut 

samtidigt. (Labbe, Schlich, Pineau, Gilbert & Martin, 2008). Styrkan med TDS är att den 

beskriver olika sinnesförnimmelser och intensiteten av dessa under en begränsad tidsperiod. 

Fördelen med denna metod är att resultatet blir flerdimensionellt, eftersom perception inte är 

en enda händelse utan en dynamisk process som utvecklas under tid (Labbe m. fl, 2008; 

Schlich, 2008). Schlich (2008; 2011) menar att det är vida känt att olika attribut upplevs vid 

olika tidpunkter för provsmakning och att denna sekvens av perception är relevant för att 

förstå konsumenternas preferenser. Enligt Asgeir Nilsen5, doktorand vid Grythytte Akademi, 

är det upp till panelledaren och panelens deltagare att stipulera villkoren för varje session i 

form av vilka sensoriska egenskaper som skall bedömas och under vilken tidsrymd detta skall 

utföras. Nedan beskrivs vilket material som varit utgångspunkten under arbetet med 

uppsatsen.

4.2 Material

Beskrivningen av materialvalet i denna uppsats delas in i två delar. Den första beskriver 

underlaget för praktisk kombination samt diskussion om mat och vin i kombination i 

fokusgruppintervjuerna. Vidare beskrivs förutsättningarna för materialvalet till den 

efterföljande sensoriska analysen. 
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4.2.1 Fokusgrupper

Materialvalet till fokusgruppintervjuerna representeras av fyra olika viner samt fyra olika 

maträtter. Maträtterna och vinerna har valts för att lyfta fram karaktäristiska och aromatiska 

drag i både vin och mat i ett försök att ta bort fokus från grundsmakerna. Med stöd av 

författarnas utbildning och arbetslivserfarenhet komponerades rätterna med syfte att det i 

respektive maträtt skulle finnas aromatiska inslag som speglade eller kontrasterade de i 

vinerna eller vice versa. Nedan följer en beskrivning av samtliga viner och maträtter. Fakta 

om vinerna redovisas i tabell 1 och karaktäristiken beskrivs i tabell 2. Vinerna bedömdes av 

uppsatsens författare vilka studerar till kulinarisk kock respektive sommelier vid Grythytte 

Akademi, med hjälp av vedertagen provningsmetodik med personliga reflektioner.

Tabell 1. Fakta om viner till fokusgruppintervjuer samt sensorisk analys (Primewine, 2010; Wine Trade, 2011a, 
2011b; Origo Wine; 2011).

Vin 1 Vin 2 Vin 3 Vin 4

Producent Schloss Gobelsburg Chateau d’Arlay Domaine Olivier 
Pithon

Luigi Pira

Vin Grüner Veltliner 
Kammerner Renner 

Chardonnay à la 
Reine

Cuvée Laïs Blanc Barolo

Årgång 2009 2004 2008 2006

Ursprung Kamptal Jura Roussillon Piemonte

Druvor Grüner Veltliner Chardonnay Maccabeu, Grenache 
Blanc, Grenache 
Gris

Nebbiolo

Klassificering Erste Lage AC Côtes du Jura VdP des Côtes 
Catalanes

DOCG Barolo

Pris 159 SEK 183 SEK 236 SEK 299 SEK

Tabell 2. Författarnas bedömning av vinernas karaktäristik till fokusgruppintervjuer och sensorisk analys.

Karaktäristik

Vin 1 Vinets nyans går i ljusgult och doften är ren med en frisk karaktär av bakad citron, vitpeppar, 
mineral, aprikos och äpplen. Vinet är torrt och friskt med en avrundad, men ändå påtaglig 
syra som balanserar den krämiga munkänslan. Den välintegrerade alkoholen ger en relativt 
fyllig kropp med kryddiga flavours av citron, äpple, aprikos, vitpeppar och grapefrukt som 
ger ett långt och piggt avslut. 

Vin 2 Vinet har en gyllene klar färg. Doften är ren och intensiv med en robust och lätt oxiderad ton 
av citronzest, bokna äpplen, surdegsbröd och aprikos. Smaken är torr med stram syra och väl 
integrerad alkohol. En generös kropp och långt avslut karaktäriseras av komplexa flavours 
av bokna äpplen, surdegsbröd, jäst, aprikos och torkad frukt. 
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Karaktäristik

Vin 3 Vinet är klart med en färg som påminner om citronkött. På doften är vinet rent, diskret och 
fruktigt, aningen blommigt, med komplexa aromer av fat, mineral, gula äpplen, grillad 
citron, päron och fläderblom. Trots den relativt låga syran finns en fräschör i detta torra vin. 
Alkoholen är balanserad och kroppen tar lagom plats. Mogen frukt så som gula äpplen och 
gråpäron samt ananas, citrus och fat är dominerande flavours. Faten bidrar med angenäm 
smörig munkänsla utan strävhet. Komplexiteten utvecklas positivt under ett intressant 
efterspel.

Vin 4 Vinet är klart och har en ljus granatröd färg. Doften är ren och elegant trots sin intensitet 
med aromer av blommor, lakrits, körsbär, torkad frukt och viss fatkaraktär. Vinet är torrt med 
pigga syror, påtagliga tanniner och en slank, elegant kropp. Alkoholen är fint integrerad i 
vinet som har komplexa flavours av torkad frukt, läder, tryffel, körsbär, lakrits och blommor 
med ett fint långt avslut.

Maträtt 1: Pilgrimsmussla – Gurka – Szechuanpeppar

Den första rätten komponerades som en finstämd maträtt med subtil elegans. Den halstrade 

pilgrimsmusslan var ackompanjerad med picklad gurka smaksatt med kummin, dill och 

Szechuanpeppar. Rätten avrundades med en brynt smöremulsion kryddad med kummin och 

Szechuanpeppar. Kryddorna gjorde att maten fick en pepprig karaktär som förstärktes 

ytterligare av att rätten garnerades med Szechuankrasse. Denna rätt gjordes medvetet med låg 

syra för att framhäva de kryddiga tonerna och flytta fokus från syran då det skulle bli väl 

simpelt ur ett grundsmaksperspektiv. Kombinationen var främst avsedd med vin 1 och 3. Vin 

1 på grund av dess kryddighet som en spegling av komponenterna i rätten och vin 3 på grund 

av dess relativt låga syra men ändå friska känsla.

Maträtt 2: Fläsklägg - Äpple - Ingefära

Denna rätt bestod av äpple- och ingefärskompott på smörstekt bröd, med sönderriven 

fläsklägg bräserad i vitt vin, kalvfond, samt rotfrukter och örter. Kompotten hade oxiderade 

toner av äpple samt ett aromatiskt inslag av ingefära som bidrog med en subtil hetta. 

Fläskläggen med sin mjälla struktur gav rätten en behaglig sälta och fyllighet. En doftspegling 

av vin och mat tillämpades där äpplena och brödet var tänkt att interagera med den oxiderade 

och jästiga karaktären i vin 2. 

Maträtt 3: Biff - Blomkål - Tryffelolja

Det aromatiska inslaget i denna rätt var tryffeloljan som samarbetade med en len 

blomkålspuré och lågtempererad ryggbiff. Rätten i sin enkelhet bidrog både med 

19



karaktäristisk sötma från blomkålspurén samt sälta från köttet. Likväl fanns en tanke om en 

smakbrygga mellan tryffeloljan och tryffeltonerna i vin 4. Tanken var att ge rätten en lätt 

karaktär trots valet av kött för att även kunna kombineras med de vita vinerna.

Maträtt 4: Morot - lakrits - lavendel

Den avslutande rätten representeras av blancherade primörmorötter stekta i lavendelolja med 

lakritspulver, lakritsreduktion och torkad lavendel. Här stod lakrits och lavendel för de 

karaktäristiska dragen och bidrog båda med tydliga aromatiska inslag. Med hjälp av enbart 

doftspeglingar fanns en förhoppning att vin 4 med sin tydliga karaktäristik skulle bli en 

intressant kombination trots att grundsmakerna inte balanserade.

4.2.2 Sensorisk analys

Utifrån fokusgruppernas resultat valdes den mest intressanta maträtten för vidare sensorisk 

analys med TDS. Maträtten kombinerades med samtliga viner. I efterföljande avsnitt beskrivs 

de instrument som använts för att få fram uppsatsens resultat.

4.3 Instrument

Inför de båda fokusgruppsessionerna formulerades en frågeguide som styrde deltagarnas 

diskussion, se bilaga 1. Frågeguiden var uppdelad i två delar. Den första delen var mer 

strukturerad där syftet var att få en uppfattning av deltagarnas personliga åsikter om mat och 

vin i kombination. Här fanns det även utrymme för anteckningar samt kolumner för preferens 

för respektive mat och vinkombination. Denna preferensskala var uppdelad i fem nivåer, 1: 

dålig, 2: okej, 3: bra, 4: jättebra och 5: super. I den andra delen presenterade uppsatsens 

författare uppsatsämnet som sedan diskuterades i gruppen utifrån givna frågeställningar, se 

bilaga 1. Under fokusgruppen förde författarna anteckningar och dialogen spelades även in 

för att författarna lättare skulle kunna bearbeta och analysera resultatet.

För att det sensoriska testet skulle kunna utföras, tränades panelen. Deltagarna valde ut 

sensoriska attribut gällande grundsmaker, aromer och karaktäristik i maträtten och två viner. 

Träningssessionen ägde rum dagen innan den riktiga studien genomfördes. Genomförandet 

skedde i tre steg, där maträtten provades först. Här definierades tio attribut, därefter provades 
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de två vinerna där ytterligare fyra attribut definierades. Slutligen bedömdes maträtten i 

kombination med de två vinerna och de olika attributen fastställdes för vidare sensorisk 

analys med TDS som metod.

4.4 Etiska regler

Fokusgrupperna har utförts enligt etiska regler för fokusgrupper som presenteras av Halkier 

(2010). Detta innebär att samtliga deltagare informerades om att deras anonymitet i uppsatsen 

var säkrad och att de skulle få fingerade namn i allt skrivet och bearbetat material. Deltagarna 

blev även upplysta om uppsatsens syfte, upplägg och fördelar. Nedan följer en beskrivning av 

hur författarna gjort urvalet till undersökningarna.

4.5 Urval

De två fokusgrupperna genomfördes med två olika gruppsammansättningar. Den första 

gruppens deltagare valdes för att de genomgått sensorisk grundkurs och för att de är 

förstaårsstudenter på en sommelierutbildning. Deltagarna anmälde sig frivilligt utifrån eget 

intresse. Åldersspannet i denna grupp sträckte sig mellan 21 och 25 år. De tre personerna i 

första gruppen var intresserade, men det ställdes inget krav att de skulle inneha praktisk 

kunskap om mat och dryck i kombination. Denna fokusgrupp bestod av: Arvid, Anton och 

Jacob. Den andra gruppen bestod av fyra personer som är lärare inom ämnet måltidskunskap 

och har en bakgrund i restaurangbranschen. Åldersspannet i fokusgrupp 2 sträckte sig mellan 

32 och 39 år. Deltagarna i fokusgrupp 2 var: Hugo, Pär, Tomas samt Peter, som var 

vegetarian. De valdes av författarna på grund av deras profession och bakgrund. 

Informanterna representerar två grupper med starkt intresse för mat och dryck i kombination 

men med olika professionell bakgrund och erfarenhet. Detta urval gjordes för att få två 

gruppers infallsvinklar och eventuellt kunna urskilja olika sätt att beskriva upplevelsen av mat 

och vin i kombination.
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Det sensoriska testet genomfördes med en befintlig panel som var tränad i sensorisk 

bedömning med TDS. Panelen bestod av sex förstaårsstudenter som studerar måltidskunskap 

vid Grythytte Akademi. Det ställdes inga krav på förkunskaper inom ämnet.

4.6 Genomförande

Fokusgruppernas genomförande var identiskt och hade samma syfte. Den första fokusgruppen 

ägde rum den 26 april 2011 och fokusgrupp 2 den 27 april 2011 i Måltidens Hus i Grythyttan. 

När fokusgrupperna utfördes var endast deltagarna och de tre moderatorerna närvarande. 

Under båda sessionerna hade uppsatsens författare olika uppgifter. En av dem var alltid 

närvarande och förde anteckningar medan de andra huserade i köket och matsalen. Den första 

fokusgruppen, som bestod av förstaårsstudenter på en sommelierutbildning, varade under 

längst tid, två timmar och sju minuter. Vid genomförandet av fokusgrupp 1 var tre av de sex 

anmälda personerna ej närvarande. Således var det ett bortfall på femtio procent, men studien 

valdes att genomföras ändå. Den andra fokusgruppen med deltagare som är professionellt 

aktiva inom området måltidskunskap, ägde rum eftermiddagen efter och varade i en timme 

och tjugofyra minuter. 

När deltagarna anlände till platsen blev de ombedda att slå sig ner vid ett dukat bord. 

Moderatorerna presenterade uppgiften, som var att prova fyra olika maträtter med fyra olika 

viner. För att vänja deltagarnas smaklökar och göra de redo för sessionen serverades ett vitt 

vin, Riesling Hugel 2009, samt lättsaltade potatischips med gräddfil. Efter detta serverades de 

fyra utvalda vinerna som deltagarna ombads att smaka av. Deltagarna fick veta prisspannet för 

vinerna, samt druvsort och ursprung. Därefter startade den praktiska kombinationen och 

diskussionen. Rätterna serverades i följande ordning: 1. Pilgrimsmussla, 2. Fläsklägg, 3. Biff, 

4. Morot. Varje rätt provades med samtliga fyra viner, totalt 16 olika kombinationer. Peter, 

som var vegetarian fick samtliga maträtter serverade utan kött.

Samtliga rätter förutom rätt 1 serverades varma. De vita vinerna serverades med en 

temperatur på 10-12 °C och det röda med en temperatur på 18°C. Det röda vinet hälldes upp i 

karaff en timme innan servering. Rätterna serverades med ett tidsintervall som gav utrymme 

för personlig reflektion av respektive mat och vinkombination. I samband med detta fyllde 
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varje deltagare i ett formulär för personlig preferens för varje enskild kombination, se bilaga 

1. Deltagarna förde även anteckningar om vilket eller vilka viner som passade till den 

specifika maträtten. Därefter fördes en gemensam diskussion om vilka aspekter som förenade 

maträtten med ett eller flera viner. Här diskuterades även om det fanns några kombinationer 

som var sämre än de andra. Efter att deltagarna hade provat samtliga kombinationer 

avslutades första delen av fokusgruppen och moderatorerna berättade om uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt samt syfte. Fokusgrupperna avslutades med en gemensam diskussion 

mellan deltagare och moderatorer om grundsmaker, aromer, karaktär och flavours som 

sammanfattande begrepp. Diskussionen styrdes av givna frågeställningar som behandlade 

ämnet, se bilaga 1.

Det sensoriska testet utfördes med TDS som metod. Testet genomfördes den 4 maj 2011 i ett 

sensoriskt laboratorium på Grythytte Akademi. Innan genomförandet tränades panelen 

ytterligare enligt tidigare nämnda tillvägagångssätt. Deltagarna bedömde maträtten i 

kombination med samtliga viner enligt följande ordning; först bedömdes enbart vinet i 30 

sekunder varpå vinet spottades ut. Under dessa 30 sekunder markerades de upplevda 

attributen kontinuerligt i datorprogrammet FIZZ. Därefter fick deltagarna en paus i 10 

sekunder. Sedan provades enbart maträtten med samma förutsättningar. Maträtten spottades 

inte ut. Efter ytterligare 10 sekunders paus intogs vin och mat samtidigt och bedömdes på 

samma sätt under 30 sekunder. Inte heller här spottades proverna ut.

4.7 Bearbetning och analys

Efter avslutade fokusgrupper transkriberades det inspelade materialet och sammanfattades till 

två löpande texter. Denna sammanfattning behandlades utifrån uppsatsens frågeställningar 

och delades in i underrubriker för respektive maträtt. Enkäterna från fokusgrupperna 

sammanställdes enligt tabell 3. Medelvärdet för preferens i respektive fokusgrupp räknades ut 

och därefter beräknades ett medelvärde för samtliga deltagare. Grön ruta visar de tre 

kombinationerna med högst medelvärde för respektive fokusgrupp och röd ruta de tre lägsta 

medelvärdena, se tabell 3. Analysen av resultatet har skett utifrån bakgrund och den teoretiska 

utgångspunkten. Under varje underrubrik analyserades rådatan från de båda fokusgrupperna 
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till ett resultat som mest fokuserade på diskussionen kring grundsmaker och flavours i de 

olika kombinationerna.

Den kombination som visade sig vara mest intressant valdes för vidare sensorisk analys med 

TDS. Den statistiska analysen beräknades i dataprogrammet FIZZ som bearbetade rådatan till 

resultatdiagram. Det krävdes att dominance rate översteg tjugofem procent för att uppnå en 

signifikansnivå på p<0.05. Författarna bedömde graferna i diagrammet utefter panel 

dominance, där topparna av graferna visade att panelen var eniga om den upplevda 

intensiteten i kombinationerna. Efter den sensoriska analysen bearbetades materialet utifrån 

diagrammen och omvandlades till en beskrivande text för respektive vin. Fokusgruppernas 

resultat var utgångspunkten för analysen av TDS-studien. Således tolkades de upplevda 

attributen i TDS-studien utifrån diskussionerna om flavours och grundsmaker i 

fokusgrupperna.

5. Resultat

I detta avsnitt presenteras resultatet från de båda fokusgrupperna samt TDS-studien.  

Diskussionen i fokusgrupperna redovisas utifrån de fyra maträtterna i den ordning de 

serverades, preferensen för maträtterna återfinns i tabell 3. Därefter redogörs TDS-studiens 

resultat utifrån de fyra vinerna som representeras av figur 1-4 med beskrivande text.

5.1 Fokusgrupper

I resultatet för fokusgruppintervjuerna beskrivs de mest intressanta åsikterna och 

värderingarna deltagarna emellan.
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5.1.1 Pilgrimsmussla - gurka - Szechuanpeppar 

Maträtt 1 uppfattades som en komplex maträtt med många olika beståndsdelar och intryck. 

Det visade sig också när rätten kombinerades med vinerna, då alla viner hade något attribut 

som kunde plockas fram på ett fördelaktigt sätt med maten. Tydligt var också att vin 1 

fungerade bäst till rätten. Det första som lyftes fram var att intensiteten i både vinet och maten 

harmonierade, vilket ansågs som en förutsättning för en lyckad kombination. De första 

spontana reaktionerna i båda fokusgrupperna var angående grundsmaker och textur, såsom att 

den inlagda gurkan mötte syran i vinet bra och att den även bröt igenom den feta 

smöremulsionen på ett uppfriskande sätt. Anton var dock snabb med att belysa den angenäma 

pepprighet och örtighet som lyftes fram av vin 1, vilket även Hugo och Pär höll med om. 

Vidare tyckte Anton att maträtten av denna anledning lyftes till en högre nivå just tack vare 

vinet, en effekt som samtliga i den första fokusgruppen höll med om. 

Vin 2 framhölls av de flesta av deltagarna som en bra kombination med den brynta 

smöremulsionen, där syran bryter igenom den feta emulsionen på ett bra sätt och de feta, 

smöriga tonerna i vinet accentuerar tonerna av smörkola i emulsionen. Till de övriga 

beståndsdelarna i rätten ansågs dock vinet vara alldeles för kraftfullt. Vin 3 upplevdes i sin tur 

tämligen anonymt i kombination med maten, men det fanns inga attribut som upplevdes som 

störande. Således kunde ingen av deltagarna i den första fokusgruppen säga att kombinationen 

var direkt dålig, även om den inte tillförde något till anrättningen.

Vin 4 ansågs vara den sämsta kombinationen av samtliga deltagare, även om Tomas lyfte fram 

den örtiga karaktären i maten som fångades upp bra av diton i vinet. Anton och Tomas tyckte 

även att smöremulsionen rundade av tanninerna i vinet på ett behagligt sätt. Samma tanniner 

ansågs vara den främsta orsaken till kombinationens misslyckande. Flertalet deltagare lyfte 

fram faktumet att umamin i pilgrimsmusslan gav upphov till den beska karaktären och de 

hårda tanninerna.

5.1.2 Fläsklägg - äpple - ingefära

Resultatet varierade mer för maträtt 2. Anton, Hugo och Pär tyckte att vin 1 bidrog med 

fräschör och den tropiska frukten och höga syran rundade av kryddigheten från ingefäran. 

Enligt Pär kontrasterades den kryddiga kompotten fint av vinets blommighet, liksom att syran 
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mötte sältan i köttet bra, vilket var en åsikt som delades av Anton. Vinets fräscha fruktighet 

tyckte däremot flera av deltagarna inte stämde överens med den i kompotten, likväl som att 

tyngden i vinet saknades för att kunna komplettera rätten på ett bra sätt.

I vin 2 hittade flertalet deltagare positiva egenskaper tillsammans med maten. Den oxiderade 

karaktären i vinet gick mycket bra ihop med äppelkompotten och den fylliga kroppen bar 

enligt Arvid och Jacob upp maten på ett mycket bra sätt. Intressant är att i denna kombination 

omnämndes syran i vinet i ett avsevärt senare stadium än i tidigare kombinationer och 

framhölls då positivt eftersom den gav en frisk karaktär till rätten.

De flesta deltagarna i båda fokusgrupperna var överens om att vin 4 var den sämsta 

kombinationen. Den något söta äppelkompotten accentuerade vinets syra alltför mycket och 

den kryddiga ingefäran framkallade en sensibilisering så att tanninerna upplevdes som oerhört 

sträva. Intressant är att deltagarna i den andra fokusgruppen tyckte kombinationen med endast 

köttet och vin 4 fungerade bra, medan Peter, som är vegetarian, tyckte att vinet rundades av på 

ett bra sätt med bara kompotten och brödet.

5.1.3 Biff - blomkål - tryffel

Till denna rätt ansåg samtliga i fokusgrupp 1 att vin 1 var alldeles för lätt. Arvid framhöll 

däremot att kombinationen mellan den feta, lite söta purén och det fruktiga, syrliga vinet 

fungerade väldigt bra. Även deltagarna i fokusgrupp 2 hade sådana åsikter och utvecklade 

resonemanget med att vinets blommighet accentuerades av blomkålen och att vinet lyfte 

tryffeln i rätten. Denna kombination var framförallt lyckad för Peter som är vegetarian. 

Överlag tyckte deltagarna att inga av de vita vinerna blev direkt dåliga, men de tillförde heller 

ingenting till upplevelsen. Detta resonemang fördes likt det i första rätten. Den subjektiva 

preferensen blev tydlig då vissa ur fokusgrupp 2 upplevde vin 2 som surt och obalanserat i 

kombination med maten medan andra deltagare tyckte att det blev fräscht. Deltagarna var 

även oense om huruvida tryffel och blomkål passade med de oxidativa tonerna i vinet. I den 

diskussionen konstaterades även att tryffel och blomkål ligger nära varandra i smak och doft.
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Vin 4 ansågs däremot ge en bra kombination, där tanninerna lindades in på ett bra sätt av 

proteinerna i det röda köttet och fetman i purèn. Samtliga köttätare i fokusgrupp 2 upplevde 

kombinationen med vin 4 som mycket positivt. Peter tyckte att vinet blev beskt och surt och 

tappade frukt, vilket Tomas ansåg bero på det faktum att Peter är vegetarian. Anton framhöll 

att tryffelsmaken kom fram på ett mycket bättre sätt med vin 4. Arvid och Anton tyckte att 

elegansen i mat och vin spelade på samma nivå medan Jacob tyckte att vinet var aningen för 

kraftfullt för maten. Däremot var alla överens om att det hade behövts någon mer komponent 

för att lyfta kombinationen till högsta nivån.

5.1.4 Morot - lakrits - lavendel

Samtliga i fokusgrupp 1 tyckte att maträtt 4 var spännande och en rolig kombination av 

smaker. En deltagare i fokusgrupp 2 uttryckte ett starkt ogillande mot lakrits i allmänhet vilket  

förmodligen påverkade upplevelsen av kombinationerna negativt. Han ansåg vidare att rätten 

var för söt för samtliga viner. Anton och Arvid tyckte att den något sötaktiga frukten i vin 1 

fungerade mycket bra med moroten och lakritsen. Anton framhöll karaktären av lakrits i vin 1 

sedan tidigare och hur den harmonierade med densamma i maten. Arvid tyckte dock att 

lakritsen och lavendeln tog överhanden över både vin 1 och 2. Fokusgrupp 1 tyckte dock att 

vin 2 dämpade intensiteten av morot. Vidare enades man i fokusgrupp 2 om att vin 1 

framhävde lakritssmaken ännu mer och tog bort morotens jordighet. Maten å andra sidan 

framhävde vinets blommighet.

Jacob var ensam om att tycka att vin 3 fungerade väldigt bra till maten, även om han hade 

svårt att sätta fingret på exakt vad, mer än att han tyckte att maten kom fram på ett bättre sätt 

än tidigare. Anton tyckte att lakritsen kom fram på ett snyggt sätt tillsammans med vin 3 och 

samtliga deltagare var eniga om att denna kombination var bäst av alla kombinationer med 

vin 3. 

Kombinationen med vin 4 väckte klart mest intresse och debatt och delade in deltagarna i två 

läger, de som gillade kombinationen och de som inte gjorde det. Arvid tyckte att 

kombinationen med vin 4 var bäst. Örtigheten och blommigheten i vinet mötte dito i maten. 

Framförallt lavendeln som tidigare tagit över, gav här en bra krydda. Ingen av deltagarna i 

fokusgrupp 2 tänkte i dessa banor utan fokuserade endast på lakritsen och upplevde att den 
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dominerade rätten och framhävdes ytterligare av vinet. Det var enbart Peter som upplevde 

denna kombination som bra, till och med mycket bra och poängterade att maträtten förhöjde 

frukten i vinet. Resterande deltagare upplevde en överdriven beska och strävhet. Även om 

sötman i rätten uppfattades vara på gränsen till för hög, tyckte inte Arvid och Anton i 

fokusgrupp 1 att den störde. Anton tyckte dock att rätten i kombination med vin 4 inte 

balanserade helt och framhöll vin 1 som bäst.

Samtliga i fokusgrupp 1 var överens om att det oväntade gjorde att kombinationen lyfte. 

Fokusgrupp 2 var inte lika övertygade om att överraskningsmomentet är nödvändigt för en 

ultimat kombination, utan hade en mer klassisk syn på mat och vin i kombination och satte 

harmonin mellan de två elementen som det mest fundamentala. Hugo poängterade vikten av 

att belysa en oväntad eller speciell kombination för en ovan gäst för att denna ska kunna ta 

emot budskapet och uppskatta smaksensationen fullt ut. Arvid sade däremot att han först var 

skeptisk till kombinationen, men att det oväntade i kombinationen gjorde att den lyfte 

ytterligare. 

I den avslutande diskussionen tillsammans med uppsatsens författare förklarade deltagarna sin 

syn på grundsmaker och flavours. Samtliga i fokusgrupp 1 uttryckte att de har börjat tänka 

annorlunda sedan de började sommelierutbildningen och att grundsmaker nu tar en större 

plats i deras sätt att uttrycka sig. De härleder detta resonemang till vinprovningen och 

framförallt metodiken som de följer. Deltagarna i fokusgrupp 2 medger att de är ”drillade i 

grundsmaker” och upplever naturligt grundsmakerna som den viktigaste faktorn. Deltagarna i 

den första fokusgruppen var alla eniga om att framgången i en kombination grundar sig i 

grundsmakerna, något som eftertrycktes av den andra fokusgruppen, men för att uppnå en 

högre gastronomisk nivå behövs mer finstämda och komplexa kombinationer. Även efter det 

att moderatorerna avslöjat syftet med studien vidhöll man grundsmakernas betydelse. 

Flavours ses enbart som ett sätt att höja eller krydda till en kombination. Fokusgrupp 1 tyckte 

att grundsmakerna behövs, men det räcker inte med enbart fem element för att lyfta en 

kombination till högre höjder. Deltagarna ansåg att det behövs fler komponenter, flavours, för 

att uppnå något utöver det vanliga. Fokusgrupp 2 poängterade även vikten av att jobba 

kontrasterande med aromer då det finns en risk att det blir för mycket av samma smak och 
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doft. Av samma anledning måste nyanserna vara välstämda om man jobbar med 

doftspeglingar.

Tabell 3 visar att kombinationerna med pilgrimsmussla och friskt torrt vitt vin samt rött kött 

och tanninrikt rött vin var mest omtyckta. Det råder också en enighet om att pilgrimsmussla 

och vin 4 är den absolut sämsta kombinationen. Peters kommentar ”en klassisk umami-

tannin-clash” sammanfattar tydligt varför denna kombination inte var uppskattad. Däremot 

råder det oenighet gällande maträtt 4. Tydligast blir det i kombination med vin 4, där 

fokusgrupp 1 rangordnade den kombinationen som den näst bästa. Fokusgrupp 2 höll å andra 

sidan denna kombination som en av de sämsta. De vitt skilda preferenserna för maträtt 4 

tillsammans med den för syftet intressanta diskussionen gjorde att författarna valde denna rätt 

för vidare sensorisk analys.

Tabell 3. Sammanställning och medelvärde av preferens för olika kombinationer i fokusgrupp 1 och 2. Grön 
markerar högst medelvärde och rött markerar lägst medelvärde. 

Fokusgrupp 1 Fokusgrupp 2 Medelvärde
Pilgrimsmussla
Vin 1 4,0 4,3 4,1
Vin 2 2,0 1,3 1,6
Vin 3 3,0 2,3 2,4
Vin 4 1,0 1,0 1,1
Fläsklägg
Vin 1 3,0 3,3 3,3
Vin 2 3,0 2,7 2,9
Vin 3 1,7 3,0 2,6
Vin 4 1,0 2,0 1,7
Biff
Vin 1 1,7 2,3 2,3
Vin 2 1,7 2,7 2,3
Vin 3 2,0 2,3 2,3
Vin 4 3,7 3,0 3,4
Morot
Vin 1 3,0 2,7 3,1
Vin 2 2,3 2,3 2,4
Vin 3 3,0 2,0 2,6
Vin 4 3,7 2,3 2,9
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5.2 Sensorisk analys

Baserat på resultatet i fokusgrupperna valdes följande rätt ut till analys med TDS; morot - 

lakrits - lavendel. Anledningen till att morotsrätten valdes ut till TDS-studien var först och 

främst att maträtten skapade den mest intressanta diskussionen kring smaker, flavours, 

innovation och kommunikation i fokusgrupperna.

Följande 14 attribut definierades under panelens träning; sött, beskt, salt, syrligt, lakrits, 

kanel, morot, sirap, jordighet, blommighet, fruktighet, bärighet, ekfat och tanniner. Nedan 

redovisas resultaten från TDS-studien vin för vin med ett diagram för respektive vin. Varje 

attribut presenteras i form av en individuellt färgsatt graf i respektive tabell. De attribut som 

visade sig mest intressanta är dessutom belysta i diagrammen. Graferna presenterar panelens 

upplevda intensitet av respektive attribut över en period om 110 sekunder. 

Vin 1 - Grüner Veltliner Kammerner Renner

Figur 1 visar att sötman och fruktigheten som upplevdes i vinet dämpades i kombination med 

maträtten. Tillsammans med maten minskade även syran. Morotsflavour ökade i intensitet när 

maträtten provades tillsammans med vinet, samtidigt som beskan och lakritsflavour minskade. 

Blommigheten är diskret men upplevs under ett flertal tillfällen under bedömningen.

Sötma

Fruktighet

Syra

Beska

Lakrits
Morot

Vin Mat KombinationPaus Paus
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Figur 1. Vin 1 - Grüner Veltliner Kammerner Renner med morotsrätten. Graferna visar hur attributen till höger 
upplevs i intensitet över tid (panel dominance).

Vin 2 - Chardonnay à la Reine

Figur 2 visar att vinet först upplevdes som syrligt och sött, med ett tydligt fruktigt avslut. 

Fruktigheten hade en mer distinkt karaktär i kombination med maträtten. Även i 

kombinationen upplevdes fruktigheten i slutet av upplevelsen. Morotsflavour förstärktes i 

maträtten, men lakritsflavour som upplevdes i maträtten försvann däremot i kombination med 

vinet. Syran i vinet upplevdes som markant lägre tillsammans med moroten. Fatkaraktären i 

vinet förstärktes något med maten, samtidigt som den upplevda beskan i moroten blev lägre 

tillsammans med vinet.

Fat

Fruktighet
Syra

Beska
Lakrits

Morot

Vin Mat KombinationPaus Paus

Figur 2. Vin 2 - Chardonnay à la Reine med morotsrätten. Graferna visar hur attributen till höger upplevs i 

intensitet över tid (panel dominance).

Vin 3 - Cuvée Laïs Blanc

Enligt figur 3 försvann fruktigheten i vinet liksom morotsflavour i maträtten när mat och vin 

kombinerades. I kombinationen upplevdes en beska som tidigare inte funnits och 

uppfattningen av syran i vinet blev mer distinkt, dock utan närvaro av sötma. Blommighet och 

kanelflavour som upplevdes i eftersmaken av moroten upplevdes inte alls tillsammans med 

vinet, som dessutom verkade dämpa lakritsflavour i maten något. Lakrits upplevs mer eller 

mindre konstant i maträtten medan den i kombination med vin upplevs sporadiskt.
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KanelFruktighet
Syra

Beska

Lakrits

Morot

Vin Mat KombinationPaus Paus

Blommighet

Figur 3. Vin 3 - Cuvée Laïs Blanc med morotsrätten. Graferna visar hur attributen till höger upplevs i intensitet 

över tid (panel dominance).

Vin 4 - Barolo

Figur 4 visar att panelen upplevde jordighet när maten kombinerades med vinet. 

Morotsflavour bedömdes som obefintlig, även utan vin, och lakritsflavour försvann helt i 

kombination med vinet. Dessutom bedömdes bärigheten i vinet försvinna i kombination med 

maten. Både syran i vinet och sötman i maten neutraliserades i kombinationen. Tanninerna 

spelade en stor roll genom hela bedömningen men upplevdes som lägre när vinet 

kombinerades med maten.

Sötma

Bärighet
Syra

Tannin

Lakrits

Jord

Vin Mat KombinationPaus Paus

Figur 4. Vin 4 - Barolo med morotsrätten. Graferna visar hur attributen till höger upplevs i intensitet över tid 
(panel dominance).
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6. Diskussion

I detta avsnitt diskuterar författarna resultatet av datainsamlingen samt vetenskaplig och 

populärkulturell litteratur i syfte att utröna vilken betydelse flavours respektive grundsmaker 

har för smakupplevelsen av mat och vin i kombination.

6.1 Metod och materialdiskussion

Det har utförts ett omfattande arbete med att finna valid och vetenskaplig information 

gällande mat och dryck i kombination. Arbetet tog ett avstamp i den sensoriska forskningen 

med väletablerade forskare så som Meilgaard, Ceville och Carr (2007) samt Lawless och 

Heymann (1999). Även kompendiet Smaksinnet och den goda smaken från Örebro universitet 

där Astbäck (2008) och Öström (2008) förtydligar de sensoriska begreppen har varit av stor 

vikt för uppsatsens bakgrund. Nygren (2001) har i sin avhandling tagit forskningen om mat 

och vin i kombination ett steg längre och hans arbete har därför fungerat som en vägledare 

inom detta komplexa ämne. Även Herdenstams (2011) forskning inom ämnet har varit av stor 

vikt då han har försökt att fånga det som den naturvetenskapliga forskningen inte kan 

förklara. Herdenstam angriper ämnet genom ett konstnärligt och praktiskt perspektiv, vilket 

fungerat som en inspirationskälla för uppsatsens författare. Andra författare som har varit av 

stor vikt för uppsatsen inom ämnet mat och vin i kombination är Jackson (2009) och 

Harrington (2008).

Enligt Jackson (2009) är det ett faktum att det skrivs oändligt mycket om mat och dryck i 

kombination. Det har dock visat sig att det infinner sig svårigheter när man på ett mer 

vetenskapligt plan försöker angripa ämnet. Enligt Nygren (2001) beror dessa svårigheter på 

att den vetenskapliga förankringen inom ämnet är låg. Ett bevis på detta är att författarna inte 

har hittat mycket liknande forskning utförd under de tio år som gått sedan Nygrens 

avhandling färdigställdes. Ett annat problem som infinner sig när man reder ut de sensoriska 

begreppen är att de professionella rekommendationerna om mat och dryck i kombination vilar 

på personliga preferenser (Jackson, 2009; Nygren, 2001).
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Både Jackson (2009) och Nygren (2001) efterlyser fler sensoriska analyser för att reda ut 

begreppen och göra ämnet mer vetenskapligt förankrat. Herdenstam (2011) ser likväl en 

problematik i att utföra detta beroende på det komplicerade i att kategorisera ämnet. Det 

komplexa i hur doft- och smaksinnet interagerar illustreras enligt Lawless och Heymann 

(1999) med att det är svårt att definiera och skilja på vilket sinne som registrerar en smak- 

eller doftupplevelse. Tendensen att blanda ihop begreppen gäller inte enbart för konsumenter 

utan även för yrkesverksamma kockar. Enligt Herdenstam (2011) har också vinprovare svårt 

att skilja på vilket sinne som har mest betydelse för upplevelsen av ett vin. Författarna gör 

bedömningen att detta även borde gälla när man talar om mat och vin i kombination och 

härleder till resultatet genererat av båda fokusgrupperna och TDS-studien. Upplevelsen av 

mat och vin i kombination borde således vara ännu mer komplex beroende på att det nu finns 

två komponenter, med var för sig många olika attribut.

I likhet med den vetenskapliga litteraturen är även den populärkulturella mycket likriktad och 

fokuserad på grundsmakerna, liksom Systembolagets rekommendationer för mat och dryck i 

kombination. Dolk och Forslin (2006) och Jamais (2005) ger en likartad bild av ämnet medan 

Faure-Brac (2005) går förbi grundsmakerna och talar om flavours som ett mer betydande 

begrepp. Faure-Bracs mer djupgående förhållningssätt skulle författarna av denna uppsats 

gärna se mer av i den svenska litteraturen. Det gängse svenska förhållningssättet anser 

författarna uppbringa en förenkling av terminologin, då man fokuserar mest på grundsmaker.

Detta innebär även att det blir svårt att utveckla och höja nivån på ämnet då varken den 

vetenskapliga eller populärkulturella litteraturen går på djupet. Till saken hör dessutom att 

vanliga konsumenter sällan analyserar maten (Köster, 2003). Mer avancerade kombinationer 

baserade på flavourbegreppet ställer högre krav på flera olika aspekter. Dels på råvaror som 

måste hålla en hög kvalitet, dels på kommunikationen mellan professionella och oerfarna. Det 

faktum att flavours är ett begrepp som används av flera författare men som saknar 

motsvarighet i det svenska språket har medfört svårigheter under arbetets gång. Det stora 

fokuset på grundsmaker lämnar mycket i övrigt att önska av den sensoriska forskningen om 

flavours och framförallt med perspektiv kring mat och dryck i kombination.
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6.1.2 Fokusgrupper

Valet av material till kombinationerna av mat och vin för både fokusgrupper samt den 

efterföljande sensoriska analysen var en kreativ process där författarna fick använda sig av 

både praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper. Gemensamt för kombinationerna var att 

både vin och mat skulle uttrycka personlighet och karaktäristik med hjälp av flavours, därför 

valdes råvaror och viner av en högre kvalitet.

Den första fokusgruppens bortfall bedömdes inte påverka uppsatsens resultat även om det 

hade varit önskvärt med fler deltagare eftersom det hade givit mer validitet till arbetet. På 

grund av bortfallet bestod fokusgrupperna av endast män. Även om fokusgruppens 

sammansättning är av yttersta vikt för den sociala interaktionen, nämner inte Halkier (2010) 

könsfördelningen som en fundamental faktor. Däremot påvisar Halkier vikten av ett väl 

fungerande socialt samspel deltagarna emellan, som ofta grundar sig i liknande livssituationer, 

social bakgrund och erfarenhet. Författarna anser att båda fokusgrupperna uppfyller 

föregående kriterier för att den sociala interaktionen skulle fungera. Även om Halkier (2010) 

anser att en alltför homogen grupp kan vara en nackdel, erhölls likväl en utförlig diskussion 

utifrån det formulerade syftet. Det faktum att en deltagare var vegetarian påverkade givetvis 

dennes bedömning av vissa kombinationer, men bidrog till att finna andra nyanser i 

kombinationerna. Det var den gemensamma diskussionen deltagarna emellan som låg till 

störst grund för uppsatsens resultat och preferensskalan fungerade mer som ett hjälpmedel för 

deltagarna att rangordna sin smakupplevelse och få igång en diskussion.

6.1.3 Sensorisk analys

TDS valdes som analytisk sensorisk metod för att undersöka smakupplevelsen över tid i hopp 

om att kunna dra paralleller till diskussionerna i fokusgrupperna samt för att ge ytterligare 

vetenskaplig tyngd till uppsatsen. Viktigt att poängtera är att de attribut som användes i TDS-

studien identifierades av panelen. Attributen bestod av en textur, fyra grundsmaker och nio 

flavours. Hade grundsmaker och flavours varit lika många till antal, anser författarna att det 

skulle ge en förenklad bild av kombinationerna och återigen undervärdera flavours.

Eftersom TDS är en ny och relativt avancerad metod tror författarna att TDS-panelen hade 

svårigheter att bedöma fjorton sensoriska attribut samtidigt. Förslagsvis skulle antalet attribut 
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kunnat vara färre, alternativt delats upp i flera omgångar. Panelen hade med den avancerade 

metoden haft fördel av mer träning i TDS-metodik och att bedöma mat och vin. Författarna 

anser även att panelen vid det första träningstillfället borde ha testat alla de fyra vinerna för att 

kunna göra en bättre bedömning av vinerna vid TDS-sessionen. I efterhand så konstaterar 

författarna att en tio sekunder lång paus möjligtvis inte var tillräckligt för att deltagarna skulle 

kunna tillgodogöra sig upplevelsen på ett fullvärdigt sätt i nästa bedömning.

6.2 Resultatdiskussion

Enligt Harringtons smakpyramid (2008) är flavours den minst viktiga faktorn i en 

smakupplevelse men ändå skriver han att det är den mest intressanta faktorn som ger 

komplexitet och karaktär till en smakkombination. Harrington kan dock inte förklara varför 

och författarna ställer sig frågan; om flavours är det som lyfter en smakkombination och ger 

den mer karaktäristik, borde inte då flavours anses som en viktigare faktor i en 

smakupplevelse?

6.2.1 Fokusgrupper

Studenterna i fokusgrupp 1 uttrycker att sommelierutbildningen och träning i vinprovning och 

metodik har medfört att grundsmakerna numera tar stor plats i deras sätt att uttrycka sig om 

smakkombinationer. Herdenstam (2011) anser att risken med att styras av metodik kan 

innebära att viktiga nyanser går förlorade. Fokusgrupp 1 är däremot mindre låsta av 

metodiken än lärarna i fokusgrupp 2 som medger att de är ”drillade i grundsmaker”.  

Deltagarna i båda fokusgrupperna uttrycker att framgången i en smakkombination baseras på 

grundsmakerna, men är även eniga om att en högre gastronomisk nivå kräver mer finstämda 

och komplexa kombinationer. Grundsmaker anses därmed ha större betydelse för upplevelsen 

av en kombination, medan flavours är, precis som Harrington (2008) menar ett medel för att 

ge komplexitet och karaktär.

Faure-Brac (2005) tillskriver inte grundsmakerna lika stor vikt som deltagarna i 

fokusgrupperna, utan menar att grundsmakerna inte får ta överhanden i en kombination. 

Däremot framhåller Faure-Brac (2005) att aromerna i maträtten bör spela på de som finns i 

vinet för att uppnå en förhöjd upplevelse. Författarna anser att förenklingen av terminologin 

36



inom sensoriken gör det svårt att uttrycka nyanser i kombinationer, vilket blir ett problem då 

fokusgrupperna var eniga om att det är bland annat nyanserna som gör att en kombination 

lyfter. Detta anser författarna är ett uttryck för att flavours är underskattat jämfört med 

grundsmaker i en kombination, men även att perspektiven bör vidgas för att få nya verktyg 

och således lättare kunna kategorisera upplevelsen av flavours.

Samtliga maträtter genererade intressanta diskussioner om flavours, men författarna ansåg att 

maträtt 1 och 4 var mest relevanta för syftet. En av de maträtter som uppfattades som mest 

komplex var rätt 1; pilgrimsmussla – gurka – Szechuanpeppar. Detta berodde enligt båda 

fokusgrupperna på att rätten hade många karaktäristiska beståndsdelar. Maträtt 1 ansågs även 

vara den maträtt där alla vinerna hade något attribut som kunde plockas fram på ett 

fördelaktigt sätt med maträttens olika komponenter.

I den självständiga diskussionen om maträtt 1 mellan deltagarna diskuterades nästan 

uteslutande grundsmakerna i båda fokusgrupperna, även om exempelvis pepprigheten och 

örtigheten som framträdde i kombination med vin 1 belystes. Trots att denna maträtt 

uppfattades som mest komplex och dessutom gick mest hand i hand med samtliga viner 

saknade författarna en mer omfattande diskussion om varför denna komplexitet och harmoni 

infann sig i kombinationerna. Avsaknaden av en mer utförlig diskussion kan enligt författarna 

bero på att fokusgrupperna omedvetet underskattar vikten av flavours i en kombination. Detta 

antagande grundar författarna på att deltagarna efter avslöjandet av uppsatsens syfte hävdade 

att flavours behövs för att nå högre gastronomiska höjder. Anmärkningsvärt är att denna rätt 

ansågs utgöra de bästa kombinationerna av samtliga deltagare. Efter bearbetning av resultatet 

från fokusgrupperna kan frågan ställas huruvida hög preferens istället bara är ett uttryck för 

harmoni och balans. Behöver en kombination vara balanserad för att nå högre höjder? 

Författarna anser att det finns två olika typer kombinationer för att höja upplevelsen av mat 

och vin i kombination, de som är väl avvägda och finstämda samt de som är spretiga och 

intressanta. Det är svårt att nå en finstämd kombination likväl som en intressant dito, då båda 

kombinationerna behöver mycket omtanke för att nå hela vägen. I den spretiga kombinationen 

finns det flera olika beröringspunkter där alla komponenter inte nödvändigtvis behöver 

överensstämma för att resultera i en lyckad kombination. Enligt Jackson (2009) är de flesta 
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kombinationer dock valida och att det är sällan som en kombination leder till katastrofala 

upplevelser. En spretig kombination kan däremot enligt författarna balansera på gränsen till 

att bli katastrofal, men det är kanske det som gör kombinationen så intressant?

Larsson (2011) och Förare Winbladh (2011) skriver om huruvida det är de innovativa eller de 

klassiska kombinationerna som är mest intressanta. Larsson (2011) framhåller likväl vikten av 

att kvalitet alltid måste prioriteras framför innovation, något som resultatet från 

fokusgrupperna visar. Däremot är innovation en förutsättning för gastronomins fortsatta 

utveckling.

Diskussionen kring klassiska och finstämda kombinationer kontra innovativa och spretiga 

kombinationer var en av anledningarna till att maträtt 4; morot – lakrits – lavendel valdes för 

vidare sensorisk analys. Detta val berodde på att det fanns en stor skillnad i preferens mellan 

de båda fokusgrupperna, framförallt i kombination med vin 4. I denna kombination 

fokuserade fokusgrupperna mest på flavours såsom örtighet, blommighet och lakrits, något 

som författarna ansåg som intressant i förhållande till uppsatsens syfte. Fokusgrupp 1 ansåg 

att det var en av de bästa kombinationerna. De var först skeptiska till kombinationen, men 

ansåg att den lyfte på grund av det oväntade och lyckosamma resultatet. Endast en av 

deltagarna i fokusgrupp 2 tyckte att kombinationen var mycket bra. Detta berodde på att 

deltagarna ansåg att mat och vin bör harmoniera mer för att ge en kombination utöver det 

vanliga och framhöll inte överraskningsmomentet som lika viktigt. Även här visar resultatet 

experterna i fokusgrupp 2 tillskriver grundsmakerna mer betydelse i en kombination liksom 

Harrington (2008) samt Dolk och Forslin (2006).

Studenterna i fokusgrupp 1 framhåller däremot vikten av att komponera ett spännande och 

överraskande moment i en kombination för att kombinationen ska lyfta och bli ultimat. Det 

spännande och överraskande i kombinationen tillskrivs av författarna flavours och det faktum 

att grundsmakerna inte harmonierar. Jackson (2009) håller med om att det är de oförberedda 

och oförutsedda tillfällena som utgör grunden för minnesvärda kombinationer. Även Nygren 

(2001) anser att konsumentens tillfredsställelse på restaurang gällande mat och vin i 

kombination infinner sig när sommelieren i fråga frångår klassiska kombinationer och 

traditioner.
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6.2.2 Sensorisk analys

Även om deltagarna i fokusgrupperna är eniga om att en kombination grundar sig i 

grundsmakerna är det ett faktum att flavours bidrar till helhetsupplevelsen av en kombination. 

Om flavours, som bland annat Harrington (2008) hävdar, är underordnat grundsmaker borde 

kurvorna i TDS-studien domineras av grundsmaker men faktum är att majoriteten av topparna 

är flavours (se figur 1-4). Däremot är maxvärdena för grundsmakerna, i de flesta fall, högre än 

de för flavours. Trots detta höga utslag gällande grundsmaker är det ändå intressant att 

flavours får ett så stort utrymme i den sensoriska bedömningen. Liksom mycket litteratur och 

resultatet i fokusgrupperna tyder resultatet från TDS-studien på att även denna panel är 

grundsmaksorienterad. Författarna anser att en av orsakerna är de svårigheter med att särskilja 

smak- och luktsinne som Herdenstam (2011) beskriver, där den upplevda doften kan tolkas 

som en smakupplevelse genererat av smaksinnet.

Ett resultat av den effekten är den misstolkning att den fruktiga smaken i vin 1 bedömdes som 

sötma. Andra exempel är den upplevda sältan och höga syran i vin 3, som enligt författarna 

måste ha misstagits för mineralitet och fräschör. Ett ytterligare exempel på en förväxling av 

begreppen återfinns i kombinationen med vin 4. Det helt dominerande attributet är tanniner, 

vilket gör att de andra attributen enligt författarna inte upplevs i korrekt omfattning. Vidare 

har panelen i bedömningen av endast vinet upplevt syran som låg, något som inte 

överensstämmer med varken författarnas eller fokusgruppernas bedömning. Sötman i den 

efterföljande bedömningen av moroten upplevdes som mycket hög, för att i kombination med 

vinet sedan försvinna helt, liksom syran gjorde. Enligt Nygren (2001) bör dock effekten av 

adaption framhäva antingen syra eller sötma.

6.2.3 Sammanfattning

Resultaten mellan TDS-panelen och fokusgrupperna skiljde sig mycket åt, men vad dessa 

meningsskiljaktigheter beror på är svårt att säga. De rimliga orsakerna ter sig vara den 

avancerade metoden och det faktum att de olika metoderna genomfördes i väldigt olika 

miljöer. Skillnaden mellan att helt fritt bedöma en kombination vid ett dukat bord och i ett 

sensoriskt laboratorium med maten på papptallrikar är inte obetydlig. Trots det kunde 

resultatet i TDS-studien i vissa fall användas som en komplettering och förklaring till 

resultatet genererat av fokusgrupperna.
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Generellt för de tre första kombinationerna med morotsrätten är att både fokusgrupperna och 

TDS-panelen bedömer förekomsten av grundsmaker och flavours på liknande sätt, även om 

intensiteten och interaktionen dem emellan varierar. Den mest intressanta skillnaden visar sig 

i kombination med vin 4. Diskussionen kring kombinationen med vin 4 dominerades i 

fokusgrupperna av flavours. Beska och sötma kom att representera grundsmakerna i 

fokusgrupperna. TDS-panelens resultat visade sig nästan enbart behandla grundsmaker och 

textur. Beska, strävhet, sötma och i viss mån syra var överlägsna flavours i resultatet. 

Författarna gör bedömningen att det komplexa gällande flavours i denna kombination kräver 

tid för eftertanke och att den upplevs i rätt sammanhang. Hugo i fokusgrupp 2 framhåller 

vikten av kommunikation mellan gäster och sommelierer. Författarna håller med om detta, 

men anser även att kommunikationen mellan gästerna, eller i detta fall deltagarna i 

fokusgruppen, också är av stor vikt. Nygren (2001) efterlyser större förståelse för 

kombinationer med hjälp av sensorisk analys, likväl som Herdenstam (2011) poängterar 

svårigheterna med att mäta upplevelsen av mat och dryck i kombination. Författarna håller 

med Nygren om vikten av att få en större förståelse, men att döma av resultatet från TDS-

studien infinner sig svårigheter precis som Herdenstam uttrycker. En sensorisk analys ger inte 

utrymme för personlig kommunikation vilket gör att viktiga nyanser i en kombination kan gå 

förlorade.

Avslutningsvis vill författarna poängtera att det inte alla gånger är lätt att skilja på begreppen. 

Flavours är ett förvirrande och omfattande begrepp inte bara på grund av språket, men är 

enligt oss underskattat i ämnet mat och dryck. För att nivån ska kunna höjas krävs att någon 

utvecklar och utmanar och inte bara fogar sig till det som alla förstår och håller med om. 

Författarna kräver nödvändigtvis inte ett paradigmskifte där vi vänder upp och ner på 

Harringtons (2008) pyramid. Författarna både förstår och uppskattar grundsmakernas roll i en 

smakupplevelse, men efterlyser att fler lyfter blicken från det nedersta steget i pyramiden och 

siktar högre än en kombination som bara fungerar. Författarna anser personligen att 

framgången i en smakkombination uppstår med hjälp av flavours som ligger till grund för att 

höja den gastronomiska nivån.

För författarna handlar det mer om att lyfta nivån och öka fokus på mat och dryck i 

kombination snarare än att söka efter sanning eller den ultimata kombinationen. Enligt 
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Nygren (2001) ligger det största ansvaret naturligt hos yrkeskåren och forskarna, där det idag 

saknas flertalet beröringspunkter angående flavours precis som Jackson (2009) antyder. 

Nygren (2001) saknar även en förklaring till varför det gjorts så få preferenstester med mat 

och vin i kombination. Med fler sådana tester kan nya frågeställningar inom mat och vin i 

kombination formuleras. En av anledningarna till att det inte bedrivits så mycket forskning 

anser författarna bero på att den tysta kunskapen inte är mätbar på samma sätt som den 

naturvetenskapliga. Även om forskning kan höja förståelsen för hur flavours fungerar så 

måste man alltid ha i åtanke att begreppet flavours i mångt och mycket är baserat på mjuka 

värden. Däremot kan den vetenskapliga forskningen i sin tur vidareutvecklas med hjälp av 

yrkeskåren som har privilegiet att kunna kommunicera sin praktiska kunskap för att stärka 

hantverket och förmedla den njutningen som en fantastisk kombination av mat och vin kan 

ge.

7. Slutsats

Resultatet genererat av både de kvalitativa fokusgruppintervjuerna och den kvantitativa 

sensoriska analysen visar att bedömningen av kombinationerna är grundsmaksorienterade.

Vidare konstateras att framgången i en smakkombination grundar sig i grundsmakerna. 

Flavours är viktigt i den bemärkelsen att de kan höja den gastronomiska nivån i en 

kombination, likaså kan upplevelsen av en kombination förhöjas av det faktum att den är 

oväntad och innehåller överraskande komponenter. Trots föregående slutsatser är flavours 

underskattat grundsmaker på grund av förenklingen av terminologin samt svårigheten i att 

särskilja smak- och doftsinne. Detta grundar sig i avsaknaden av forskning som gör att det 

finns liten förståelse för den roll flavours har i en mat och vinkombination. Perspektiven för 

mat och vin i kombination bör därmed vidgas.
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7.1 Vidare forskning

Författarna uppmuntrar till vidare forskning inom ämnet mat och vin i kombination där det 

naturvetenskapliga synsättet och den praktiska kunskapen kopplas samman i hopp om att 

finna större förståelse. Författarna vill däremot poängtera att om studierna bedrivs i syfte med 

att undersöka flavours, ett ämne med hög komplexitet rekommenderas att den sensoriska 

panelen bör vara väl tränad och förberedd inför uppgiften. 

Idag finns olika metoder för att beskriva vin men författarna saknar en metodik för att 

beskriva mat och vinkombinationer. Samtidigt är det svårt med en standardiserad metodik för 

att beskriva något så komplext där enbart nyanser gör en enorm skillnad. Författarna anser 

även att begreppet flavours bör definieras på ett bättre sätt i det svenska språket. En bättre 

definition leder till ökad förståelse vilket gör att flavours som fenomen kan få mer 

uppmärksamhet.
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Bilaga 1 - Fokusgruppintervju

Introduktion

Ni är här för att ni studerar eller arbetar med måltidsvetenskap och genomfört en sensorisk 

grundkurs. Detta samtal kommer att beröra mat och dryck i kombination. Diskussionen är 

uppdelad i två block. Ni kommer att få prova mat och dryck i en viss ordningsföljd. Efter 

provomgångarna antecknar ni era intryck och smakupplevelser samt fyller i mall för 

preferens. Efter varje provomgång för ni en gemensam diskussion.

Det andra blocket kommer gå in närmare på mat och dryck i kombination utifrån 

moderatorernas uppsatsämne. Tanken är att detta block ska fördjupa diskussionen om mat och 

dryck i kombination.

Halvlek

1. Motivering till val av mat och dryck samt presentation av studiens syfte.

2. Samtalsämnen

- Håller ni med om det vi just tog upp?

- Vad är viktigast för er, om ni måste välja? Grundsmaker eller flavours?

- Varför tror ni att det är så svårt att uttrycka smak- och doftupplevelser?

- Följer ni några uttalade regler när ni kombinerar vi och mat eller följer ni känslan?

Praktisk kombination samt diskussion – (formuläret gäller samtliga rätter)



Prova rätten tillsammans med vin 1-4 (från vänster till höger). Markera hur bra ni tycker att 
respektive kombination är genom att markera siffran 1-5. 

Vin Dålig Okej Bra Jättebra Super

1. 1 2 3 4 5

2. 1 2 3 4 5

3. 1 2 3 4 5

4. 1 2 3 4 5

Vilken/vilka maträtter passar till vinet? Vilka kombinationer fungerar inte? Varför? (associera 
fritt och för anteckningar nedan)

Diskutera i gruppen och enas om några aspekter som förenar just detta vin med en eller flera 
maträtter. Om det finns några kombinationer ni tycker är sämre än andra, nämn då varför ni 
anser att vissa kombinationer inte fungerar.


