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Sammanfattning 

 

Sensorisk marknadsföring innebär att förmedla sin produkt genom att involvera sinnen i 

kommunikationen. Genom sinnena uppfattas och tolkas omvärlden, och genom dem vi får vår 

bild av produkten. Det finns mycket som kan påverka vårt omdöme, uppfattning och gillande. 

Det går att förändra en smakupplevelse med hjälp av att till exempel förändra färg och vikt på 

utensilier, förpackningens utseende, etikettens utformning och val av ord i kommunikationen.     

Syftet var att undersöka hur konsumenternas gillande av parmesanost (Parmigiano Reggiano) 

påverkas av sensoriska beskrivningar.  

Metoden som användes var en kvantitativ konsumentundersökning där 100 deltagare fick smaka 

på fyra bitar parmesanost var, vilka var av två olika sorter, där tre av fyra bitar presenterades 

med olika sensoriska beskrivningar och en utan beskrivning. På hedoniska skalor fick de fylla i 

sitt gillande av olika variabler.  

Resultatet visade att gillandet av den ena osten inte påverkades av de sensoriska beskrivningar, 

förutom på en av variablerna där gillandet ökade då beskrivningarna var längre. På den andra 

osten minskade gillandet då beskrivningarna var längre, då de var korta hade de ingen påverkan.  

Med sensoriska beskrivningar kan det vara möjligt att förändra människors smakupplevelse och 

påverka konsumenters gillande, både positivt och negativt. Det som avgör framgången är hur 

beskrivningarna är utformade. Korta beskrivningar ger bättre effekt än längre. Ordvalen måste ge 

en rättvis bild av produkten och förväntningarna som skapas måste uppfyllas, annars får 

beskrivningarna istället negativ effekt. 

Nyckelord: beskrivning, gillande, marknadsföring, sensorik, sinne     
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1. Introduktion 
Utbudet av produkter i detaljhandeln ökar och behovet av att synas är viktigare än någonsin, för 

att lyckas med att nå konsumenterna. Samma situation råder för restaurangbranschen där 

konkurrensen blir hårdare och gästerna blir allt mer kräsna, de vill inte längre bara äta och dricka 

utan de är ute efter en upplevelse där sinnena integreras på bästa sätt. Med en marknad som 

ständigt förändras med mer variation, nischade produkter och allt mer skarpsynta konsumenter 

och gäster är det nödvändigt att sticka ut med sin produkt om den ska överleva. Nyckeln kan vara 

sensorisk marknadsföring, vilket handlar om att skapa en förväntad sinnesupplevelse. Sensorik är 

bron mellan produkt och person, genom den kan vi förstå konsumentens relation till produkten 

och föra kommunikation. Att involvera sinnen i marknadsföringen borde vara en självklarhet, då 

det är genom dem vi upplever vår omvärld och skapar vår uppfattning om saker och ting. Detta 

gör det aktuellt att, med hjälp av sensoriska beskrivningar, undersöka hur en förstärkt 

sinnesupplevelse kan påverka smakupplevelsen.  

 

1.1 Ämnesrelevans för Måltidskunskapens och Värdskapets teori och 

metod  

Enligt Gustafsson (2004) är ämnet måltidskunskap och värdskap en kunskap som förenar 

vetenskap, praktik och estetik. Hon förklarar att det vetenskapliga innehållet i ämnet är 

mångvetenskapligt. Gustafsson (2004) definierar måltiden som allt som rör sig kring en måltid 

och menar att modellen FAMM (The Five Aspect Meal Model) är ett användbart verktyg för att 

utveckla en måltidsupplevelse. Då en måltid ska betraktas ur ett helhetsperspektiv genom 

FAMM, alltså ses utifrån rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet, kan ett 

samarbete med olika vetenskapliga discipliner vara nödvändigt (Gustafsson, 2004). Hon tar upp 

några av de forskningsämnen som är relevanta för måltidskunskapen som bland annat sensorik 

är, pedagogik, näringslära och företagsekonomi.  

Denna uppsats, som är inriktad på sensorik och marknadsföring, handlar om hur konsumenters 

och gästers gillande och uppfattning kan påverkas av en måltidspresentation, alltså att 

marknadsföra med sensoriskt språk. Detta kan direkt kopplas till måltidskunskap och värdskap 

då både sensorik och marknadsföring är två forskningsperspektiv inom detta ämne. Martens 
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(1999) menar att även sensorik är ett 

forskningsämne som kopplar ihop olika 

discipliner. Hon förklarar att sensorik är 

förståelsen och kommunikationen mellan 

produktion och marknadsföring, teknologer 

och humanister, realism och fenomenalism, 

produkt och person, materia och sinnet. Denna 

koppling illusterar Martens (1999) i en 

förtydligande modell (se figur 1). Detta ämne  

är unikt då det fokuserar på de mänskliga  

sinnena och interaktionen mellan dem, vilket utgör en del av vår existens (Martens, 1999). Hon 

menar att det är en vetenskap inom livsmedelsforskningen för att det är sinnena som avgör vad vi 

väljer att äta, vilket även leder till att denna vetenskap behandlar våra känslor och rör kognitiva 

frågor. 

Måltidspresentation, det vill säga att marknadsföra, förmedla, en förväntad sinnesupplevelse är 

en viktig del inom måltidskunskap (Swahn, 2011). Öström (2004) säger att prata om mat och 

dryck kan förhöja måltidsupplevelsen och då är sensoriken ett verktyg för att mäta upplevd 

matkvalitet. Att uttrycka sig i ord för sinnesupplevelser som är kopplade till smaken och doften 

är dock komplext och vi behöver träna oss på detta (Swahn, 2011). Ett exempel är vinbranschen 

som har utvecklat ett sensoriskt språk där det pratas utförligt om smak och doft, där man även tar 

hjälp av metaforer för att beskriva viner (Öström, 2004). Att prata om mat på samma sätt som vi 

pratar om dryck är inte lika vanligt, men om det förhöjer upplevelsen av ett vin borde det förhöja 

upplevelsen av mat. Öström (2004) tar upp Systembolaget som ett bra exempel på en butik som 

kommunicerar sensoriska egenskaper till sina konsumenter och hon påpekar att, att göra likadant 

i matbutiken skulle kunna leda till att konsumenter vill testa nya produkter. Med hjälp av språket 

menar Öström (2004) att vi kan skapa förväntningar.     

Kocken och sommelieren har en betydande roll när de beskriver maten och drycken på en 

restaurang, då det kan ge effekt på måltidsupplevelsen. Gästerna har ofta inte de kunskaper som 

kocken och sommelieren har och därför är det viktigt att de förmedlar dessa så att de kan förhöja 

gästernas måltidsupplevelse. Nygren (2004) visar i sin avhandling hur mycket kunskap det krävs 
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för att kunna uppleva en måltid på bästa sätt, där han diskuterar hur viktigt det är att hitta rätt 

kombinationer mellan mat och dryck, vilket i detta fall är ost och vin. Han förklarar att det är 

väldigt många olika faktorer som spelar in i hur den totala upplevelsen av kombinationen blir. 

Några exempel på det Nygren (2004) diskuterar kring är hur smakegenskaperna hos de olika 

livsmedlen förändras och varierar i intensitet beroende på vad de kombineras med, och 

betydelsen av i vilken ordning livsmedlen provas då han bland annat visar att smakegenskaperna 

är olika då osten och vinet blandas i munnen och när de provas efter varandra. Med dessa fakta 

går det förstå hur viktigt sammarbetet mellan kocken och sommelieren är och deras roller i att 

använda sina kunskaper och klara av att föra över dessa till sina gäster.       

 

1.2 Syfte  
Syftet är att undersöka hur konsumenters gillande av parmesanost (Parmigiano Reggiano) 

påverkas av sensoriska beskrivningar.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Går det med hjälp av ett sensoriskt språk påverka smakupplevelsen? 

 Vilka sensoriska beskrivningar påverkar gillandet? Ska de beskriva bara smak, eller både 

smak och doft eller kombinera smak, doft och textur? 

 

1.3 Teoretisk bakgrund 

Marknadsföring som engagerar konsumenters sinnen och påverkar deras perception, omdöme 

och beteende, så definierar Krishna (2012, s 332) sensorisk marknadsföring. Krishna (2012), som 

är en amerikansk forskare, tar upp exempel på företag som idag använder sig av sensorisk 

marknadsföring, vilka i Sverige är bland annat ICA. Hon förklarar att ICA har börjat använda sig 

av sensoriska etiketter på sina egna produkter, såsom ”saftiga apelsiner” istället för ”apelsiner 

från Florida”, och att de anser att detta ska leda till att deras konsumenter köper mer av ICAs 

egna märke. ICAs projekt med dessa sensoriska beskrivningar stödjs, enligt Krishna (2012), av 

den svenska regeringen, då de avsatt medel till forskning inom detta område. Ett annat exempel 

hon tar upp är chokladföretaget Lindt som i sin reklam visar konsten i att njuta av choklad och 

talar om för konsumenterna hur de ska använda alla sina fem sinnen när de smakar på deras 
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choklad. Enligt Krishna (2012) behövs det mer forskning om relationen mellan våra sinnen och 

vår inlärning (informationsprocessen och minnen), våra utvärderingar, omdömen och beteenden.                

1.3.1 Sinnenas betydelse inom marknadsföring 

Sinnesförnimmelser och perception, är begrepp som ingår i den process då vi bearbetar det våra 

sinnen tar in, och dessa begrepp ska hållas isär (Krishna, 2012). Krishna (2012) menar att 

sinnesförnimmelser är det som uppstår genom stimulering på receptorcellerna som finns i alla 

sinnesorganen, vilka är näsa, öron, mun, hud och ögon. Perception är uppfattningen eller 

tolkningen av den sensoriska informationen. Lättare är det att förstå skillnaden mellan dessa 

begrepp om man tänker på att illusioner är möjliga. Sinnena säger då en sak och informationen 

som fås tolkas på ett missvisande sätt, då informationen styrs av erfarenheter och förväntningar 

och är därför en mental aktivitet. Enligt Krishna (2012) är det synsinnet som oftast skapar 

illusioner men hon påstår att det kan med alla sinnen ske olikheter mellan sinnesintrycken och 

sinnestolkningarna, och att dessa illusioner oftast sker helt utanför vår kontroll. Till exempel är 

det lätt att tro att det bara är att smaka på maten för att ta reda på hur den smakar och om den är 

god, men det är inte alltid så enkelt. Hur vi kommer att uppleva produkten och smaken kommer 

att påverkas av kontexten, alltså allt som rör sig runt omkring, precis som Gustafsson (2004) 

illustrerade måltiden med hjälp av FAMM-modellen. De medvetna och omedvetna 

förväntningarna, omgivningen, kunskaper, erfarenheter, pris, vad andra säger och mycket annat 

påverkar upplevelsen (Sundström & Mossberg, 2011). Med andra ord är det ett komplext 

förhållningssätt och börjar man leka med sammanhanget så kan upplevelsen förändras (Piqueras-

Fiszman, Harrar, Alcaide & Spence, 2011; Krishna, 2012; Piqueras-Fiszman, Alcaide, Roura & 

Spence, 2012; Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). 

Den främsta och ursprungliga anledningen till att vi har våra sinnen är för att de ska varna för 

faror i omgivningen, skriver Lindstom (2005). Han menar att på senare tid används sinnena dock 

mer för att medvetet njuta och stimulera känslor. Det är på grund av trycket från 

marknadsföringen det senaste århundradet som användandet av sinnena har utvecklats till att 

även skapa förväntningar av sensoriskt välbehag (Lindstrom, 2005). Till följd av detta menar 

Lindstrom (2005) att vi har blivit mer kräsna med vad vi uppmärksammar och är medvetna om 

att det vi ser, inte alltid är det vi får. Han förklarar att sensorisk marknadsföring handlar om att 

beröra sinnen, väcka känslor och bygga emotionella broar mellan produkt och konsument. Det är 
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här sensoriken kommer in som en viktig metod och ett verktyg för att kunna förstå konsumentens 

relation till produkten (Martens, 1999; Swahn, 2011).   

Det ultimata är att involvera alla sinnen vid sensorisk marknadsföring, ju fler sinnen 

konsumenten får använda desto starkare blir meddelandet (Lindstrom, 2005). Det går enkelt att 

bevisa att det används fler än ett sinne vid val av produkt, då vi till exempel tar upp ett äpple i 

handen, känner, doftar och tittar på det innan det hamnar i varukorgen (Lindstrom, 2005). 

Lindstrom (2005) påpekar att det är med hjälp av sinnesintrycken vi till stor del avgör och 

uppskattar kvalitet på saker och ting; till exempel kan vi genom ett dofttest upptäcka eventuella 

brister när vi handlar frukt, vi lyssnar efter om perforeringen bryts på läskflaskan och tittar på 

förpackningen om den har skadats eller blivit bruten. Att vi använder alla sinnen och låter dem 

samverka i upplevelser är tydligt, menar Lindstrom (2005). 

Om man ser till den allmänna sensoriska marknadsföringen fokuserar 99 % på syn och hörsel, 

men det har visat sig att hela 75 % av våra känslor genereras genom doft (Lindstrom, 2005). Han 

påstår att om detta stämmer är det underligt att den sensoriska marknadsföringen inte har blivit 

bredare än vad den är i marknadsföringsvärlden. Ett företag som däremot var tidiga med att satsa 

på den sensoriska marknadsföringen menar han var Singapore Airlines, som började använda 

doften som marknadsföring under 1990-talet, då de utvecklade en specialdesignad signaturdoft. 

Doften skulle sedan finnas i flygvärdinnornas parfym, i flygplanens handdukar och överallt i 

kabinerna. Lindstrom (2005) påstår att doftsinnet till och med kan vara en avgörande faktor i 

bilköp.         

Elder och Krishna (2010) är också inne på vikten av att aktivera så många sinnen som möjligt 

vid marknadsföring, då de diskuterar att smakupplevelsen påverkas av alla sinnen. Om en reklam 

vill framhäva smaken hos en produkt menar de att det är mer effektfullt att även involvera fler 

sinnen än bara smak ensamt, då de andra sinnena förhöjer själva smaken. Ju fler positiva 

associationer konsumenten får desto godare upplevs produkten (Elder & Krishna, 2010).  

Sinnena används för att samla erfarenheter som läggs på minnet, några ger fakta och andra är 

mer länkade till känslor och det är genom dessa erfarenheter förståelsen av omvärlden byggs upp 

(Lindstrom, 2005). Sinnena används sedan som länken till minnet som i sin tur återuppväcker 

känslorna. Han tar upp ett exempel på när detta används i sensorisk marknadsföring, vilket är vid 



9 
 

framtagandet av bland annat tvål, schampo, diskmedel, fönsterputs och diverse 

rengöringsprodukter då producenten försöker förmedla känslan av en ljus och härlig vårdag 

genom doften.      

1.3.2 Att prata mat, smak och förväntad upplevelse       

Måltidsindustrin skiljer sig från andra industrier då det här ingår att skapa upplevelser där 

människans alla sinnen involveras. Enligt Herdenstam (2011) ska de som arbetar med livsmedel 

utveckla sitt yrkeskunnande. Han menar att om de har god insikt och kunskap kan de öka 

konsumenternas medvetenhet och när de får större produktkännedom ställer de högre krav. För 

att lyckas med detta måste yrkesmännen vara duktiga förmedlare, de måste förmedla de insikter 

och kunskaper de har till konsumenterna. Vinbranschen har lyckats med detta, att skapa ett språk 

och ett sätt att kommunicera som ger en förväntad smakupplevelse. 

Inom naturvetenskapen, där en mätning av det som redan finns eftersträvas, betraktas världen 

som något som snarare upptäcks istället för uppfinns, men inom vinvärlden handlar det även om 

en annan slags kunskap, något som blir till och får en gestaltning (Herdenstam, 2011). Det är 

detta sommelieren försöker förmedla, den delen av upplevelsen som inte direkt går att mäta. Det 

gör han eller hon med hjälp av det språkliga och använder sig därför av gestaltande verktyg som 

metaforer och liknelser (Herdenstam, 2011). Svårigheten är, enligt Herdenstam (2011), att kunna 

vara objektiv och förmedla det sensoriska med objektivitet, då detta som sagt involverar alla 

sinnen, där våra sinnestolkningar till största del är subjektiva. Genom olika sensoriska analyser 

går det att kategorisera sinnesintrycken och göra dem tillgängliga för mätning, till exempel går 

det att kategorisera de visuella intrycken genom de färger ögat kan särskilja och smakintryck går 

att kategorisera utifrån de fem grundsmakerna. Luktsinnet går däremot inte att kategorisera, då 

detta sinne är starkt kopplat till våra subjektiva minnen och känslor. Herdenstam (2011) förklarar 

att det även visat sig att människor har svårt att komma ihåg och identifiera luktinformation. Det 

är här han menar att språket kommer in för att på ett ganska enkelt sätt kunna beskriva och mäta 

sinnesupplevelsen. Om förståelse om vinets doft fås genom språket går det att relatera till sina 

egna erfarenheter och luktminnen för att sedan skapa sin luktupplevelse. Med hjälp av språket 

går det i en måltidssituation att göra det abstrakta mer konkret, dialogen blir ett viktigt verktyg i 

att förmedla den ”tysta kunskapen”, som till exempel när en smakbild ska överföras 

(Herdenstam, 2011). 
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Vi alla har olika preferenser till dofter och smaker. Våra erfarenheter av dofter och smaker har 

stor betydelse för hur vi upplever produkten (Herdenstam, 2011). Detta är mycket viktigt att ha i 

åtanke när beskrivningar ska göras av livsmedel. Herdenstam (2011) tar upp ett exempel, att 

vissa personer gillar egenskaperna ”torkat hö” eller ”vått ylle” hos ett vin samtidigt som andra 

anser dessa vara negativa för vinet.  

En grundläggande del inom sensoriken är just att beskriva sinnesupplevelser. Inom detta ämne 

har det forskats fram välutvecklade sensoriska analyser, vilket är en teknik som gör det möjligt 

för forskare att få en komplett sensorisk beskrivning av en produkt (Lawless & Heymann, 2010). 

Med en sensorisk analys menar de att det går att identifiera innehållet av produkten och hur den 

processats och det går även att ta reda på vilka attribut som är viktiga för konsumenters 

acceptans. Lawless och Heymann (2010) förklarar att språket blir ett verktyg för att dessa 

analyser ska vara möjliga, då vi människor använder oss av ord för att beskriva och förmedla vår 

uppfattning om saker och ting. Människan kategoriserar sina uppfattningar om omvärlden med 

hjälp av sensoriska egenskaper och eftersom att alla har sin egen uppfattning kan det vara svårt 

att hitta gemensamt språk med samma sensoriska egenskaper vid beskrivning av en 

sinnesupplevelse (Lawless & Heymann, 2010). Enligt dem är vi generellt dåliga på att beskriva 

våra sinnesupplevelser, våra förklaringar är oprecisa och svåra att generalisera. Det som är 

svårast att beskriva är smak och doft, då våra referenser till begrepp som beskriver smak och doft 

är subjektiva. Vi pratar sällan om vad det egentligen smakar eller doftar utan säger bara om det 

är gott eller äckligt (Lawless & Heymann, 2010). De påstår att det är lättare att prata om det vi 

ser och hör då vi redan som barn blir lärda att associera vissa etiketter med viss stimuli, såsom att 

trädens blad är gröna.    

1.3.3 Att gilla, välja och köpa  

Lindstrom (2005) menar att även om vi har blivit mer kräsna med vad vi uppmärksammar och är 

medvetna om att det vi ser, inte alltid är det vi får, är det fortfarande viktigast hur produkten är 

förpackad då det är det vi uppmärksammar mest. Det är många faktorer som påverkar 

konsumentens val av produkt och vad de gillar.   

Sensoriska beskrivningar 

Konsumenter blir mer engagerade i valet av produkt då sensoriska beskrivningar finns, säger 

Swahn (2011) som gjort en undersökning om effekten av sensoriska beskrivningar på 
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konsumenters val av äpplen. Han upptäckte att då endast namnet på äpplet fanns som 

information väcktes inget intresse hos kunden utan valet grundades då på en vana. Intresset 

ökade med de sensoriska beskrivningarna och bäst, menar Swahn (2011), skulle det vara att 

förmedla kvaliteten med hjälp av provsmak. Då provsmak av alla produkter inte är möjligt är det 

med hjälp av sensoriska variabler vi kan komma närmast denna effekt (Swahn, 2011). 

Formuleringen av de sensoriska variablerna är viktigt att noga tänka över då konsumenten måste 

kunna relatera till dem, de måste stämma väl överens med vad konsumenten kommer att uppleva, 

men de ska även tolkas rätt (Swahn, 2011). Om till exempel ordet parfym skulle användas som 

variabel vid beskrivning av äpple, menar Swahn (2011) att det skulle kunna upplevas negativt. 

Han förklarar att om de sensoriska variablerna strider mot det konsumenterna tycker tappar de 

snabbt förtroendet för produkten och varumärket, vilket leder till att de inte vill köpa produkten 

igen.  

Att formuleringen på sensoriska beskrivningar är av stor betydelse menar även Wansink, van 

Ittersum och Painter (2005), men de är mer inriktade på hur en meny uppfattas på en restaurang. 

Enligt dem är namnet på maten mycket viktigt i gästens beslutsfattande. De menar att 

beskrivande namn på menyn lockar gästen mer då det gör att de fokuserar mer på positiva 

aspekter än negativa. Till exempel om det står ”saftig, italiensk fiskfilé” än om det bara står 

”fiskfilé”. Gästen förväntar sig att det är godare men även att det kommer innehålla fler kalorier. 

Den beskrivande texten har också en effekt på hur mätt och tillfredsställd gästen blir efter 

måltiden och jämfört med ett kortare namn blir rätten mer omtyckt (Wansink m.fl., 2005). De har 

kommit fram till att om geografiska attribut ingår i maträttens namn kan gästen koppla detta till 

sina egna relationer till detta område, vilket direkt kan påverka smakupplevelsen. Detsamma 

gäller om nostalgi införs i menyn då de menar att detta kan trigga glada minnen från familj, 

tradition och ens egen identitet (Wansink m.fl., 2005). De tror också att beskrivande text kan ha 

större inverkan på gästen ju mindre han/hon känner till rätten, då kan gästen använda namnet till 

att bli mer positivt inställd till maträtten. 

Förpackningar och etiketter   

Konsumenters förväntningar av smak och gillande påverkas av olika etiketter, vilket Arcia, 

Curutchet, Costell och Tárrega (2012) kom fram till i sin studie. De undersökte även om de 

förväntade uppfattningarna ändrades efter provsmak och i så fall hur. Det visade sig att 
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konsumenters förväntningar påverkas på olika sätt beroende på hur etiketterna ser ut och vilka 

variabler som lyfts fram. Förtroende och njutning är de två huvudsakliga delarna som får 

konsumenten att köpa produkten (Arcia m.fl., 2012). Förtroende får konsumenten av tidigare 

användning av produkten och varumärket. Njutning kan konsumenten få innan han/hon har 

smakat på produkten, då designen på etiketten eller förpackningen kan få folk att tro att 

produkten kommer smaka gott och redan föreställa sig njutningen de kommer att uppleva (Arcia 

m.fl., 2012). De kom fram till att en bild av produkten på etiketten har större inverkan till att 

konsumenten köper produkten.              

Valet av vad som lyfts fram av produkten har stor inverkan på konsumentens attityd och avsikt 

att köpa (Wansink, Park, Sonka & Morganosky, 2000). De gjorde en undersökning om hur 

konsumenters smak och uppfattning påverkas då ordet soja finns med på etiketten på en 

proteinbar. De kom fram till att sojaetiketten hade negativt inflytande på smak, utseende och 

preferens, speciellt hos de smakmedvetna. Konsumenternas förväntningar då de läste etiketten 

var att den skulle vara grynig och smaklös, och dessa uppfattningar var även kvar efter 

provsmakningen. Konsumenterna fick jämföra denna mot en annan bar där beskrivningen inte 

innehöll soja utan bara protein och denna bar föredrog de gällande textur och smak, trots att de 

båda testerna egentligen var samma och inte innehöll någon soja alls. Wansink m.fl. (2000) kom 

även fram till att hälsosamma konsumenters attityd och köpavsikt ökade då sojaetiketten även 

innehöll ett hälsopåstående och ordet soja gjorde hälsopåståendet att verka mer trovärdigt.  

Något som kan påverka smakupplevelsen är om produktens etikett visar att den är ekologiskt 

odlad (Johansson, Haglund, Berglund, Lea & Risvik, 1999). De menar att produktens smak, i 

detta fall tomat, kan få ett högre gillande då konsumenten är medveten om att den är ekologiskt 

odlad, jämfört med konventionellt då gillandet istället kan sjunka. Dock ger den ekologiska 

informationen bara effekt om gillandet av produkten från början inte ligger så högt, enligt 

Johansson m.fl. (1999).  

En faktor som är avgörande för att fånga konsumentens intresse för produkten är mängden text 

på förpackningen. Wansink (2003) menar att en för kort beskrivning kan vilseleda konsumenter 

och en som är för lång gör att de tappar intresset. Han anser att det bästa är att ha en kortare 

beskrivning av produkten på framsidan och en mer djupgående på baksidan. I och med detta 

fångas fler till att läsa på framsidan och de som är mer intresserade läser även på baksidan. Även 
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Swahn (2011) fann belägg för detta då konsumenterna upplevde det svårt att komma ihåg vad 

man hade läst på de olika skyltarna. Vidare fann Wansink (2003) att kortare hälsopåstående är 

mer övertygande än ett längre eller ingen alls. Enligt Wansink (2003) relaterar konsumenter 

texten till olika saker beroende på hur lång den är. En kortare text ger fler attribut-specifika 

tankar, vilket till exempel kan vara att soja relaterar tankarna till att det är hälsosamt, och en 

längre ger mer generella tankar då konsumenten inte tar till sig texten lika mycket. Att ha 

information på både fram- och baksidan av förpackningen ökar trovärdigheten (Wansink, 2003). 

Utensilier 

Något som upptäckts är att även färg påverkar personers gillande och uppfattning av smak 

(Piqueras-Fiszman, Alcaide, Roura & Spence, 2012; Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). 

Piqueras-Fiszman och Spence (2012) lät deltagare smaka på varm choklad, som serverades ur 

muggar med olika färger, och uppskatta gillande, chokladsmak, chokladarom och sötma. 

Beroende på vilken färg det var på muggen upplevdes dessa variabler olika trots att det var 

samma chokladdryck. Piqueras-Fiszman m.fl. (2012) gjorde en liknande undersökning för att se 

om tallrikens färg påverkar gillande, sötma, smakintensitet och upplevd kvalitet på 

jordgubbsmousse. De kom fram till att skillnaden var stor beroende på om tallriken var svart 

eller vit. Anledningen till skillnaden antog de bero på kontrasterna som blev mellan moussen och 

tallriken. Moussen med den vita tallriken som underlag upplevdes mörkare och mer rosa och fick 

därmed en upplevd intensivare smak, högre sötma och gillande. Genom färgen på tallriken 

menar de att man både kan förstärka och dölja eller minska smaker. Dessa två undersökningar är 

resultat av visuella illusioner.    

Upptäckten av att färg kan användas för att framhäva önskvärda smakegenskaper anser både 

Piqueras-Fiszman och Spence (2012) och Piqueras-Fiszman m.fl. (2012) vara ett stort steg för 

sensoriken i allmänhet och en användbar vetskap för restauranger. De tycker att restaurangerna 

borde tänka över en extra gång vad de har för färg på tallriken som de serverar maten på och hur 

måltidsupplevelsen kan påverkas. De påpekar också att detta är något som produktutvecklare kan 

dra nytta av. Ett exempel på produktutveckling där detta har använts är då det tillades 15 % mer 

gul färg på 7Up-burken för att de genom undersökningar kommit fram till att konsumenter 

upplevde att drycken då smakade mer citron (Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). 
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En illusion som kan uppkomma genom känselsinnet, är då vikt påverkar uppfattningen och 

bedömningen av livsmedlet. Detta har Piqueras-Fiszman m.fl. (2011) bevisat genom att servera 

samma sorts yoghurt i skålar som var identiska till utseendet men hade olika vikt, då yoghurtens 

densitet uppfattades olika beroende på vilken skål som yoghurten serverades i. Även priset 

uppskattades olika. Priset och densiteten ökade ju tyngre skål som användes. Detsamma gällde 

gillandet och smakintensiteten som värderades högre, dock var det ytterst lite skillnad. Dessutom 

nämnde några deltagare att de tyckte att bitterhet och sötma varierade mellan proverna. Piqueras-

Fiszman m.fl. (2011) påpekar att det finns en intressant aspekt i detta resultat, eftersom att 

attributen pris och densitet ofta är kopplingen till vilken kvalitet produkten har. Ett exempel på 

detta kan vara när det talas om kvalitet hos ett vin och säger att det är fylligt och har en stor 

kropp, vilket har med densitet och vikt att göra. En slutsats som de drar av denna undersökning 

är då att den tyngsta skålen med yoghurt uppfattas ha högst kvalitet.        

Denna sammanställning visar hur mycket det är som spelar in i konsumentens köpsituation och 

val av produkt, både medvetet och undermedvetet, men även situationen i sig. Det är många 

olika faktorer som genom människans sinnen faktiskt påverkar uppfattning, omdöme, och 

gillande såsom; färg, form, vikt, mängd och val av beskrivningar, förpackningars utseende med 

mera (Wansink, 2003; Lindstrom, 2005; Piqueras-Fiszman m.fl., 2011; Swahn, 2011; Arcia 

m.fl., 2012; Krishna, 2012; Piqueras-Fiszman m.fl., 2012; Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). 

Med detta som bakgrund kan man ställa sig frågan hur vårt gillande kan påverkas, förstärkas, 

genom att förmedla en förväntad smakupplevelse i form av ett sensoriskt språk.  

 

1.4 Metod och material 

För att få en inblick i vad tidigare forskning kommit fram till och för att få en fördjupad 

förståelse av vad sensorisk marknadsföring är har en litteraturstudie utförts, men även för att 

hitta forskning om beprövade metoder för att kunna utföra denna undersökning. Tidigare artiklar 

och litteratur som publicerats inom måltidskunskap och värdskap har studerats för att kunna göra 

en koppling av denna uppsats ämne till just måltidskunskap och värdskap.  

Databassökning gjordes i Summon, där vissa inklusions- och exklusionskriterier lades till såsom 

att artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000, finnas tillgängliga i fulltext, vara kostnadsfria 

och på engelska. En sökmatris (se bilaga 1) gjordes löpande under hela databassökningen för att 
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få en mer strukturerad sökning. Fjorton ämnesrelaterade sökord (se bilaga 1) krävdes för att 

täcka upp sökningens syfte. Johan Swahn, som har doktorerat i Måltidskunskap och arbetar 

numera med sensorisk marknadsföring för ICA AB, har varit till stor hjälp i denna studie. Hans 

samarbete har inkluderat bland annat förslag på artiklar och litteratur att använda i den teoretiska 

bakgrunden och metoden. Genom dessa hittades fler artiklar med hjälp av referenslistorna.    

1.4.1 Metod 

Studiens design är inspirerad av en artikel som Piqueras-Fiszman och Spence (2012) har skrivit 

som heter ”The influence of the color of the cup on consumers´ perception of a hot beverage”. 

Deras syfte var att undersöka hur färgen på muggen påverkar konsumenters uppfattning och 

gillande av varm chokladdryck. Då syftet i denna uppsats är liknande, fast istället ta reda på hur 

sensoriska beskrivningar påverkar gillandet av parmesanost, passade deras metoddesign väl in 

här.      

Metoden som användes för denna studie var en kvantitativ, sensorisk konsumentundersökning i 

butik. Eftersom att vi människor tycker och uppfattar saker och ting på så olika sätt krävs en 

kvantitativ metod med ett större antal deltagare för att få ett urval som ska kunna representera 

ICAs konsumenter (Meilgaard, Vance Civille & Carr, 2007). Deltagarna i undersökningen fick 

smaka på Parmigiano Reggiano-ost där tre av fyra ostbitar presenterades med olika sensoriska 

beskrivningar. Den första biten bedömdes utan beskrivning, den andra med beskrivning om 

smak, den tredje med beskrivning om smak och doft och den fjärde med beskrivning om smak, 

doft och textur (se figur 2). För att mäta gillandet användes den hedoniska skalan. Till varje 

ostbit fick deltagaren fylla i ett protokoll med fyra skalor. På de olika skalorna fick de markera 

sitt gillande överlag av osten och gillandet av egenskaperna krämighet, sälta och ostsmak (se 

bilaga 2). Den hedoniska skalan är en av de mest använda skalorna när det gäller att göra 

matrelaterade gillande-tester, då den är enkel att förstå och inte kräver någon tränad panel, vilket 

är bra då konsumenter i en butik ska delta (Lim, 2011). Denna skala används inte för att studera 

skillnader mellan olika individer eller grupper utan mer för att se om konsumenters gillande och 

acceptans till exempel påverkas av sensoriska beskrivningar.  

En 11-gradig skala användes i denna undersökning för att deltagaren skulle ha många alternativ 

att välja på. Detta leder till ett mer exakt resultat av vad konsumenten tycker, det ger även fler 

svarsalternativ till resultatet, då det visat sig att respondenter undviker de yttersta skalstegen 
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(Schutz & Cardello, 2000). Det är därför den 11-gradiga skalan användes istället för den 9-

gradiga, som annars är den vanligaste.  

 

 

 

1.4.2 Deltagare 

För att få ett representativt urval av konsumenter som gillar parmesanost fick slumpmässigt 

valda kunder, på Maxi ICA Stormarknad i Örebro, frågan om de gillade parmesanost och om de i 

så fall ville delta i ett sensoriskt konsumenttest om hur mycket de tycker om olika sorters 

parmesanost. De som ville delta fick sedan tydliga instruktioner om hur testet skulle gå till, att 

deras medverkan skulle ta cirka tre minuter och att svaren skulle behandlas anonymt. Detta 

upprepades tills 100 deltagare uppnåtts. Antalet är tillräckligt för att vara representativt, enligt 

Meilgaard m.fl. (2007). För att få urvalet mer generaliserbart var det viktigt med en relativt jämn 

fördelning mellan män och kvinnor, och en spridning i ålder. Deltagarnas ålder uppskattades av 

försöksledarna. Eftersom den exakta åldern inte var relevant för syftet, fanns ingen fråga om det i 

svarsprotokollet (Bryman, 2008). Fördelningen var 48 % kvinnor och 52 % män, där 

medelåldern på de uppskattade åldrarna var 43 år och var mellan 20-75 år. Kön- och 

åldersfördelning analyserades inte vidare i denna uppsats eftersom att endast urvalet 

konsumenter ville studeras. Ett resultat som kan generaliseras till alla parmesanostkonsumenter 

är mer användbart för marknadsföring i butik för att inte behöva rikta in den till specifika 

målgrupper. 
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1.4.3 Material 

Två olika parmesanostar användes i undersökningen. Den ena var lagrad 15 månader (ICA 

Parmigiano Reggiano, Po-Dalen, Italien) och den andra var lagrad 28 månader (ICA Selection, 

Parmigiano Reggiano, Po-Dalen, Italien). Varje ostbit vägde 2-3 gram och de varierade inte i 

form då en variation mellan dem kan påverka respondentens uppfattning. Storleken valdes också 

så att den totala mängden ost för konsumenten inte skulle bli för stor (Meilgaard m.fl., 2007). 

Deltagarna serverades en ostbit i taget och de övriga förberedda ostbitarna låg på svarta tallrikar 

dolda för deltagarna. Ostarna var kodade med tresiffriga koder. Detta för att undvika att 

respondenterna skulle få information om varumärke och lagringstider som står på 

förpackningarna, vilka annars skulle kunna påverka deltagarnas förväntningar och uppfattningar 

inför bedömningen (Meilgaard m.fl., 2007).      

1.4.4 Genomförande 

Undersökningen utfördes under två dagar på ICA Maxi i Örebro, i ett demonstrationskök som 

ligger i mitten av butiken intill en stor gång där många kunder passerar. En bänk med mörkgrå 

skiva användes som underlag där konsumenten gjorde testet. Testet började med en provomgång 

med fem deltagare för att öva och se att allt fungerade som det var tänkt (Bryman, 2008). 

Konsumenterna fick smaka fyra ostbitar var, två av den 15 månader lagrade osten och två av den 

28 månader lagrade. Den första sessionen, i vilken 50 % av bedömarna deltog, fick först osten 

som var lagrad 15 månader och sedan osten lagrad 28 månader. Den andra sessionen, med 

resterande deltagare, fick smaka i omvänd ordning (se figur 2). Anledningen till att varje 

konsument fick smaka på båda ostarna och att inte undersökningen gjordes på en ost i taget, 

berodde på att konsumenterna inte skulle få fyra likadana ostbitar då detta skulle ha kunnat 

resultera i att de känner sig manipulerade. Ostbitarna serverades en och en på vita 

pappersassietter (18 cm, ICA Basic, Finland). De sensoriska beskrivningarna nedan är skrivna 

och utformade för just denna undersökning av uppdragsgivaren ICA. ICA tog fram sensoriska 

beskrivningar för sina ostar 2012 där de använde sig av konsumenttester och metoden repertory 

grid för att utveckla smakprofiler. Beskrivningarnas ordningsföljd är satt för att få en ökning av 

den informativa beskrivningen mellan proverna (Meilgaard m.fl., 2007). Ordningsföljden på de 

sensoriska beskrivningarna var lika för alla 100 respondenter (se figur 1, där informationsrutorna 

motsvarar beskrivningarna nedan). Beskrivningarna var skrivna på varsitt vitt A4-papper med 

svart text med typsnittet Book Antiqua i teckenstorlek 37. Dessa löd:   
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1. Ingen information.  

2. Tydlig sälta med viss sötma.  

3. Nötig doft. Tydlig sälta, sötma från tropisk frukt.  

4. Nötig doft. Krämig och knastrig textur. Viss sälta och lite söta toner.  

En konsument i taget utförde testet för att inte bli påverkade av andra deltagare. De fick tydliga 

instruktioner om att de först skulle läsa beskrivningen innan de smakade och sedan fylla i grad av 

gillande på svarsblanketten innan de fick nästa prov (Meilgaard m.fl., 2007; Bryman, 2008). För 

att konsumenterna skulle känns sig bekväma i situationen förklarades det att det inte finns något 

svar som är mer rätt eller fel (Bryman, 2008). Tandpetare och servetter fanns tillhands till 

deltagarnas förfogande. Ett genomskinligt plastglas med vatten ställdes fram till varje deltagare 

så de hade möjlighet att skölja munnen mellan proverna.      

För att få en tydligare förklaring av syftet, fick konsumenten avslutningsvis ett informationsblad 

(se bilaga 3). Där fick de även reda på vem de kan höra av sig till vid frågor, vilka det var som 

utförde undersökningen, vilka ostar de fick provsmaka och vad resultatet av deras medverkan 

skulle användas till.  

1.4.5 Dataanalys 

Data från undersökningen har bearbetats med variansanalys (ANOVA) för att fastställa effekten 

av de sensoriska beskrivningarna på konsumenters gillande av parmesanost. För att se samspelet 

mellan respektive ost och typ av information gjordes två analyser, en för varje ost. Signifikanta 

skillnader räknades ut med hjälp av Tukey-test. När signifikantvärdet var P ≤ 0,05 ansågs det 

vara en signifikant skillnad i gillandet.  

 

1.5 Forskningsetisk planering 

Undersökningen i denna studie planeras och ses noga över från ett etiskt perspektiv, vilket enligt 

Bryman (2008) alltid behövs göras i forskningsundersökningar. Bryman (2008) förklarar att de 

etiska aspekterna är direkt kopplade till integritetsfrågor, vilka inte går att bortse från i en 

undersökning (Bryman, 2008). Denna forskningsetiska planering utgår ifrån de överenskomna 

etiska principer som gäller för vetenskaplig forskning, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Bryman, 2008). 

Informationskravet kommer att uppfyllas i denna undersökning då respondenterna först och 
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främst blir tillfrågade om de är villiga att ställa upp i ett sensoriskt konsumenttest, därefter får de 

tydlig information om genomförandet och undersökningens övergripande syfte förklaras. 

Samtyckeskravet försöks uppnå så gott som det går. Deltagarna ställer upp frivilligt men de vet 

inte studiens exakta syfte, alltså kan de enligt Bryman (2008) inte ge sitt fulla samtycke till 

deltagandet. Ifall de skulle veta om att syftet är att ta reda på hur de blir påverkade av de 

sensoriska beskrivningarna och ha vetskap om att det bara är beskrivningen som skiljer kommer 

de med största sannolikhet inte ändra sina svar mellan de olika proverna och resultatet skulle inte 

svara tillförlitligt på syftet. Ingen fortsatt hänsyn tas till detta då försöksledarna anser att det inte 

i någon form medför skada för deltagarnas del och inte heller anser att detta är omoraliskt. 

Dessutom får deltagarna mer detaljerad information kring syftet i informationsbladet de blir 

tilldelade efter testet.  

Förutom syftesdetaljerna får deltagarna så tydlig information som möjligt om själva 

undersökningen, vad som krävs av dem, hur lång tid de behöver medverka och innan testet får de 

reda på att deras svar kommer att förbli anonyma. I denna undersökning riskeras det inte på 

något sätt att deltagarnas identitet går att utläsa då det bara skrivs ner på varje deltagares 

protokoll efteråt om de är man eller kvinna och deras ungefärliga ålder. I och med detta kommer 

även det konfidentiella kravet uppfyllas, enligt Bryman (2008). Informationsbladet, som de blir 

tilldelade, informerar bland annat om vilka det är som står för undersökningen, återigen hur 

informationen de gett kommer att behandlas i resultatet av studien och att deras svar bara 

kommer att användas till just detta uppdrag, vilket betyder att nyttjandekravet kommer att 

uppfyllas (Bryman, 2008). 

2. Resultat  
Enligt detta resultat är båda ostarna väl omtyckta av konsumenter. Då deltagarna fick smaka utan 

sensorisk beskrivning bedömdes gillandet av den 15 månader lagrade osten med ”tycker bra 

om”, vilket motsvarar en fyra på den 11-gradiga skalan. På den 28 månader lagrade osten 

bedömdes gillandet lite högre med medelvärdet 3,7 vilket är mellan ”tycker bra om” och ”tycker 

mycket bra om”. De sensoriska beskrivningarna visade sig ha en viss påverkan på 

konsumenternas gillande av de två olika parmesanostarna men beskrivningarnas påverkan var 

olika beroende på vilken av ostarna de fick smaka. På den 28 månader lagrade osten hade de 
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sensoriska beskrivningarna en markant högre påverkan på gillandet än på den 15 månader 

lagrade. Variablerna gillande, krämighet, sälta och ostsmak påverkades på olika sätt och i olika 

grad.  

Vissa deltagare kommenterade och frågade, då första beskrivningen visades, om det var 

meningen att de skulle bli påverkade av texterna. För att då få konsumenten att inte tänka på 

detta sades det att beskrivningarna var producenternas sätt att förmedla sin ost och att det inte var 

någon beskrivning på första osten för att undvika för mycket information i början. Det var även 

många som kommenterade vissa ord i de beskrivande texterna såsom; ”Nötter tycker ju jag om.”, 

”Tropisk frukt låter gott.” eller ”Tydlig sälta? För salt gillar inte jag”. Några konsumenter 

kommenterade att de inte kände någon skillnad på de två första ostbitarna och/eller de två sista, 

och några frågade till och med om det var samma ost. På detta svarades bara att proverna hade 

olika lång lagringstid. En del deltagare misstolkade skalorna och trodde de skulle markera 

intensiteten istället för gillandet, trots en tydlig förklaring. Då detta observerades åtgärdades det 

med ett förklarande exempel. Efter att ha smakat alla ostarna var det en del som påpekade att ost 

nummer två var godast. Detta var under första sessionen, då deltagarna fick den 15 månader 

lagrade osten först.             

2.1 Gillande 
När det gällde den 15 månader lagrade osten visade det sig att ingen av de sensoriska 

beskrivningarna hade någon signifikant påverkan på konsumenternas gillande överlag av osten 

(se figur 3). Genomsnittet av alla 50 konsumenters gillande av denna ost bedömdes runt 

alternativet ”tycker bra om” vid alla fyra proverna.   

Däremot gick det att se skillnader på gillandet mellan proverna av den 28 månader lagrade osten 

(se figur 3). Där var gillandet högre då konsumenten fick se en kort beskrivning med endast 

smakinformation eller ingen information alls, jämfört med de längre beskrivningarna som 

innehöll smak och doft eller smak, doft och textur. Både när konsumenterna fick smaka med 

smakbeskrivning och utan beskrivning valde de i genomsnitt ”tycker bra om” på skalan och när 

de fick smaka med de två längre sensoriska beskrivningarna sjönk gillandet cirka ett steg (P < 

0,02) till ”tycker något bra om”.         
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2.2 Krämighet 

Variabeln krämighet fick förklaras tydligare för nästan alla deltagare, då de tyckte egenskapen 

krämighet inte passade till parmesanost. Konsumenternas gillande av krämigheten hos den osten 

med 15 månaders lagringstid ökade med de två sista längre beskrivningarna (se figur 4). 

Gillandet steg från ”tycker något bra om” med smakbeskrivning och utan beskrivning, till 

”tycker bra om” (P < 0,03). Det visade sig inte vara någon skillnad på gillandet av krämigheten 

mellan prov ett och två eller mellan tre och fyra. 

Precis som för variabeln gillande sjönk gillandet av krämighet hos den 28 månader lagrade osten 

då den hade längre beskrivningar om smak och doft och smak, doft och textur, jämfört med när 

den bara hade smakbeskrivning eller ingen beskrivning (se figur 4). Vid de två första proverna, 

som var utan beskrivning och med smakbeskrivning, bedömdes gillandet av krämigheten mellan 

”tycker något bra om” och ”tycker bra om” och vid de två andra sjönk gillandet ett steg (P < 

0,01) till att ligga mellan ”tycker varken bra eller illa om” och ”tycker bra om”. 

 

Figur 3. Medelvärde av konsumenternas gillande av ostarna vid 

de olika beskrivningarnas presentation. * = Tukeys signifikanta 

skillnad där P < 0,05. (n = 100) 
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2.3 Sälta 

Gillandet av sältan hos osten med 15 månader lagringstid påverkades inte av beskrivningarna (se 

figur 5). Genomsnittet låg runt skalsteget ”tycker bra om” både med och utan beskrivning. Om 

beskrivningen var kort eller lång hade ingen betydelse. 

När det gällde den 28 månader lagrade osten, följdes gillandet åt när den hade smakbeskrivning 

och ingen beskrivning, liksom gillandet av de två resterande proverna (se figur 5). Det 

genomsnittliga gillandet av sältan utan beskrivning och med smakbeskrivning bedömdes mellan 

”tycker bra om” och ”tycker mycket bra om” och med smak- och doftbeskrivning och smak-, 

doft- och texturbeskrivning bedömdes som ”tycker något bra om”. Alltså sjönk gillandet av 

sältan vid de längre beskrivningarna (P < 0,02).        

Figur 4. Medelvärde av konsumenternas gillande av ostarnas 

krämighet vid de olika beskrivningarnas presentation. * = Tukeys 

signifikanta skillnad där P < 0,05. (n = 100) 
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2.4 Ostsmak 

Gillandet av ostsmaken förändrades inte för de fyra olika proverna av den 15 månader lagrade 

osten (se figur 6). Det genomsnittliga gillandet bedömdes som ”tycker bra om”.  

Det går att utläsa av den 28 månader lagrade ostens resultat att variablerna gillande, krämighet 

och sälta bedöms lika då den serveras utan beskrivning och med smakbeskrivningen, och även 

lika med de två längre beskrivningarna (se figur 6). Även ostsmaken bedömdes på samma sätt. 

Konsumenternas gillande av ostsmaken sjönk cirka ett skalsteg (P < 0,02) då de fick smaka på 

osten och samtidigt fick se de två längre sensoriska beskrivningarna, från ”tycker bra om” till 

”tycker något bra om”.  

 

 

Figur 5. Medelvärde av konsumenternas gillande av ostarnas 

sälta vid de olika beskrivningarnas presentation. * = Tukeys 

signifikanta skillnad där P < 0,05. (n = 100) 

 

Figur 6. Medelvärde av konsumenternas gillande av ostarnas 

ostsmak vid de olika beskrivningarnas presentation. * = Tukeys 

signifikanta skillnad där P < 0,05. (n = 100) 
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3. Diskussion  
Resultatet av denna undersökning visade att gillandet i stort sett inte ökade av de sensoriska 

beskrivningarna som användes. Gillandet på tre av fyra variabler på den ena osten bedömdes lika 

högt då de presenterades med beskrivningar, och på den andra osten sjönk gillandet på alla 

variabler. Detta visar på att sensoriska beskrivningar kan ha en påverkan på konsumentens 

gillande, i både positiv och negativ bemärkelse, precis som Wansink m.fl. (2000), Wansink 

(2003) Wansink m.fl. (2005), Herdenstam (2011), Swahn (2011), Arcia m.fl. (2012) kommit 

fram till i sina studier. Att effekten av den sensoriska informationens påverkan till största del 

blev negativ kan ha berott på en hel del olika faktorer, då det finns oändligt mycket som påverkar 

konsumentens uppfattning, omdöme, gillande och val (Wansink m.fl., 2000; Wansink, 2003; 

Gustafsson, 2004; Lindstrom, 2005; Wansink m.fl., 2005; Elder & Krishna, 2010; Herdenstam, 

2011; Piqueras-Fiszman m.fl., 2011; Sundström & Mossberg, 2011; Swahn, 2011; Arcia m.fl., 

2012; Krishna, 2012; Piqueras-Fiszman m.fl., 2012; Piqueras-Fiszman & Spence, 2012). 

Ur resultatet sågs det att kortare beskrivning eller ingen beskrivning alls gav något högre 

gillande, än de två längre beskrivningarna, på den 28 månader lagrade osten, vilket var den som 

hade flest signifikanta skillnader. Det kan ha varit för mycket information för konsumenten att ta 

in på de två längre beskrivningarna, där den ena hade information om smak och doft och den 

andra om smak, doft och textur. Detta var något som Wansink (2003) kom fram till, att mängden 

text faktiskt kan vara avgörande vid konsumentens val. Konsumenten kan vid en lång text tappa 

intresse för produkten, vilket också kan vara fallet i detta resultat. Det kan också vara så att ett 

kortare påstående är mer övertygande än ett längre (Wansink, 2003). De korta beskrivningarna 

ger också, enligt Wansink (2003), fler attribut-specifika tankar, vilket ger större utrymme för 

tolkning och koppling till egna associationer, medan längre beskrivningar ger fler generella 

tankar och inga större eftertankar.   

Enligt Swahn (2011) föredrar konsumenterna produkten som har en sensorisk beskrivning, än 

den som saknar det. Detta går inte att se i denna undersökning då gillandet av ostarna höll sig på 

samma nivå eller sjönk då ostarna fick en tillhörande beskrivning. Samtidigt som Swahn (2011) 

även fann att konsumenterna får problem att välja när texten är för lång och detaljerad, vilket 

även kan vara ett problem i denna studie. Även valet av beskrivande ord och hur beskrivningen 

är formulerad kan påverka (Wansink m.fl., 2000; Wansink m.fl., 2005; Swahn, 2011; Arcia m.fl., 
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2012). Det var en ganska stor skillnad mellan ostarna (15 månader och 28 månader) då de hade 

smak- och doftbeskrivning och smak-, doft- och texturbeskrivning, trots att båda ostarna hade 

samma beskrivningar. Därför går det anta att beskrivningarna passade sämre in på den 28 

månader lagrade osten än på den med 15 månader lagringstid, då Swahn (2011) menar att om de 

sensoriska beskrivningarna strider mot det konsumenterna upplever, får beskrivningarna en 

negativ inverkan. Alltså stämde inte beskrivningarna till den 28 månader lagrade osten lika bra 

överens med den faktiskt upplevelsen, enligt konsumenterna. Även om beskrivningarna var 

bättre för den 15 månader lagrade osten vid denna jämförelse, betyder det inte att de helt och 

hållet stämde överens med denna ost heller, då gillandet fortfarande inte ökade, förutom på 

variabeln krämighet.  

Swahn (2011) säger att det vid sensorisk marknadsföring, med hjälp av sensoriska beskrivningar 

i butik, är viktigt att formulera beskrivningarna rätt, så att konsumenterna ska kunna förstå, tolka 

och relatera till dem. Detta blir ännu viktigare med denna metod, då konsumenterna här både får 

se beskrivningar och provsmaka samtidigt. Här jämför deltagarna automatiskt det som står i 

beskrivningarna med det som de upplever, vilket gör att de antingen håller med det som står eller 

anser att någonting är fel, vilket kan leda till förvirring och negativ påverkan.  

Att använda ett sensoriskt språk för att beskriva mat är svårt menar både Öström (2004) och 

Lawless och Heymann (2010). Lawless och Heymann (2010) menar att våra referenser till smak- 

och doftbegrepp är relativt olika från person till person och att vi sällan är så pass precisa i 

beskrivningen av våra uppfattningar. Öström (2004) menar att vanliga konsumenter inte är vana 

vid att beskriva och prata om mat, då det inte än är lika utvecklat som att prata om vin. Därför 

kan det vara svårt för konsumenterna att koppla metaforerna som användes till ostarna. Om 

personer, som är oerfarna med att prata om smak, får läsa tropisk frukt i en beskrivning av ost 

kan det hända att de förväntar sig att osten verkligen ska smaka tropiska frukter, som till exempel 

ananas, och inte förstår att detta är en metafor. Detsamma när det står nötig doft, då det också är 

en metafor och inte detsamma som att dofta på en nöt.     

Både Wansink m.fl. (2005) och Arcia m.fl. (2012) har bevisat att förväntningar skapas av 

etiketter och dess beskrivningar. Wansink m.fl. (2005) menar också att förväntningarna som 

beskrivningarna ger måste uppfyllas annars får beskrivningarna negativ inverkan på upplevelsen. 

Då en förberedande beskrivning finns, som är till för att ta fram det positiva i produkten, är det 
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ännu viktigare att produkten är bra, eftersom att det då ställs högre krav i och med höga 

förväntningar (Wansink m.fl., 2005). Då konsumenterna i denna undersökning satte gillande 

högt på ostarna redan utan beskrivning, kan det vara så att de förväntade sig en ännu godare ost 

då de fick en beskrivning till. Om de då inte kände någon förbättring i smaken, då det var samma 

ost, kan det ha blivit en besvikelse och gillandet höll sig på samma nivå eller till och med sjönk.  

Ordvalet i de sensoriska beskrivningarna som användes till ostarna påverkade konsumenterna på 

olika sätt, vilket hade inverkan på hur resultatet blev. Konsumenterna har olika erfarenheter och 

associerar samma ord till olika saker (Wansink m.fl., 2000; Wansink m.fl., 2005; Herdenstam, 

2011; Swahn, 2011). Elder och Krishna (2010) påpekar också att vid marknadsföring av en 

produkt är det bättre ju fler positiva associationer konsumenten får. Det kan i denna 

undersökning ha varit så att flertalet av deltagarna inte fick de positiva associationer som 

förväntades. I exemplet som Herdenstam (2011) tar upp, om att beskriva vinets egenskaper med 

”torkat hö” eller ”vått ylle”, menar han att detta associeras antingen positivt eller negativt 

beroende på konsumentens preferenser och tidigare erfarenheter. Det kan vara på liknande sätt 

med vissa ord som användes i ostarnas sensoriska beskrivningar, såsom tydlig sälta, nötig, 

tropisk frukt, knastrig eller krämig. Vissa personer kanske tycker om när parmesanost är salt, och 

när det står tydlig sälta får dessa personer positiva associationer, och på de som inte gillar så salt 

parmesanost får denna beskrivning en negativ påverkan. Det märktes då några deltagare 

kommenterade att de inte gillade när det är för salt. När det gäller orden nötig och tropisk frukt 

kan det vara så att personen som läser detta inte tycker om nötter eller tropisk frukt och kan 

därför koppla detta till att de inte gillar denna parmesanost heller. Det kan även ha haft omvänd 

effekt på en del, till exempel på de som sa att det lät gott med tropisk frukt.  

Ordet knastrig, liksom krämig, var enligt vissa konsumenter opassande texturegenskaper för en 

parmesanost, vilket kan ha skapat förvirring vid bedömningen av osten. Detta överensstämmer 

även med tidigare forskning där bland annat Wansink m.fl. (2000) upptäckte att ordet soja fick 

negativ effekt och Swahn (2011) som fann att parfymig doft var negativt för äpple. Allt detta 

visar tydligt att det är viktigt att rätt egenskaper lyfts fram för att produkten ska kunna förmedlas 

på ett rättvist sätt och för att eventuellt kunna skapa en förhöjd smakupplevelse redan innan 

provsmak.     
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Något som går att se från resultatet av denna undersökning är att gillandet inte ökade då fler 

sinnen involverades i de sensoriska beskrivningarna. Lindstrom (2005) menade på att relationen 

till produkten blir bättre och starkare ju fler sinnen som finns med i marknadsföringen. Även 

Elder och Krishna (2010) påpekar vikten av att aktivera så många sinnen som möjligt då 

produkten ska framföras. Dock behöver det nödvändigtvis inte vara positivt att involvera fler 

sinnen, utan det viktiga är att förstå hur konsumenten faktiskt tolkar och utvärderar 

informationen för att skapa sin helhetsbild av produkten. Denna studie gav snarare en omvänd 

effekt, mot vad Lindstrom (2005) och Elder och Krishna (2010) anser, då gillandet här istället 

sjönk eller låg kvar på samma nivå som när ingen beskrivning fanns. Insikten av detta kan även 

kopplas till det Wansink (2003) sa, om att för mycket information kan vara jobbigt för 

konsumenten att ta in och det kan leda till minskat intresse och göra att påståendet inte blir lika 

trovärdigt. Det kan alltså betyda att det i denna undersökning blev för mycket för konsumenten 

med mängden sinnesförmedlingar i de längre beskrivningarna, då smak, doft och textur fanns 

med.  

Krishna (2012) berättade om ICAs satsning på sensorisk marknadsföring där de använder sig av 

sensoriska beskrivningar på sina egna produkter. Exemplet som Krishna (2012) tar upp är att de 

skriver ”saftiga apelsiner”, och det visar på att korta sensoriska beskrivningar fungerar. Detta 

visar även Wansink m.fl. (2005) då de kom fram till att sensoriska beskrivningar på menyn 

lockade gästen mer än när de inte hade några adjektiv alls i beskrivningarna. Dessa beskrivningar 

var också korta, och ett exempel var ”saftig, italiensk fiskfilé”. Enligt Krishna (2012) och 

Wansink m.fl. (2005) borde alltså den första beskrivningen till ostarna, som bara innehöll en kort 

smakbeskrivning, ökat gillandet, men enligt resultatet blev gillandet i stort sett lika högt med 

denna beskrivning som när ingen beskrivning alls användes. Detta kan bero på någon av de 

faktorer som redan tagits upp i denna diskussion.                   

Den sensoriska marknadsföringen som användes i denna studie, med sensoriska beskrivningar 

till parmesanost, fick inte den positiva påverkan som var väntad. Lindstrom (2005) menar att det 

har varit ett högt tryck på konsumenter från all sorts marknadsföring, som har gjort att vi har 

blivit mer selektiva med vilka intryck vi tar in från omvärlden. Han förklarar också att vi blivit 

skeptiska till det som försöks förmedlas och att vi är medvetna om att det vi ser inte alltid är det 

vi får. Om resultatet ses från denna vinkel kan det kanske vara så att konsumenterna har tröttnat 
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på alla påverkningar från olika håll och tar därför inte åt sig de sensoriska beskrivningarna, utan 

koncentrerar sig mest på vad de verkligen upplever. 

Det som är viktigt att ha i åtanke vid analysering av resultatet är att här involverades inte alla 

sinnen utan det som sker är ett försök till att skapa en förväntning eller föreställning av en 

sinnesupplevelse. De sensoriska beskrivningarna ger ingen doft i sig utan bara en information om 

en doft, alltså involveras bara synsinnet när konsumenten läser och inte doftsinnet. Swahn (2011) 

menar att den bästa marknadsföringen skulle vara om det i butik fanns provsmak på alla 

produkter, men eftersom detta inte är möjligt, förklarar han att sensoriska beskrivningar kan vara 

ett sätt att komma närmare samma effekt. Om de sensoriska beskrivningarna, som användes i 

denna undersökning, skulle tas in i en verklig situation i butik skulle dessa kanske få större 

inverkan på konsumentens gillande och val, än vad de fick i denna undersökning då 

konsumenten även fick smaka. De hade kanske kunnat fungera som en vägledning om 

produktkvalitet då inte provsmak finns tillgängligt. Dock kvarstår problemet att vi generellt inte 

har något utvecklat språk för smakupplevelser, och det kan därför kännas främmande och nytt att 

kommunicera smak i ord.   

 

3.1 Metod- och materialdiskussion 
Resultatet av denna undersökning anses vara generaliserbart för målgruppen 

parmesankonsumenter, då det var en spridning i ålder och jämn könsfördelning. Deltagarna är ett 

representativt urval av den generella målgruppen (Bryman, 2008) då de valdes ut slumpmässigt i 

den stora välbesökta butiken ICA Maxi, som ligger i den medelstora staden Örebro. Då detta är 

en stormarknad, med ett brett sortiment i olika prisklasser, lockar detta människor med många 

olika konsumtionsbehov. Dessutom utfördes undersökningen under två heldagar vilket gav ett 

bredare urval, vilket också ökar den externa validiteten. Då Johan Swahn, som är specialist inom 

sensorisk marknadsföring, har varit med och utformat denna metod, stärker detta ytvaliditeten 

(Bryman, 2008). 

Under provomgången märktes att vissa deltagare missförstod skalans syfte, då de trodde att de 

skulle värdera i intensitet istället för gillande. Då märktes även att variabeln krämighet som 

tillhörde en av skalorna, enligt deltagarna var opassande då de inte kunde hitta egenskapen 

krämighet i parmesanost. För att undvika dessa misstolkningar vidare i undersökningen gavs 
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tydligare och detaljerade instruktioner och tanken med variabeln krämighet förklarades mer 

ingående med att prata om ord som konsistens. Detta gjordes för inte sänka validiteten och för att 

se till att resultatet verkligen mäter det som var tänkt (Bryman, 2008). Att alla variabler till varje 

ost mättes med samma skalor som var utformade på samma sätt, gör att en jämförelse både 

mellan ostarna och mellan variablerna blir rättvis, vilket ger en hög reliabilitet (Bryman, 2008).   

Något som kan ha påverkat hur konsumenterna svarade i denna undersökning kan vara att de 

anade att syftet hade med beskrivningarna att göra. Detta kan antas då vissa deltagare blev 

fundersamma och skeptiska då beskrivningarna visades och undrade varför det inte var någon till 

den första osten. Några frågade till och med om det var meningen att de skulle bli påverkade av 

dessa. Detta kan ha lett till att personen inte lade tillräcklig fokus på texten utan bara 

koncentrerade sig på vad de egentligen tyckte, vilket i sin tur lättare ledde till att ingen skillnad 

uppfattades proverna emellan och resultatet visar då att sensoriska beskrivningar inte har någon 

påverkan. Swahn (2011) menar att engagemanget ökar med sensoriska beskrivningar, men om de 

i detta fall inte tog till sig beskrivningarna kan det ha lett till att deltagarnas smakanalys inte blev 

lika utförlig som den kunde ha blivit.  

Undersökningen anses gå att replikera och vara tillförlitlig då den utförts med en objektivitet där 

försöksledarna medvetet undvikt att rikta metoden efter eventuella förväntningar, och 

tillvägagångssättet har redovisats tydligt med utförliga detaljer (Bryman, 2008). Den hedoniska 

skalan, som användes i denna undersökning, är väl beprövad och en av de mest använda skalorna 

i matrelaterade gillande-test, och det finns mycket forskning om att denna fungerar, vilket också 

ökar chansen att resultatet vid upprepning av samma undersökning blir likadant (Schutz & 

Cardello, 2000; Bryman, 2008). Det gör det även då försökledarna är väl insatta i hur skalan 

fungerar och vet hur siffrorna från den sedan ska analyseras (Schutz & Cardello, 2000). Denna 

skala var relevant för undersökningen då den gav tillräckligt med breda resultat. Även små 

skillnader gick att urskilja då skalan utökades till elva svarsalternativ, vilket gjorde att varje 

deltagare lättare kunde hitta ett passande svarsalternativ. Detta gör också resultatet mer precist 

(Bryman, 2008).  

Kritik som finns om denna hedoniska skala, enligt Schutz och Cardello (2000), är att avstånden 

mellan skalstegen är lika stora, men att de är inte lika stora psykologiskt sett. De menar att 

psykologiskt är det lättare att höja från ”tycker något bra om” till ”tycker bra om”, än vad det är 
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från ”tycker bra om” till ”tycker mycket bra om”, trots att avstånden på pappret är lika stora. Då 

gillandet av båda ostarna från början redan låg högt, kan det alltså psykiskt ha varit svårt att höja 

ytterligare skalsteg. Detta kan vara en orsak till att det inte blev så stora skillnader överlag. 

Johansson m.fl. (1999) märkte att information om en ekologisk odling kan öka gillandet enbart 

då gillandet ligger lågt från början. Kanske hade det varit likadant här, att de sensoriska 

beskrivningarna hade gett en positiv effekt ifall gillandet från början inte hade legat så högt som 

det gjorde. Schutz och Cardello (2000) påpekar också en annan risk som alltid finns med de här 

skalorna som är att deltagarna ofta undviker de yttersta skalstegen för att de tänker att det kan 

alltid komma något som de tycker mer eller mindre om. Med mittenkategorin menar de att det 

däremot är motsatt effekt då de gärna använder den för att den känns mer bekväm då de inte vill 

sticka ut åt något håll.     

Vid sensoriska tester är det viktigt att tänka på omgivningen då allt runt omkring påverkar 

deltagarna på ett eller annat sätt, därför kan det vara störande att vara i en butik och utföra ett 

sensoriskt test (Meilgaard m.fl., 2007). För just denna studies syfte var det mer passande att vara 

i en butik då det på det sättet kommer närmast den verkliga situationen.  

Under undersökningen blev det tre bortfall där en person kom på efter andra ostbiten att hon/han 

inte tyckte om parmesanost och spottade ut osten, och två andra bortsåg från beskrivningarna och 

sa de inte ville läsa dem för att då kanske bli påverkade. Detta fick dock ingen betydelse för 

resultatet då den ena inte ingick i målgruppen parmesanostkonsumenter och med bara två bortfall 

blev andelen för liten för att behöva ta hänsyn till. Dessa tre personer räknades inte med i urvalet 

utan undersökningen pågick tills totalt 100 deltagare uppnåtts. När konsumenter passerade förbi 

och blev tillfrågade om de vill delta i undersökningen, var det även en del konsumenter som 

tackade nej.  

 

3.2 Forskningsetisk uppföljning 

Konsumenterna ställde upp frivilligt i undersökningen eftersom de blev tillfrågade om de ville 

delta när de passerade undersökningsstationen. Om de ville delta informerades de om hur 

undersökningen skulle gå till och att det vara ett konsumenttest för att få reda på gillandet av 

parmesanost. I och med detta uppfylldes informationskravet. Samtyckeskravet ansågs bli uppfyllt 

fast de bara fick reda på det övergripande syftet. Då deltagarna läste det exakta syftet i 
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informationsbladet, som tilldelades efter de genomfört testet, gavs inga negativa reflektioner, 

utan snarare tvärtom då många tyckte att det var intressant och var glada över att ha fått delta
1
. 

Deltagarnas identitet går inte på något sätt att ta reda på, då de under undersökningen inte 

behövde delge någon personlig information om sig själva, vilket inte heller går att utläsa ur 

resultatet. Därmed uppfylldes det konfidentiella kravet. Nyttjandekravet har det tagits hänsyn till 

då deltagarnas svar endast används till denna studie.         

     

3.3 Slutsatser 
Resultatet av denna studie visar på att sensoriska beskrivningar kan ha effekt på gillandet av 

parmesanost. Dock visade det sig att påverkningarna inte var så stora, och i vissa fall sjönk till 

och med gillandet. Det sjönk när den ena osten presenterades med de längre beskrivningarna, 

som informerade om både smak och doft, men även när smak, doft och textur var kombinerat. 

Faktorer som kan vara orsak till detta kan vara beskrivningarnas längd, ordval och formulering, 

men det är väldigt mycket mer som påverkar konsumenters uppfattning, omdöme och gillande. 

Med sensoriska beskrivningar kan det alltså vara möjligt att förändra människors 

smakupplevelse och påverka konsumenters gillande. De kan ge både positiv och negativ 

påverkan och det som avgör framgången är hur dessa är utformade. De sensoriska 

beskrivningarna måste fånga konsumenternas intresse och göra dem engagerade. Detta görs bäst 

med kortare beskrivningar då de lättare uppmärksammas, är enklare att till sig och är mer 

trovärdiga. Ordvalen måste ge en rättvis bild av produkten och förväntningarna som fås måste 

uppfyllas, annars får beskrivningarna istället negativ effekt. Det viktiga är inte att alla sinnen 

involveras i marknadsföringen, utan det är att ha en förståelse om hur konsumenter faktiskt 

tolkar och utvärderar informationen för att skapa sin helhetsbild av produkten.      

  

3.4 Praktisk användning och vidare forskning  
Forskning om sensoriska beskrivningars påverkan på gillandet och resultatet av denna studie är 

användbart för restauranger då en maträtt ska förmedlas på bästa sätt till gästen som möjligtvis 

kan uppfatta ett gillande av rätten redan vid beskrivningen av menyn. Vidare kan denna 

                                                             
1 En deltagare hörde av sig med positivt omdöme (se bilaga 4).  
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måltidspresentation, med sensoriska beskrivningar, tillämpas i marknadsföringen av livsmedel. 

Det vore alltså intressant att, i butik, lyfta in kockens och sommelierens sätt att marknadsföra, 

förmedla, en måltid. Marknadsförare och reklamare kan skapa en tilltalande och effektfull 

marknadskommunikation kring produkterna och påverka konsumenternas val och beteende om 

de lyckas hitta rätt beskrivningar med rätt ord och hitta sin egen nisch.  

För vidare utveckling av denna undersökning skulle det varit intressant att se om resultatet hade 

blivit annorlunda med olika beskrivningar till respektive ost, där varje beskrivning informerar de 

olika ostarnas speciella egenskaper. Detta skulle skilja sig från denna undersökning då båda 

ostarna här presenterades med samma beskrivningar.  

Deltagarna kan ha blivit skeptiska till beskrivningarna i undersökningen, då det bara var 

beskrivningar till tre av de fyra proven, hade det i en större studie även varit intressant att dela 

upp undersökningen i fler sessioner där provsmak med beskrivning och utan beskrivning hålls 

isär.     

För att det ska bli enklare att använda sig av sensoriska beskrivningar är det viktigt att forska 

vidare om vilka ord som ska användas för att fånga konsumenternas uppmärksamhet och höja 

deras förväntningar om smakupplevelsen. Detta skulle kunna göras genom fler konsumenttest 

där deltagarna själva får beskriva osten med egna ord och få berätta vad de tycker om med 

parmesanost.        
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Sökmatris          Bilaga 1 

Datum Databas Sökord Antal 

referenser 

Kombi-

nation 

Antal 

referenser i 

kombinatio

n 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2013-

03-26 

Summon 1. Sensory 309 058      

  2. Label 466 094      

  3. Influence 3 171 223 1+2+3 742    

  4. Taste 167 417      

  5. Advertising 150 493 1+4+5 185 11 7 2 

  6. Consumer 486 782      

  7. Food 1 340 437 1+5+6+

7 

194 26 8 2 

  8. Choice 1 692 946      

  9. Product 3 042 754      

  10. Brand 208 193      

  11. 

Description 

1 529 065 1+2+3+

11 

101 2 1 1 

  12. Bias 819 253 1+3+11

+12 

195 9 2  

  13. Preference  670 164 3+7+8+

10+13 

335 12 3 1 
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  14. Behavior 3 463 745 3+4+6+

7+9+14 

402 17 6 1 
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Svarsblankett         Bilaga 2 

  

PROV (nummer), KOD (tresiffrig kod)

GILLANDE KRÄMIGHET SÄLTA OSTSMAK
1 Störst tänkbara gillande 1 Störst tänkbara gillande 1 Störst tänkbara gillande 1 Störst tänkbara gillande

2 Tycker extremt bra om 2 Tycker extremt bra om 2 Tycker extremt bra om 2 Tycker extremt bra om

3 Tycker mycket bra om 3 Tycker mycket bra om 3 Tycker mycket bra om 3 Tycker mycket bra om 

4 Tycker bra om 4 Tycker bra om 4 Tycker bra om 4 Tycker bra om

5 Tycker något bra om 5 Tycker något bra om 5 Tycker något bra om 5 Tycker något bra om

6 Tycker varken bra eller illa om 6 Tycker varken bra eller illa om 6 Tycker varken bra eller illa om 6 Tycker varken bra eller illa om

7 Tycker något illa om 7 Tycker något illa om 7 Tycker något illa om 7 Tycker något illa om

8 Tycker illa om 8 Tycker illa om 8 Tycker illa om 8 Tycker illa om

9 Tycker mycket illa om 9 Tycker mycket illa om 9 Tycker mycket illa om 9 Tycker mycket illa om

10 Tycker extremt illa om 10 Tycker extremt illa om 10 Tycker extremt illa om 10 Tycker extremt illa om 

11 Störst tänkbara ogillande 11 Störst tänkbara ogillande 11 Störst tänkbara ogillande 11 Störst tänkbara ogillande
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Informationsblad om uppsatsprojektet   Bilaga 3 

 

Studenter: 

Sofia Svensson och Saara Rantamäki 

Kursansvarig och handledare: 

Åsa Öström  

Telefonnummer: 019-30 20 11 

Mail: asa.ostrom@oru.se 

 

Examensarbete i Måltidskunskap och Värdskap 

Detta är en undersökning där syftet är att se om sensoriska beskrivningar påverkar konsumentens 

gillande. För att ta reda på detta har vi valt att använda oss av två varianter av ICAs 

parmesanostar med två olika lagringstider, då denna undersökning är ett samarbete med ICA. 

Inom måltidskunskap och värdskap ingår ämnet sensorik som handlar om hur vi uppfattar, pratar 

om och beskriver mat och dryck. Detta skulle kunna vara ett verktyg i att marknadsföra/förmedla 

en produkt. Det kan föras vidare in i en restaurang då en maträtt ska förmedlas på bästa sätt till 

gästen som möjligtvis kan uppfatta ett gillande av rätten redan vid läsandet av menyn och 

självklart kan detta även tillämpas i en butik då detta kan få konsumenten att vilja välja just den 

produkten.   

 

Din medverkan i denna undersökning kommer att behandlas anonymt och resultatet kommer 

endast att användas till denna uppsats.  

 

Stort tack för ditt deltagande! 
 

http://www.google.se/imgres?um=1&hl=sv&biw=1613&bih=896&tbm=isch&tbnid=N6QEAoY-PceJXM:&imgrefurl=http://www.cul.slu.se/nyheter/&docid=0PjtAbnpOze-JM&imgurl=http://www.cul.slu.se/bilder/Grythyttan.jpg&w=420&h=292&ei=BJddUb7QG8mUtAbkyYCIAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:51,s:0,i:239&iact=rc&dur=2009&page=2&tbnh=187&tbnw=269&start=33&ndsp=41&tx=144&ty=97
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Mail från deltagare        Bilaga 4 

 

Hej! 

Igår var jag inne i Örebro och handlade på Maxi. Jag blev erbjuden att 

prova 4 olika ostar samt redovisa vad jag tyckte om dessa, det gällde bl.a. sälta, konsistens. 

De 2 tjejer som erbjöd mig denna test var Sofia Svensson och Saara Rantamäki och jag måste 

maila och berätta att de var väldigt trevliga!!!!!! Det är inte ofta man träffar på så 

härliga ungdomar och det ännu mer sällsynt att man framför vad man tycker. 

Hälsningar & Trevlig helg 

/X 


