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Sammanfattning 

 

Många studier visar att vinglasets kupa har effekt på vinets sensoriska karaktär. Den här 

studien har undersökt vilka delar av glaset samt dess fysiska egenskaper som vikt och design 

som påverkar vinupplevelsen. Skulle det vara möjligt att påverka gästens vinupplevelse 

beroende på val av glas och hur skulle detta vara nyttig kunskap för restauranger? Syftet med 

studien var att undersöka vilka av vinglasets attribut så som kupa, fot, höjd, vikt och design 

som gästen värderar vid vinupplevelsen vid ett restaurangbesök.  

 

För att undersöka detta använde sig studien av två fokusgrupper bestående av olika grad av 

engagemang, som grundades i antal restaurangbesök i månaden samt deras vinkunskap. Tre 

sensoriska glas av kända märken och tre utsmyckade glas provades. Deltagarna fick ingen 

information om denna uppdelning av glas och fick inte heller se glasets logotyp. Utöver 

fokusgrupperna genomfördes fyra intervjuer för att tillföra bakgrunden med fler infallsvinklar 

om glasutformning kopplat till en restaurangmiljö. 

 

Resultatet av studien visade på att det inte fanns någon markant skillnad av värderingar hos 

gäster med olika grad av engagemang och kunskap. Även trender så som raka vinglas och 

glas utan fot värderades lågt i båda grupperna. Slutsatsen från studien visar att glasets harmoni 

kopplat till restaurangens koncept värderas högst bland både sommelierer och vanliga 

konsumenter. Delar av glaset så som höjd, kupa, vikt och helhet ansågs vara avgörande för ett 

välgjort vinglas. 
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1. Introduktion 

Den här studien är uppbyggd kring vinglasets positiva och negativa effekter som speglas i 

gästens vinupplevelse. Vinglaset som utensilier påverkar konsumenten både via sitt visuella 

uttryck som via sin funktionalitet. Vinglasets olika delar kupa, stjälk och fot skapar 

tillsammans en helhet och bidrar till stämningen i rummet som är avgörande för hur 

konsumenten upplever vinet. Vissa av vinglasets delar har olika stor inverkan på konsumenten 

och hur viktig balansen är mellan dessa tre delar kopplat till funktion och utsmyckning för att 

vinglaset ska ge ett mervärde. Behöver viner av hög kvalitet serveras i vinglas av hög kvalitet 

för att förhöja vinupplevelsen? 

 

1.1 Ämnesrelevans till ämnet Måltidskunskap och Värdskap 

Dukningen som en del av rummet i matsalen påverkar gästens intryck och med hjälp av 

vinglaset påverkar detta gästens vinupplevelse. Den här studien fokuserar på glaset som 

sommelierens verktyg i matsalen för att se hur denna utensilier skapar ett band mellan gäst 

och dryck. Vilka av glasets attribut är det som gästen värderar och hur kan restaurangen dra 

nytta av den här informationen. Vinglaset har två primära funktioner och dessa kan delas in i 

dess funktion och estetik. Funktionen innebär att rent fysiskt föra vinet från flaskan till 

konsumentens läppar och estetik innebär att glaset ska förstärka det visuella uttrycket. Hur 

glaset designas utefter dessa funktionaliteter är relevant för det glas som är avsett för 

dukningen i en restaurang.  

 

Glaset förstärker uttrycket i en matsal och påverkar upplevelsen av en måltid genom 

dukningen men även bemötandet av ett vin (Edwards & Gustafsson, 2008). Detta speglar 

sedan helhetsintrycket av restaurangen (op. cit.). Måltiden, bemötandet och helhetsintrycket är 

olika aspekter som en krögare kan arbeta med för att påverka gästens emotionella tillstånd 

(op. cit.). Dessa aspekter vidrör rummet, atmosfären, produkten, styrsystemet och mötet som 

tillsammans ingår i begreppet FAMM (The Five Aspect Meal Model) som är en modell för att 

definiera måltiden (op. cit.). I studien kommer glaset stå för produkten och hur mötet mellan 

gästen och vinet påverkas av denna produkt.  

 

Glaset ingår även i dukningen för att studera hur ett sensoriskt glas gentemot ett utsmyckat 

glas kan påverka gästens upplevelse. De sensoriska glasen är skapade för att framhäva 
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specifika karaktärer av ett vin medan de utsmyckade glasen är skapade för att ge ett visuellt 

uttryck. Bortsett från FAMM ökar även vikten av att förstå den kunskap som Måltidskunskap 

och Värdskap berör och hur det går att arbeta med detta ur ett vetenskapligt eller tekniskt 

perspektiv menar Gustavsson (2004). Som en vetenskaplig arbetare ska du inte bara inneha 

kunskap så som den tekniske arbetaren (op. cit.). Utan det innefattar även att ha förmågan att i 

praktiken förmedla sitt hantverk vidare i form av kunskap och erfarenhet (op. cit.). Inom den 

praktiska yrkesvärlden är sommelierens hantverksjobb att bistå med kunskap om drycken och 

bidra med tips utifrån sitt kunnande. Rekommendationer kan handla om vilket typ av glas 

vinet ska serveras i för att gästen ska få en bra vinupplevelse i sitt restaurangbesök (op. cit.). 

 

Tillsammans skapar den vetenskapliga och tekniska kunskapen begreppet yrkesskicklighet 

som är ett viktigt verktyg när arbetet sker i en restaurangmiljö (Gustavsson, 2004). 

Yrkesskickligheten berör både sommelierens serviceupplevelse och hur denne arbetar med 

utensilierna under måltiden som i det här fallet är glaset. Genom måltidens olika moment och 

attribut skapar det ett flertal upplevelser som för gästen definieras i antingen emotionella 

händelser, nytt lärande eller prestationer (Walter, Edvardson & Öström, 2010). Måltiden kan 

ta form som föda eller dryck men även som en social tillställning och skiljer sig beroende på 

umgängeskrets (Mäkelä, 2000; Gustafsson, 2004). Det sociala forumet tar form inne i 

restaurangen och skapar där nya upplevelser inför gästen, där glaset har en central roll för 

måltiden. 

 

Att påverka gästens sinnen med hjälp av interiör som i den här studien innebär glasets design 

är en viktig del för restaurangens verksamhet. Dels för att få gästen att vilja komma tillbaka 

men även genom att få dem att känna ett mervärde, vilket ökar vikten av rätt glas. Dryckens 

sensoriska egenskaper och glasets visuella uttryck påverkar gästens olika sinnen i form av 

doft, smak och syn (Öström, 2004). I en restaurangverksamhet är det högst relevant med 

kunskap om detta då alla använder sig av glas och med tanke på dess klientel att veta vilka 

faktorer som kan påverka gästens upplevelse. För att kunna bedöma värdet på en produkt 

krävs det att den som intar drycken och dess atmosfär involveras i beräkningen (Gustafsson, 

2004). Det går alltså inte att enbart avgöra om sensoriskt framtagna glas ger högre 

vinupplevelse än utsmyckade glas som är designade för att mätta gästens visuella välbehag. 

Gästens preferenser måste inkluderas för att se vilka glas som ger den bästa vinupplevelsen. 
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1.2 Teoretiskbakgrund 

Glasets modell och visuella uttryck är av lika stor vikt som drycken det serverar, glaset kan 

exempelvis ha en stor inverkan på såväl vinets sensoriska profil som gästens välbefinnande 

samt dryckesvanor (Attwood, Scott-Samuel, Stothart & Munafò, 2012; Vilanova, Vidal & 

Cortés, 2007). 

Bakgrunden är baserad på intervjuer samt övrig vetenskaplig litteratur. De fyra personerna 

som är valda för intervjuerna är Gunnel Sahlin, svensk glaskonstnär och professor vid 

konstfack. Erika Lagerbielke, svensk glasdesigner och adjungerad professor i glasdesign, 

Robert Seaton, ägare för Öl & Vin Magasinet som är specialiserade på glasprovningar och 

glasförsäljning, samt Carl Frosterud, restaurangchef och sommelier på Operakällaren i 

Stockholm. 

 

1.2.1 Glasets modell 

Glaset är en produkt och dess utformning är av stor vikt då det gäller att urskiljas från 

konkurrensen som finns på marknaden (Mossberg & Sundström, 2011). Glasdesignerns 

uppgift är att möta en marknads behov men samtidigt att tillföra marknaden något nytt 

(Sahlin, 2014). Med detta menar Sahlin (2014) att glaset är ett koncept som består av kupa, fot 

samt stjälk och i detta ska formgivaren förmedla sitt eget signum (se glasets byggstenar i 

bilaga 1). Glasets visuella attribut som färg samt form men även dess vikt är det första som 

möter gästen och skapar därav gästens förväntningar menar Rocchi och Stefani (2005). 

Genom att skapa en produkt krävs det en differentiering för att bli framgångsrik och kunna 

sälja sig på ett attraktivt sätt som för gästen skapar ett mervärde (Mossberg & Sundström, 

2011). Visuellt utsmyckade produkter är skapade för att i första hand differentiera sig från 

konkurrensen (Moulton, Spawton & Bourqui, 2001).  

 

Att glasets alla attribut så som kupan, stjälken och foten påverkar vinet mer eller mindre är 

tekniskt bevisat i form av doftintensitet av vinets olika aromlager etcetera (Riedel, 2013). För 

en glasdesigner innebär det här att alla de tre attributen måste samspela och skapa en balans 

för att vinet ska upplevas på ett positivt sätt (op. cit.). Ju större kupan på vinglaset är desto 

mer syre tillför det vinet vilket kommer att påverka vinets smak och doft (Rusell, Zivanovic, 

Morris, Penfield & Weiss, 2005). Om kupan är liten finns det mindre utrymme för syre vilket 

innebär att vinet får mindre syretillsättning och aromerna i vinet kommer att upplevas mer 

dolda (Vilanova et al., 2007). Normalt fyller en sommelier vinglaset med 15 cl vin till gästen 
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och det är viktigt att tänka på kupans storlek (Billing, Öström & Lagerbielke, 2008). Är kupan 

för stor kan gästen uppleva att det är snålt om vin i glaset respektive om kupan är för litet kan 

mängden vin se överdådigt ut (op. cit.). Hur vinglasets kupa är utformad (rak respektive 

kurvig) har visat påverka gästens konsumtionshastighet (Attwood et al., 2012).  I Attwoods et 

al. (2012) studie konsumerar gäster som dricker ur en rak kupa 60 procents fortare än de som 

dricker ur en kurvig kupa. Hur kupan är utformad påverkan även vinets färg, glasserien Vitis 

ur Riedels kollektion har en kupa som är avsmalnad nertill för att framhäva vinets kulör 

genom det förstärkta ljusinsläppet tack vare dess design (Riedel, 2013).  

 

Billing et al. (2008) menar att stjälken på vinglaset är viktig för att gästen enkelt ska kunna 

lyfta glaset men även för att förhindra att vinet värms upp. Riedel (2013) vill motbevisa att 

stjälken är ett måste och skapade där av vinglasserien the O wine tumbler. Vinglaset är 

framtaget för att gästen ska få en ny vinupplevelse och för att underlätta vid rengöring och 

förvaring då dessa vinglas inte tar mycket plats samt går att maskindiska (op. cit.). Fler 

aspekter om fördelar med stjälken är att det ska vara lätt för gästen att snurra sitt glas men att 

med en lagom höjd på stjälken minimera chanserna att spilla ut vinet (Billing et al., 2008). 

Genom att snurra glaset syresätts vinet för att framhäva aromerna (op. cit.). Utensiliernas 

uppgift i dukningen är att få gästen att känna sig trygg annars försvinner dess funktion menar 

Sahlin (2014). Likaså instämmer Billing et al. (2008) att vinglaset är till stor del till för att 

tillfredsställa gästen under restaurangbesöket. Tillfredsställda gäster gynnar en restaurang och 

på så sätt väljer många restauranger att lägga extra tid och omsorg vid val av hur vinglaset ska 

vara designat för att passa just deras klientel (op. cit.).  

 

Vid skapandet av vinglaset är ytterligare attribut så som färg samt vikt delar som bör beaktas 

vid skapandet för att spegla tradition, kulturella synpunkter och aktuella trender (Billing et al., 

2008). Blöser (2012) skriver att med hjälp av färg kan det styra individens emotionella 

välmående. Att utsmycka glas med olika kulörer var en teknik som blev populär genom 

muranoglasen, färgsättningen var till för att skapa ett mervärde för den sofistikerade 

vinkonsumenten (Glass of Venice, 2013). Vikt är också en aspekt som påverkar gästens 

kvalitetsuppfattning angående produkten (Robinson, 2006, s. 97). Vinglaset bör skapas i en 

jämn balans mellan funktion och design för att bidra till en positiv upplevelse (Sahlin, 2014). 

Om funktionen uteblir blir inte heller vinupplevelsen sensuell (op. cit.). Likt detta 

samstämmer Frosterud (2014) om glasets funktion, vilket innebär att glaset måste vara 

sensoriskt korrekt för vinet men även fungera att snurra samt ge en bra handkänsla. Balansen 
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mellan kupa, stjälk och fot är minst lika viktig för att få ett glas av välbehag (Riedel, 2013). 

Funktionen av glasets design kopplat till dukningen i en restaurang är att skapa ett visuellt 

helhetsintryck som uttrycker restaurangens profil (Lagerbielke, 2014). 

 

1.2.2 Glasproduktion 

Sedan 1500-talet har glaset varit en medverkande utensilier i dukningen bland de högre 

klasserna, både estetiskt och funktionellt men det är i Europa under 1600-talet som en stor del 

ändrades i produktion (Dungworth & Colin, 2009; Tellström, u.å.). Det är under denna era 

som England blir ledande inom glasindustrin då George Ravenscroft tillverkar det första 

glaset av materialet färglös blykristall (Dungworth & Colin, 2009). Stora namn inom 

glashistorien som dök upp under den här eran var Johann Cristoph Riedel från Österrike och 

George Ravenscroft från England (Riedel, 2013 & Watts, 2013). Många aspekter bör räknas 

in när ett nytt glas ska äntra en marknad som exempelvis målgrupp, design och material 

(Lagerbielke, 2014). 

 

Ordet kristall som runt om i många andra länder antydde på just kristall eller glas fick en ny 

mening och i England förknippades ordet efter Ravenscroft med högkvalitativa glas (Gautam, 

2003). Kvalitet är ett begrepp som definierar produktens inre värde för att avgöra hur dess 

egenskaper, struktur, konsistens etcetera upplevs (SAOL, 2011, s. 491). Även Seaton (2014) 

beskriver definitionen av hög glaskvalitet inom glasproduktion som desto bättre beståndsdelar 

glasmassan består av ger en högre kvalitet. Ordet blykristall har fått en negativ association då 

det förknippas med bly i dess renaste form (Riedel, 2013). Dock i glastillverkning används 

bly i reglerade mängder och är integrerat i molekylärform vilket gör att det inte löper någon 

hälsorisk för den som dricker ur glaset (op. cit.). 

 

Glaset har utvecklats efter många olika egenskaper, exempelvis designar Riedel glas utefter 

specifika druvsorters sensoriska egenskaper (Riedel, 2013). Orrefors vinglasserie Difference 

är designat utefter vinets olika mognadsgrad och här står glasets sensoriska funktion i balans 

med vinglasets sensuella uttryck i fokus (Orrefors, 2014). Kosta Boda växte fram i Sverige på 

mitten av 1700-talet och stod för designade vinglas vars stilbalanserade mellan tradition och 

nyskapande trender vars uttryck var färgstarka och unika vinglas (Kosta Boda, 2014). 

Utformningen designades för att väcka glädje hos gästen och för att differentieras utifrån 

mängden vinglas som finns på marknaden (op. cit.). Seaton (2014) anser att en viktig del i 

utformning av glas är att tänka på var vinet ska hamna på tungan för att få en positiv 
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vinupplevelse av respektive vin.  

 

1.2.3 Vilka attribut värderas högst? 

Glaskvalitet nådde en ny nivå när George Ravenscroft använde sig av blykristall som material 

vilket gav ett klart glas med mycket lyster (Watts, 2013). Blykristall är glas av högsta kvalitet 

då dess produktion visar enastående resultat i glasfärgen, briljans i glastexturens tjocklek och 

en klar ton (Seaton, 2014). Vinglas av kristall har en uppvisad förmåga att förtydliga vinets 

aromkaraktärer (op. cit.). I dagens produktion av kristallglas finns det olika kvalitetsnivåer 

som till största del varierar beroende på produktionsteknik och glasmassa (Miyasaki, 

Matsuura & Imahase, 2006). Produktionstekniken delas upp i bulk single crystal och single 

crystal, där tillväxtprocessen av kristallmassan påverkar det slutliga glasets prestanda (op. 

cit.). Miyasaki et al. (2006) studie gav resultat av hur glastillverkning av kristall skiljer sig i 

kvalitet beroende på hur stressad produktionstillverkningen är. Ju fortare det går att framställa 

i takt med att kristalltillväxten inte utvecklas optimalt bidrar till dess slutliga kvalitet (op. cit.). 

Ytterligare en kvalitetsfaktor är beståndsdelarna av vinglasets volym (Zhang, Xu, Liu, Huang 

& Sun, 2013). Desto större andel som består av kristall och ju lägre andel som består av 

glasmassa ger kristallglas av en högre kvalitet än om andelarna skulle varit omvända 

(Henderson, Calas & Stebbins, 2006; Zhang et al., 2013). 

 

Den största produktionen av glas skriver Henderson et al. (2006) är de som tillverkas i 

massproduktion och har benämningen tillverkade glas (kiseldioxid). Dessa glas är allt som 

ofta oblyade då det ger en enklare typ av glas (Seaton, 2014). Tillverkade glas är en enkel typ 

av producerat glas där glasmassan upphettas till övergångstemperaturen då massan smälter 

kiseldioxid och stelnar innan någon form av kristallisering sker (Henderson et al., 2006). 

Tillverkade glas har goda kemiska egenskaper men får med tiden synliga komplektioner som 

inte påverkar drycken men förändrar glasets ursprungliga visuella uttryck (Jerónimo & 

Araújo, 2004). Henderson et al. (2006) belyser att desto fler moment i tillverkningsprocessen 

som styrs maskinellt ger ett enklare glas. Vinglas som är munblåsta ger en högre kvalitet då 

det ligger ett noggrant hantverk som kräver längre tillverkningstid än de glas som produceras 

maskinellt (Riedel, 2013). Att erbjuda gäster handgjorda glas är något som ger ett positivt 

mervärde för gästen, vilket visar att restaurangen tar sig tid och jobbare med exklusiva 

hantverkare (Frosterud, 2014). 
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1.2.4 Gästens engagemang 

Charters (2006) definierar begreppet engagemang som hur en persons relevans till ett objekt 

upplevs genom dess värderingar, intresse och behov. Gästens engagemang kan grundas i en 

skala mellan en låg till en hög involvering (op. cit.). Studier som involverat respondenter med 

endast en grad av engagemang för en produkt har gett olika resultat även om samma 

syfteställning har studerats (Russel et al., 2005; Vilanova et al., 2007). För att få ett så korrekt 

svar som möjligt om hur en produkt påverkar upplevelsen krävs att respondenter med olika 

engagemang involveras i samma studie skriver Russel et al. (2005). Att ha ett lågt 

engagemang kan innebära att gästen sällan gör restaurangbesök, sker besöken lite oftare och 

gästen brukar beställa vin kan det ses som ett medelhögt engagemang (Charters, 2006). Att ha 

ett högt engagemang kan resultera i ett konsekvent beteende av restaurangbesök där det finns 

en sommelier och gästen har ett stort vinintresse (op. cit.).   

 

I ett restaurangbesök tenderar gäster med ett lågt engagemang att beställa vin efter priset och 

de med ett högt engagemang väljer allt oftare vin utefter druvsort eller region (Charters, 

2006). Sommelierens yrkesskicklighet spelar en avgörande roll för gästens vinupplevelse och 

måste därför vara medveten om vad restaurangens dominerande klientel har för engagemang 

för att skapa den bästa upplevelsen (Billing, 2003). Har restaurangen ett klientel med högt 

engagemang kan sensoriska glas skapa en bra vinupplevelse då dessa är skapade för specifika 

druvsorter eller vinstilar (Riedel, 2013). Består klientelet av gäster med ett lågt engagemang 

kan utsmyckade glas förhöja vinupplevelsen då de bidrar med harmoni ifall inte gästens 

största intresse ligger i vinets sensoriska egenskaper (Glass of Venice, 2013). Oavsett 

restaurangens klientel är ett sensoriskt glas ett måste menar Frosterud (2014), glaset måste 

vara funktionellt för att kunna bidra med en positiv vinupplevelse.  

 

1.2.5 Glas som verktyg 

Vad restaurangen vill förmedla ska synas i dess utensilier och här har vinglaset en viktig del i 

vinupplevelsen (Sahlin, 2014). Likaså instämmer Frosterud (2014) om vikten av att 

restaurangens atmosfär återskapar känslan i dess utensilier. Doftsinnet upptar fem procent av 

människans hjärnkapacitet och styr till stor del individens beteende och välbefinnande (Borg-

Karlson, 2003). Vinglasets främsta funktion är att verka som ett redskap till att prova och 

dricka vin (Vilanova et al., 2007). Glasets kupdesign påverkar vinets sensoriska egenskaper 

och även hur påtagligt alkoholen upplevs (Seaton, 2014). Då många viner även innehåller en 

stor mängd sträva tanniner eller andra bittra toner tenderar många gäster att välja bort dessa 
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viner (Rusell et al., 2005). Som glastillverkare är det därför viktigt att tänka igenom vinglasets 

attribut i det här fallet kupans utformning, för att förmedla dessa toner på ett mer attraktivt sätt 

för gäst (op. cit.).  

 

Borg-Karlson (2003) skriver att dofternas främsta egenskap är att produkten ska ge en positiv 

reaktion för gästen och upplevas med ett välbehag. Då tillverkaren lägger fokus på dessa 

sensoriska attribut för att förhöja vinet framtas sensoriska glas som är genomtänkta för det vin 

som de ska presentera (Riedel, 2013). Som sommelier är det viktigt att ha kunskap om så väl 

utensilier som vinerna (Lagerbielke, 2014). Ifall en gäst inte gillar vinets sträva karaktär bör 

sommelieren kunna erbjuda samma vin i ett annat glas som dämpar dessa toner i vinet för att 

gästen ska få en trevlig vinupplevelse (op. cit.). Exempel på sensoriska vinglas är österrikiska 

Riedel, svenska Orrefors, franska Institut National des Appellation d’Origineglass (INAO) 

och tyska Deutche Landwirtschafts-Gesellschaft glass (DECO) skriver Billing et al. (2008).  

 

De sensoriska vinglasen är direkt framtagna som ett funktionellt verktyg för att prova vin 

(INAO, 2013). Att dessa glas påverkar vinets sensoriska egenskaper är en bidragande faktor 

till att personen som provar vinet upplever ett välbehag av vinets rätta karaktär (Mäkelä, 

2000). De flesta vinmakarna instämmer att vinglaset har en sensorisk inverkan på vinet och 

därför avser de att ha provningsglas som är sensoriskt framtagna för att prova olika sorters vin 

för deras gäster som besöker vinerierna (Billing et al., 2008).  

 

I matsalen ses dukningen som en del av rummet då det är här som måltiden äger plats (Billing 

et al., 2008). Dukningens utensilier bör vara av samma kvalitet som kvaliteten på maten som 

serveras och förmedla restaurangens budskap då dessa redskap påverkar upplevelsen 

(Lagerbielke, 2014; Sahlin, 2014). Måltiden som tar plats i restaurangen handlar inte enbart 

om att förtära mat och dryck utan den ses även som en social symbol (Mäkelä, 2000). 

Eftersom måltiden ses som en social tillställning är det viktigt att gästen upplever en känsla av 

harmoni och välbehag för att trivas i atmosfären (op. cit.). Gästen kan känna glädje inför en 

glasdesign eller en koppling till dess skapare vilket påverkar vinupplevelsen anser Seaton 

(2014). Designerna skapar trender exempelvis Karl Lagerfeld som har en unik kupa och ett 

uttryck som differentierar sig ur mängden (op. cit.). Detta glas har en rak kupa som påverkar 

vinets aromprofil men skapar ett starkt estetisk uttryck som tilltalar olika målgrupper (op. 

cit.). 
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Sommelierens yrkesroll på restaurang är att ha ytterst ansvar för all sorts dryck och hur den 

presenteras för gästen (Billing, 2003). I de fall gästen inte får se vinflaskan utan endast glaset 

som vinet serveras i blir glaset sommelierens verktyg för att presentera drycken i matsalen 

(op. cit.). Sommelieren måste ha kunskap om sin restaurangs viner för att veta vilken typ av 

vinglas som framhäver vinets budskap och känsla på ett positivt sätt inför gästen skriver 

Billing et al. (2008). Hur vinet uppfattas avgör gästen med hjälp av sina sinnen som påverkas 

av färgens visuella uttryck men även av doft och smak (Blöser, 2012). Med dessa tre aspekter 

i åtanke kan produktutvecklaren utforma glaset för att påverka gästens upplevelse (op. cit.). 

Likt detta designar Operakällaren sina egna glas med hjälp av hantverkarna bakom märket 

Rejmyre som är ett svenskt företag (Frosterud, 2014). Genom att designa glas utefter vår 

restaurangs filosofi skapar detta ett extremt mervärde för våra gäster (op. cit.). 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att utreda hur gästen värderar vinglasets attribut; kupa, fot, höjd, vikt och design, för 

vinupplevelsen vid restaurangbesök.  

 

 

2. Metod & Material 

I detta kapitel redogörs metodens tillvägagångssätt samt det material som använts i studien. 

Tillvägagångssätten redogörs med dess framgångar samt motgångar.  

 

2.1 Insamling av bakgrundsmaterial 

Bakgrundsmaterialet i kapitlet teoretisk bakgrund består av vetenskapliga artiklar, 

internetkällor, övrig litteratur samt intervjuer. De vetenskapliga artiklarna är hämtade från de 

två databaserna Summon och FSTA då dessa har relaterade artiklar inom ämnet 

Måltidskunskap och Värdskap. Kriterierna för de utvalda artiklarna var att de dels skulle 

innehålla något av nyckelorden: glas, kvalitet, upplevelse, sensorik eller påverkan. Innehöll de 

något av nyckelorden summerades de sedan i en sökmatris. De sökord som användes till 

studien är sammanställda i bilaga 2. Kriterierna för de övriga källorna så som internetkällor 

eller annan litteratur var att de skulle innehålla uppdaterad information inom områdena: 

utensilier, restaurangupplevelse eller vinglasets utveckling. Inklusionskriterierna för 

insamlingen av bakgrundmaterial var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna 

tidigast år 2000 men även vara tillgängliga som fulltext och beröra vinglas. Det enda 
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exklusionskriteriet för insamlingen var att artiklar som inriktade sig på alkoholkonsumtionens 

inverkan på gästen gick bort. Även fyra intervjuer har gjorts för att bidra med mer uppdaterad 

information om ämnet. Intervjuerna valdes att genomföra då de bidrog med uppdaterad 

information och personliga åsikter kring ämnet. Vid varje intervju fick respondenten ett 

informationsblad (se bilaga 4). 

 

2.2 Metod 

Studiens tillvägagångssätt har varit fokusgrupp där deltagarna innehar olika engagemang 

kring ämnet vinkunskap. För att se likheter och skillnader hur deltagarna värderar glasets 

attribut. 

 

2.2.1 Fokusgrupper 

Att använda fokusgrupper som en metod är ett överskådligt sätt att studera respondenter med 

olika engagemangs attityder, kunskaper och värdering till en viss produkt (Wibeck, 2010). 

Fokusgrupperna är utformade efter två kriterier, 1) vinkunskap och 2) engagemang. För att få 

ett mått på hur glasets attribut värderades bland konsumenter studerades samtidig validitet. 

Begreppet samtidig validitet innebär att de respondenter som deltar i studiens syfte har olika 

kunskap eller annorlunda relation till det studien vill mäta (Bryman, 2011). Stone, Bleibaum 

och Thomas (2012) anser att för en fokusgrupp är sex individer det optimala antalet för att få 

en överskådlig bild. För att få en konkret bedömning bestod de båda fokusgrupperna av sex 

individer var. I en fokusgrupp har deltagarna chans att diskutera öppet med varandra kring det 

angivna ämnet. Fördelar med att deltagarna får diskutera öppet är att det kan komma fram 

andra synpunkter och åsikter än om de hade skett individuella intervjuer menar Bryman 

(2011). 

 

Bryman (2011) menar att syftet med att ha olika fokusgrupper med varierande engagemang är 

att undersöka om det finns ett specifikt samband och skiljaktigheter grupperna emellan. 

Genom att jobba med två olika målgrupper gav det en stor mängd data som behövdes 

analyseras mot de både grupperna vilket först kunde göras när båda fokusgrupperna var 

genomförda. En nackdel med fokusgrupper kan vara att de är svåra att arrangera, då alla 

deltagare kan ha svårt för att samlas ihop till ett visst tillfälle och tidpunkt (Bryman, 2011). 

 

Som ett tillägg hade fokusgrupperna ett protokoll för respektive glas som fylldes i enskilt av 
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respondenterna (se bilaga 3). Protokollet bestod dels av en Likertskala och utrymmer för egna 

kommentarer. Genom en Likertskala blir det enkelt att mäta ett flertal attributs intensitet, på 

så sätt mäts upplevelsen av produktens skillnader och likheter skriver Bryman (2011). 

Respondenterna bedömde varje glasattribut på en skala mellan 1 till 10.  

2.3 Material 

De sex glasen som valdes ut för studien var tre sensoriskt designade glas och tre utsmyckade 

designade glas. På den svenska marknaden är märkena Riedel och Orrefors stora namn bland 

de sensoriskt utvecklade glasen. Från dessa två företag valdes två glas från Riedel: Vitis Pinot 

Noir och Big O Pinot Noir, från Orrefors utsågs glaset: Difference Primeur. Dessa glas skiljer 

sig i design men är alla utvecklade för unga röda viner vilket är relevant då glasens 

förutsättningar i studien ska vara så likvärdiga som möjligt. Av de tre utsmyckade glasen var 

två ifrån Zara Home och var avsedda som vinglas, dessa två glas valdes då det ena var ett 

klassiskt glas med etsningar och det andra påminde om trenden med en rak kupa. Det sista 

glaset var också avsett för vin och kom ifrån PUB, detta glas valdes då det hade en liknande 

kupa som de sensoriska glasen. Då glasen testades i fokusgrupperna var respektive vinglas 

logotyp maskerad för att inte individerna skulle få förutfattade meningar angående glasen. 
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Figur 1. Glasmodellerna som användes i fokusgrupperna. 

 

Tabell 1. Glasen i fokusgruppernas karaktärer 

Glass Producent Modell Höjd/mm Vikt/g 

A Orrefors Difference, 

Primuer 

250 207 

B PUB Vinglas 170 153 

C Riedel The Big O, 

Pinot Noir 

120 134 

D ZARA Home Vinglas 230 150 

E Riedel Vitis, Pinot Noir 260 244 

F ZARA Home Vinglas 175 277 

 

A            B             C          D            E            F 
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Vinet som fokusgrupperna hade som underlag att prova i studien var Gumfields pinot noir, 

årgång 2012 från Marlborough Nya Zeeland. Detta vin valdes då de sensoriska glasen är 

skapade efter denna vinstil. Vinet är ungt och Nya Zeeland valdes då vinstilen av dess svala 

klimat genererar till ett rödfruktdrivet vin med en generös aromintensitet (Robinson, Harding 

& Vouillamoz, 2012). Då det är lättare att känna skillnader med aromatiska druvsorter valdes 

detta vin för att underlätta då vissa av deltagarna inte är vana vinprovare. 

 

Bland artiklar och litteratur ansågs endast de som var relevanta för glasets utveckling, dess 

funktion och formatering samt innehöll nyckelord. Angivna nyckelord är till stor fördel i 

materialsökning för att få relevant fakta och diverse sökord kan sedan vara till ytterligare 

hjälp för att minimera antalet sökträffar (Bryman, 2011).  

 

2.4 Urval           

Då studien är kvalitativ gjordes urval av vilka individer som skulle vara relevanta för studiens 

syfte (Bryman, 2011). De individer som valdes för fokusgrupp 1 var individer med ett lågt 

engagemang med ett fåtal restaurangbesök i månaden (0-10 gånger) samt att de inte hade 

någon utbildning inom vin. Till fokusgrupp 2 valdes individer med ett högt engagemang i 

form av vinkunskap då dessa individer är utbildade sommelierer men även ett större antal 

restaurangbesök i månaden(11-20). Russel et al., (2005) tidigare studier som endast använt sig 

av en fokusgrupp där respondenter bestod av deltagare med ett lågt engagemang har inte gett 

något resultat av att glaset skulle ha en inverkan på vinet. Därför valdes två grupper med olika 

grad av engagemang inom vinkunskap att användas för denna studie. 

 

2.5 Genomförande        

Med utgångspunkt i deltagarnas involvering i restaurangbesök och kunskap om vinskapades 

två fokusgrupper, där en panel bestod av deltagare med ett lågt engagemang och den andra 

panelen bestod av deltagare med ett högt engagemang. 

 

De två fokusgrupperna genomfördes vid två olika tillfällen för respektive grupp. Fokusgrupp 

1 ägde rum i Ulricehamn den 22 april och pågick i 85 minuter medan fokusgrupp 2 ägde rum i 

Stockholm den sjätte maj och pågick i 50 minuter. Under utförandet av fokusgruppernas 

diskussion och enkätifyllning hade de tillgång till de sex olika vinglasen, vinet, penna och var 
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sitt glas vatten. Vattnet fanns för respondenterna att tillgå för att rensa paletten mellan de 

olika glasen om någon kände behov av detta. Vinglasen var fyllda med fem centiliter vin för 

att bedömas hur kupans storlek påverkar vinupplevelsen.  

 

Fokusgrupperna hade inga angivna diskussionsfrågor att diskutera utan fick istället enbart 

instruktioner kring protokollets utformning, som de sedan fick diskutera fritt kring. Denna 

metod valdes med avsikt för att respondenterna skulle prata fritt om de delar som de ansåg var 

viktiga. Informationsbladet fick respondenterna ta del av när diskussionen var avslutad och 

först då fick de även information om vilka glasen var samt att det fanns en uppdelning av 

sensoriska respektive utsmyckade glas i provningen. 

 

Som ett tillägg till fokusgruppen fyllde deltagarna enskilt i ett protokoll för respektive glas. 

Risken med protokoll som skickas ut till respondenter kan vara att studien får ett stort bortfall 

som påverkar resultat (Bryman, 2011). Genom att dela ut protokollet till deltagarna då de är 

samlade i en fokusgrupp eliminerar detta risken för några bortfall. Protokollet är utformad 

med frågor och poängskalor där respektive deltagare bedömer glasets olika attribut i ett 

poängsystem, enkäten lämnar även utrymme för övriga observationer. Övriga observationer 

faller in som en egen kategori i enkäten för att skilja på respondentens åsikter och 

attitydfrågor. I varje fokusgrupp är uppsatsförfattaren närvarande för eventuella frågor eller 

reaktioner. 

 

Med hjälp av protokollet bedömer respondenten nio olika attribut av glaset utefter en 

Likertskala mellan 1-10, där 1 kategoriseras som lägst och 10 upplevs som högst (se bilaga 3). 

Valet av att använda en Likertskala gav ett tydligt resultat på skillnader och likheter av 

känslan mellan de sex glasen vilket skapade en indikator av gästens vinupplevelse. De attribut 

som valdes till Likertskalan är anpassade utefter glasets visuella och funktionella uttryck samt 

doft- och smakuttryck för att kunna påverka vinupplevelsen. Protokollets Likertskala 

utformades med de nio attributen kupan, helhet, smakintensitet, smakkvalitet, doftintensitet, 

doftkvalitet, höjd, vikt och harmoni. 

2.6 Dataanalys 

Resultatet av de båda fokusgruppernas enkätsvar sammanställdes via programmet Microsoft 

Excel. Statistiken och resultat analyserades i en tabell för de båda fokusgrupperna, där det 
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gick att tyda vilka attribut som fick högst samt lägst poäng på respektive glas. Övrig data från 

de båda fokusgrupperna transkriberades. 

2.7 Forskningsetisk planering 

En grundläggande planering av forskningsetik sker i de fyra stegen information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande menar Wibeck (2010). Det första steget information innebär att 

alla de som deltagit i studien ska få tillgång till information kring studiens material och syfte 

men även få möjlighet till eventuella kontaktpersoner under studiens gång (op. cit.). 

Genomförande av informationsblad till alla som deltog fanns med i början av studien och 

innehöll en sammanfattning av studiens syfte och kontaktpersoner. Wibeck (2010) menar att 

genom samtycke ska respondenterna ställa upp frivilligt på att delta i studien och inte ha något 

bindande krav på att slutföra sitt deltagande. För alla de som varit involverade i studien 

genom fokusgrupper, intervjuer och handledning ska en fråga om samtycke ställas till de 

aktiva. Ett samtyckeskrav innebär att respondenten ska få tillgång till en fullständig 

information rörande studiens upplägg och syftet med att genomföra studien (Bryman, 2011). 

Om respondenten tackar ja till att delta i studien ska denne sedan fått ett informationsblad 

med ytterligare information om studien, tillvägagångssätt, metod, material och 

kontaktpersoner.  

 

Steg tre i den forskningsetiska planeringen gäller konfidentialitet och innebär att alla de 

respondenter som deltar i form av en fokusgrupp ska skyddas genom anonymisering eller i val 

av fiktiva namn (Wibeck, 2010). Inför de båda fokusgrupperna ska uppsatsförfattaren 

informera respondenterna om att deras namn inte kommer att nämnas i studien. Wibeck 

(2010) beskriver nyttjande som att informationen går ut till deltagarna i fokusguppen att deras 

svar kommer att användas för att besvara den aktuella studien syfte och endast vara användbar 

i denna uppsats.  

 

 

3. Resultat 

Nedanför redogörs resultaten från de båda fokusgrupperna där resultatet av provningens glas 

presenteras tillsammans med gruppernas värderingar och tankar. De attribut som 

respondenterna värderar högst respektive lägst redogörs även och hur dessa förhöjer eller 

sänker vinupplevelsen. 



16 
 

 

3.1 Glasets modell 

Det första glaset som provades var glas A (Orrefors Pirmuer) i kristall. Respondenterna ansåg 

att glaset var tilltalande då det hade en traditionell design och dess höjd uppskattades. 

Negativa associationer kring kupans mynning diskuterades. Respondenterna i fokusgrupp 1 

ansåg att den lilla storleken av mynningen bidrog till att doftintensiteten blev hög men de 

dominerande aromerna bestod av vinets alkohol och vinets fruktaromer förminskas. Den lilla 

öppningen gjorde det svårt för respondenterna att dricka då näsan tog emot och de var 

tvungna att böja nacken långt bakåt för att komma i kontakt med vinet. Glasets höjd och kupa 

är perfekt samspelade ansåg ett flertal av respondenterna i fokusgrupp 2, kupan ansågs vara 

lagom högt och lagom stor för att få en trevlig upplevelse både visuellt och funktionellt men 

mynningen var på gränsen för liten. 

 

Nästa glas i provningen var glas B (PUB) med lila nyansskiftningar i glaset som består av 

glasmassa. Den korta höjden gav respondenterna i fokusgrupp 1 associationer till ett ölglas 

snarare än ett vinglas. Kupan ger en rund och härlig doft av vinet men glaset ser avhugget ut, 

som att något saknas (Respondent, Fokusgrupp 1, 2014). Vinglasets färg var inte heller något 

som uppskattades att få sitt vin serverat i på restaurang tyckte respondenterna i fokusgrupp 1. 

Med tanke på kupans storlek kontra glasets höjd ser det felkonstruerat ut, vilket ifrågasätter 

vinet som ska serveras i glaset (Respondent, Fokusgrupp 2, 2014). Kupans storlek uppskattas 

i fokusgrupp 1 och om glaset hade haft en högre stjälk hade det varit ett trevligt glas trots den 

lila färgen. 

 

Helheten av ett glas var ett attribut som kunde förminska harmonin av vinupplevelsen om det 

saknades balans mellan de övriga attributen. Att glaset skulle vara designat med en höjd som 

bär upp kupan på ett visuellt tillfredsställande sätt var viktigt för respondenterna i båda 

fokusgrupperna. Om dessa två inte samspelade gav det intrycket av ett oproportionerligt glas 

och respondenterna började diskutera vad syftet med glaset var istället för att njuta av 

vinupplevelsen. Helheten är beroende av många andra attribut så som glasets höjd, kupa och 

visuella utseende, vilket skapade respondenternas förväntningar av vinet innan de ens provat 

glaset.    

 

Glas C (Riedel Big O) är gjort i kristall och var en ny design för de flesta i Fokusgrupp 1, som 
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de kände sig ovana vid. Att glaset saknade fot förbryllade många av respondenterna i 

fokusgrupp 1 då det försvårade att lyfta upp glaset utan att smutsa ner kupan. Glasets doft- 

och smakuttryck fick bra resultat i fokusgrupp 1. Att dricka vin ur det här glaset efter en 

måltid likt en avec till kaffet skulle vara en trevlig upplevelse om gästen vill dricka mer vin 

(Respondent, Fokusgrupp 1, 2014). Att det inte fanns någon stjälk på glaset gjorde många av 

respondenterna i fokusgrupp 1 osäkra och aningen missnöjda med vinupplevelsen. Även 

respondenterna i fokusgrupp 2 får en positiv känsla av kupans design kopplat till dess smak- 

och doftuttryck trots att den anses vara aningen för stor. När glaset är så stort och tunt 

upplevs känslan av plast vilket ger negativa associationer att dricka ur vid ett 

restaurangbesök (Respondent, Fokusgrupp 2, 2014).  

 

Smak och doft var attribut som stod ut bland glasen i fokusgrupp 2, dock om ett glas fick höga 

poäng på dessa så blev vinupplevelsen av glaset negativt om inte glasets visuella design 

samstämde. Glas C hade varit perfekt om det hade haft en fot att hålla i men nu saknas 

höjden och fingeravtryck på kupan ger inget elegant intryck i en restaurang (Respondent, 

fokusgrupp 2, 2014). Fingeravtrycken som lätt fastnar på glasets kupa fick respondenterna att 

känna sig generade då de sitter på en restaurang med ett allt mer smutsigt glas ju längre in på 

middagen de kommer. Fingeravtryck likt en liten mynning gav en osäkerhet till gästen hur de 

ska bära sig åt att dricka vinet. Vilket fick respondenterna att tänka mer på hur de själva såg ut 

när de smakade vinet än hur själva vinupplevelsen uppfattades. 

 

Glas D (Zara Home) är av glasmassa och hade blå subtila dekorationer på kupan. Glasets lätta 

vikt fick flera av respondenterna att tro att glaset var av plast vilket påverkade bedömarna 

negativt. Det attribut som uppskattades på glaset var höjden men attribut som vikt, färg, 

stjälkens utformning och design fick låga poäng i båda fokusgrupperna. Kupans design är rak 

och med en bred mynning vilket genererade till att doft- och smakintensitet blev minimal men 

även smaken av vinet blev intetsägande ansåg respondenterna i fokusgrupp 1. Respondenterna 

i fokusgrupp 1 ansåg även att den breda mynningen genererade för stora klunkar vin. Glasets 

höjd uppskattades i fokusgrupp 2 och ansåg ha den optimala höjden men kopplat till dess vikt 

och övriga attribut gjorde vinupplevelsen mindre attraktiv ansåg respondenterna. 

 

Designen av de olika glasen var något som tilltalade respondenterna i fokusgrupp 1 men dock 

inte all design. Den visuella designen som uttrycktes i färg på två av de sex glasen var något 

som ansågs oattraktivt och respondenterna skulle inte vilja få sitt vin presenterat ur ett glas 
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med mycket färgdekorationer på en restaurang. Färgerna bidrar med en helt annan känsla än 

den som förväntas upplevas på en restaurang av finare rang, vilket blir en upplevelsekrock 

(Respondent, Fokusgrupp 1, 2014). Däremot gav designens visuella uttryck i form av 

etsningar (Glas F) eller glasets utformning (Glas E) gav en positiv upplevelse då dessa 

differentieringar gav en känsla av harmoni och lyx för respondenterna i fokusgrupp 1 

 

Näst sista glaset i provningen var glas E (Riedel Vitis, Pinot Noir) handgjorda i kristall. Glaset 

kändes elegant och såg flärdfullt ut ansåg respondenterna i fokusgrupp 1, vilket gjorde det 

trevligt att dricka ur då de även ansåg att vinet smakade gott. Negativa aspekter som uppstod 

av glas E var att en av de äldre respondenterna tyckte att glaset var för högt vilket gav denne 

en osäkerhet. Ytterligare faktorer som påverkar helheten av glaset är att respondenter ansåg 

att det skulle behövas handdiskas. Det är jobbigt att behöva handdiska alla glas om jag själv 

skulle bjuda mina gäster på middag men jag dricker mer än gärna allt mitt vin ur detta glas 

(Respondent, Fokusgrupp 1, 2014). I fokusgrupp 2 ansågs kupan vara aningen stor för att få 

en jämn balans av glasets helhet. 

 

Ju större kupan var gav ett flertal indikationer av harmoni, elegans och en positiv upplevelse 

för respondenterna i fokusgrupp 1. Däremot för respondenterna i fokusgrupp 2 gav en allt för 

stor kupa ett klumpigt intryck och dessa respondenter föredrog kupstorleken på glas A. Fler 

attribut av kupans design var dess form och tjocklek vilket diskuterades mycket inom båda 

fokusgrupperna. Glas D hade en rak kupa vilket gav en negativ vinupplevelse för båda 

grupperna. Det är väldigt fint att titta på men det smakar inget vidare vilket försämrar hela 

vinupplevelsen (Respondent, fokusgrupp 1, 2014). Glasets tjocklek yttrade sig vid dess 

mynning och i de fall glaset hade en tunn mynning gav det en positiv känsla då glaset kom i 

kontakt med munnen men sågs även som ett tecken för kvalitet inom fokusgrupp 2. Glaset får 

gärna upplevas exklusivare än de vanliga glas respondenterna har i hemmet för att få ett 

mervärde i deras vinupplevese i ett restaurangbesök ansåg respondenterna i fokusgrupp 1. 

Dessa vanliga glas var de glas som respondenterna i fokusgrupp 1 använde som 

vardagsporslin och innehöll inte kristall i sin glasmassa. Var mynningen tjock så upplevdes 

det inte med samma välbehag vid munkänslans kontakt med vinet. 

 

Provningen avslutades med glas F (Zara Home) som är ett kort glas gjort av glasmassa med 

liten kupa, glasetsningar och av mycket vikt. Båda fokusgrupperna är enade om att glasets 

tyngd och dekorationer passar bra på en restaurang då glaset ser elegant och antikt ut, trots att 
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smak och doft är betydligt svagare än i vissa av de resterande glasen. Glaset känns stabilt tack 

vare dess höjd och vikt vilket ger en trygghet för mig som gäst (Respondent, Fokusgrupp 1, 

2014). Respondenterna i fokusgrupp 2 tyckte att glaset var visuellt tilltalande men den lilla 

kupan gav inte tillräckligt mycket utrymme för doft- och smakuttryck men glaset ansågs som 

en förhöjd upplevelse för spritkonsumtion. 

 

Generella attribut som värderades i fokusgrupp 1 var glasets vikt och design. Vikten var något 

som diskuterades mycket då respondenterna inte kunde avgöra om de lättaste glasen var 

kristall eller plast. Oavsett om det skulle råka vara kristall så visade det sig att respondenterna 

hellre fick sitt vin serverat ur ett glas med lite mer vikt för att få en skön handkänsla.  

 

I tabellerna nedanför redogörs de båda fokusgruppernas poängresultat, i den vågräta raden ser 

man glasen A-F och i den lodräta raden finns protokollets attribut 1-9. Poängen räknades ihop 

från respektive protokoll Likertskala och sammanställdes för respektive fokusgrupp. Genom 

sammanställningen går det att se vilka attribut av respektive glas som fått högst poäng som 

resulterar i ett positivt värde för respondenten.  
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Tabell 2. Fokusgrupp 1 poängresultat av protokollet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Fokusgrupp 2 poängresultat av protokollet. 
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Fokusgrupp 2 

1. Kupan 

2. Helheten 

3. Smakintensitet 

4. Vikt 

5. Smakkvalitet 

6. Höjd 

7. Doftintensitet 

8. Doftkvalitet 

 

3.3 Glasens värde baserat på Likertskalan 

Genom användandet av Likertskalan gick det att se vilka attribut av respektive glas som 

värderades högst. Genom att sedan sammanslå dessa och se hur harmonin påverkas har en 

generalisering av de båda fokusgruppernas värderingar gjorts. Nedanför redogörs i vilken 

rangordning (1-högst & 8-lägst)som respektive fokusgrupp värderar glasets attribut: 

 

Tabell 4. Respektive fokusgrupps värderingar av Likertskalan. 

 

 

 

För respondenterna i fokusgrupp 1 skulle ett önskvärt glas ha en bra höjd, vinet skulle smaka 

mycket och visuella aspekter som kupan och helheten tillsammans med glaset tyngd ansågs 

generera en positiv vinupplevelse. Vinets specifika egenskaper och karaktär är inte den största 

prioriteringen vid ett restaurangbesök för denna konsumentgrupp med ett lågt engagemang. 

Hur dessa attribut vägdes in vid bedömning av vinglasets harmoni varierade på grund av 

ytterligare faktorer som hur trygg respondenten kände sig vid användandet av glaset i ett 

restaurangbesök. Mynningen på glaset visade sig vara en faktor som försvårade gästens 

kontakt med vinet vilket fick respondenterna att känna sig osäkra vilket drog ner glasets 

harmoni.  

 

De attribut av glaset som värderades med en positiv känsla i fokusgrupp 2 var bland annat 

glasets kupa, hur helheten ter sig kopplat till dess vikt för att få en jämn balans tillsammans 

Fokusgrupp 1 

1. Höjd 

2. Smakintensitet 

3. Vikt 

4. Kupan 

5. Helhet 

6. Doftkvalitet 

7. Smakkvalitet 

8. Doftintensitet 
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med smakuttrycket. Dock drogs harmonin ned på de glas som hade höga poäng på flertal 

attribut men som fick låga poäng på höjden. Om glaset saknade höjd eller var för högt 

upplevdes glaset vara oproportionerligt vilket påverkade gästens vinupplevelse negativt. 

Fokusgrupp 1 observerade mynningens utformning som ännu ett attribut vars karaktär kunde 

förhöja eller förminska upplevelsen, likt mynningen observerade fokusgrupp 2 glasets fot. 

Storleken på glasets fot påverkade glasets visuella uttryck samt dess funktionalitet genom 

obalans och proportionalitet vilket respondenterna i fokusgrupp 2 ansåg förminskade 

vinupplevelsens positiva egenskaper.  

 

Det glas som ansågs ge den mest positiva vinupplevelse i fokusgrupperna visade sig vara glas 

E för de båda. I fokusgrupp 1 fick detta glas betydligt högre poäng än de övriga fem då dessa 

mötte deras behov av höjd, stor kupa och balanserad vikt. Även fokusgrupp 2 ansåg glas E ge 

bästa vinupplevelsen då det bemötte deras behov av höjd och helheten i balansen trots att 

några av respondenterna ansåg att kupan var aningen stor. Att kupan var för stor eller för liten 

visade sig inte dra ner harmonin av vinupplevelsen på samma sätt som höjden yttrade sig för 

respondenterna i fokusgrupp 2. Alltså visades höjden ha ett större mervärde för den slutliga 

vinupplevelsen.  

Likt det glas som genererade i den mest positiva vinupplevelsen fick glas D de lägsta poängen 

som genererade i den minst positiva vinupplevelsen för de båda fokusgrupperna. Dock att 

höjden på glaset var något som uppskattades hos respondenterna så kunde det inte väga för 

alla övriga attribut vilket påverkade både harmonin och slutbetyget. Vikten var en av de 

ledande attributen som värderades högst hos de båda fokusgrupperna och när detta glas endast 

vägde 150 gram kontra glasets höjd på 230 millimeter upplevdes glaset ännu lättare än vad 

övriga glas i provningen var. Denna plastiga känsla som många av respondenterna uttryckte 

det gav ingen trevlig handkänsla och inte heller någon positiv vinupplevelse. 

 

Trots att de utsmyckade glasen valdes efter trender skapade av kända profiler eller med 

liknande kupa som de sensoriska glasen påverkade inte dessa yttre faktorer resultatet. Båda 

fokusgruppernas respondenter vill uppleva en harmonisk vinupplevelse i balans mellan 

glasets visuella och funktionella attribut.  För respondenterna i fokusgrupp 1 var det viktigare 

att glaset uttryckte restaurangens filosofi än att dricka ur glas som speglade profiler som inte 

hade något med restaurangens image att göra. 
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4. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat kopplat till tidigare fakta som framkom i 

bakgrunden. Tillsammans skapar detta en diskussion kring hur fokusgruppernas deltagare 

värderar glasens attribut. 

4.1 Glasets modell 

Studien visade på att glasets olika delar hade en avgörande roll för respondenternas 

vinupplevelse. Sahlin (2014) delade upp glaset i dess olika grundstenar och menade att dessa 

skapade gästens förväntningar av hur glaset skulle upplevas utan att respondenten ens lyft 

glaset. Rocchi och Stefani (2005) antydde på att glasets visuella karaktärer men även dess vikt 

skulle skapa gästens förväntningar på restaurangbesöket. Vinglas C och D som vägde minst 

upplevdes inte med välbehag för respondenterna i fokusgrupp 2 då dess vikt gav dem lägre 

förväntningar på vinet som serverades. Även vinglas B samt D som hade visuella uttryck i 

färg gav båda fokusgrupperna indikationer till att vinupplevelsen kändes nonchalant och 

mindre festligt. 

 

Då Mossberg och Sundström (2011) samt Seaton (2014) beskriver hur ett glas särskiljning på 

en marknad kan ses mer attraktivt för en gäst och på så sätt indikera till ett mervärde i dess 

vinupplevelse. De båda fokusgrupperna samstämde till detta då de två sensoriska glasen fick 

mest positiv respons men glas E gav dem ytterligare tillfredställelse då dess kupdesign som 

utmärkte sig bland de klassiska designade glasen. Likt kupan på glas E särskiljning som 

endast skilde sig markant i utformningen påstod Moulton et al. (2001) att designer skapar glas 

med visuella uttryck för att urskilja sig och skapa ett starkt uttryck. I provningen för de båda 

fokusgrupperna var de glas med visuellt utsmyckade detaljer så som färg och mönster de som 

gav starkast respons. Dock var det färg och mönster som fick respondenterna involverade i 

anseendet kring utsmyckningarna något som ansågs ge en negativ vinupplevelse. Däremot 

glas F som hade visuellt utsmyckade dekorationer i form av glasetsningar gav för 

respondenterna i fokusgrupp 1 ett elegant uttryck vilket förhöjda hela vinupplevelsen även 

fast glaset ansågs sakna höjd och ha liten kupa.  

 

Russel et al. (2005) beskriver de fysiska anledningar av hur glaset påverkar vinets karaktär 

som även Riedel (2013) samt Billing et al. (2008) instämmer om. Glasets fysiska påverkan av 
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vinet var något som värderades högre i vinupplevelsen för respondenterna i fokusgrupp 2 än 

för de i fokusgrupp 1. Vilket kan ses som givet då respondenterna i fokusgrupp 2 arbetar 

aktivt som sommelier, lär en tyngre vikt läggas vid detta. 

 

Konsumenter dricker snabbare i ett glas med rak kupa menar Attwood et al. (2012), vilket bör 

tänkas på vid sommelierens val av glas efter klientel. Seaton (2014) beskrev att den som 

skapar glaset bör ha med i åtanke var vinet ska landa på tungan vid utformning av kupans 

mynning. I fokusgrupp 1 ansåg respondenterna att när de drack ur glas D med rak kupa 

fylldes hela deras mun med vin och de föredrog att inte få sitt vin i för stora klunkar då de vill 

ha tid att njuta av sin vinupplevelse. Kupans storlek visade även ge effekt på de båda 

fokusgrupperna som Billing et al. (2008) påpekade angående en restaurangupplevelse då 

sommelieren häller en viss mängd vin i glaset. I fokusgrupp 1 tenderade en stor kupa att ge ett 

exklusivt intryck ansåg respondenterna oavsett att mängden vin upplevdes minst i dessa glas 

då alla glas fylldes med samma mängd vin. Respondenterna i fokusgrupp 2 ansåg att en inte 

alltför stor kupa (glas A ansågs idealiskt) gav ett bättre helhetsintryck med tanke på vinet i 

glaset kopplat till kupans storlek. Dock ansåg respondenterna i fokusgrupp 2 att glas F hade 

för liten kupa för att kunna uppleva vinets karaktär vilket även Vilanova et al. (2007) 

beskriver i vikten av att vinets kontakt med syre. Likt detta menar Frosterud (2014) att glaset 

måste vara sensoriskt skapat för att kunna fungera funktionellt i en restaurangmiljö.  

 

Sahlin (2014) menar att glasets uppgift i en restaurang är att gästen ska känna sig trygg i att 

använda den, annars saknar glaset funktion. Båda fokusgrupperna samstämde om detta då de i 

fokusgrupp 1 inte visste hur de skulle lyfta glas C som saknade stjälk helt vilket drog ner 

glasets harmoni och gjorde dem genererade. Genom att utsätta gästen för något nytt som tar 

denne utanför sin trygghetszon kan antingen generar ett positivt minne men i denna studie 

kring glas blev det mer än upplevelsekrock. I fokusgrupp 2 angående glas C kände de sig 

genererade av fingeravtrycken som smutsade ner kupan vilket bidrog till en negativ 

vinupplevelse. För att underlätta vinets transport mellan glas och gäst anser därav Billing et 

al. (2008) och Frosterud (2014) att stjälken är en viktig del av glaset för att skapa en trygghet. 

Att Riedels (2013) tanke att skapa nya vinupplevelser genom att ta bort delar av den 

standardiserade glaset gick inte hem för de två fokusgrupperna på den svenska marknaden. 

Dock gav glas C gav positiva bemärkelser för konsumenten då glaset gav konsumenten en 

trygghet i hantering av rengöring och förvaring vilket uppskattades i fokusgrupp 1. Att vara 

lätthanterligt och diskvänligt är också än funktionalitet.  
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Ett flertal av respondenterna i fokusgrupp 1 trodde tack vare vikten av glas F och dess 

dekorationer att glaset var i kristall vilket förhöjde deras förväntningar. Robinson (2006, s. 

97) menar att detta är en koppling mellan vikt och produktens värde som konsumenter skapar 

sig en uppfattning för. Likt glas D som hade en lättare vikt trodde många av respondenterna i 

fokusgrupp 1 var av kristall, vilket var motsatsen till viktresonemanget kring glas F. Vikt är 

en faktor som skapar många förutfattade meningar bland konsumenter vilket visades tydligt i 

fokusgrupperna. De som arbetade aktivt som sommelierer är dagligen i kontakt med vinglas 

och hade lättare att värdera material efter vikt. 

 

Lagerbielke (2014) anser att fler av glasets funktioner är att i sommelierens val av glas ska 

dess design uttrycka restaurangens profil för gästen. Även Frosterud (2014) samstämmer med 

detta då Operakällaren arbetar utefter denna filosofi av att skapa en helhet. I fokusgrupp 1 

skapade glasets modell starka känslor och illustrationer om i vilket skede av 

restaurangbesöket som vinglaset skulle passa bäst för att ge en trevlig upplevelse. Genom 

glasets utsmyckning i färg etcetera ska även detta samspela med restaurangen för att få en 

helhetsbild som samstämmer, vilket då skapar en idealisk känsla av förväntningar och 

harmoni menar Blöser (2012) och Glass of Venice (2013). Helheten av glaset skapade en 

bättre harmoni i vinupplevelsen för respondenterna i fokusgrupp 2, där detta attribut 

värderades näst högst.  

 

4.2 Glasproduktion 

Materialet blykristall som Rawenscroft upptäckte ändrade upplevelsen av ett vin genom 

glasets prestanda (Dungworth & Colin, 2009; Watts, 2013). Respondenterna i de båda 

fokusgrupperna fick ingen information om att vissa av glasen i provningen var sensoriska 

eller bestod av kristall ändå var materialet kristall något som respondenterna i fokusgrupp 1 

frekvent nämnde. När dessa respondenter upplevde en aning om att något av glasen var i 

kristall ansåg de genast att detta glas var mer exklusivt likt Gautam (2003) menar är mer av en 

synonym till ordet och respondenterna ursäktade sig ifall de sa något negativt om glasets 

modell. De flesta av respondenterna i fokusgrupp 1 hade förutfattade meningar om att 

kristallglas skulle vara bättre glas även om de inte genererade i en trevlig vinupplevelse. Med 

eftertanke om vad respondenterna i fokusgrupp 1 själva värderade struntade de sedan i om 

glasen var av kristall eller inte och delad upp glasets olika attribut vilket underlättade deras 
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värderingar.  

 

Materialet kristall som Seaton (2014) anser ha positiva effekter på glasets prestanda så som att 

glaset får en tunnar kant till mynningen visade sig vara ett mervärde för respondenterna i 

fokusgrupp 2. Munkänslan som kommer i kontakt med glaset vid konsumtion värderades högt 

då de gav respondenterna i fokusgrupp 2 en bättre harmoni av vinupplevelsen. Därför 

prefererade dessa respondenter glas A, C och E mer då dessa hade en tunn mynning. Ingen av 

de deltagande respondenterna hade någon orostanke kring att vissa av glasen kunde innehålla 

blykristall som Riedel (2013) menar kan ha negativa associationer, trots att det inte finns 

någon hälsorisk. 

 

Glasets design speglar olika målgrupper vilket Lagerbielke (2014) menar är viktigt att beakta 

när glas skapas, speciellt om de skapas på förfrågan av en specifik restaurang för deras 

gästklientel. Har restaurangen ett dominerande klientel av gäster med ett högt engagemang 

bör attribut som vinets karaktär kopplat till kupans storlek och glasets helhet övervägas i 

utformning för att ge en positiv vinupplevelse. Restaurangen kan även välja att ta in glas som 

passar in för denna målgrupp med ett högt engagemang så som Orrefors eller Riedel som är 

skapade för att förhöja vinets specifika karaktär (Orrefors, 2014; Riedel, 2013). Även Kosta 

Boda (2014) finns som alternativ som ett glas som produceras allt färgstarkare och vars 

design är till för att väcka positiva känslor för gästen. Dock var dekorativa utsmyckningar i 

färg något som inte värderades positivt för vinupplevelsen för någon av respondenterna i de 

båda fokusgrupperna. 

 

4.3 Vilka attribut värderas högst 

Att de sex glasen bestod av olika glasmassa var något som alla respondenterna var eniga om, 

då även detta förhöjde eller sänkte deras förväntningar på vinupplevelsen som Miyasaki et al. 

(2006) menar blir glasmassans effekt. De glas som hade synliga skarvar eller liknande 

defekter i glaset påverkade respondenterna i de båda fokusgruppernas förväntningar negativt 

då de ansåg att glasen brast i sin helhet. Att en snabb tillverkningsprocess av glas som 

Miyasaki et al. (2006) tar upp påverkade alltså inte bara glasets slutprestanda utan även 

gästens vinupplevelse. Frosterud (2014) menar att handgjorda glas upplevs mer exklusivt och 

skapar med detta ett ytterligare mervärde för gästens upplevelse. De båda fokusgrupperna var 

enade om att glas A och E upplevdes lyxigare än de övriga glasen tack vare dess vikt kopplat 
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till helhet. Likt detta menar Zhang et al. (2013) att glasmassans volym av material spelar roll 

för kvalitetsuppfattningen. Dessa två glas fick höga poäng i båda fokusgrupperna men tanken 

på att det skulle vara för att de bestod av kristall kom aldrig på tal utan snarare att de bestod 

av önskvärda attribut för respektive fokusgrupp. 

 

Tillverkade glas i kiseldioxid är en av de mest förekommande glasmassorna menar Henderson 

et al. (2006) och var även förekommande hemma hos respondenterna i fokusgrupp 1. I 

fokusgrupp 1 påpekade respondenterna att om de skulle få en positiv vinupplevelse ville de 

gärna uppleva något nytt och inte dricka ur liknande glas de har hemma. Då de menade att 

dessa glas inte kändes exklusiva i en restaurang vilket drog ner harmonin av vinupplevelsen, 

vilket även Jerónimo och Araújo (2004) samt Riedel (2013) påpekar om prestanda av 

tillverkade glas.  

4.4 Gästens engagemang 

Att gäster med ett lågt engagemang skulle uppskatta utsmyckade glas mer än de med ett högt 

engagemang då detta klientel troligtvis inte lägger lika stor vikt vid vinets sensoriska 

karaktärer som Glass of Venice (2013) menade på yttrades delvis i resultatet. Respondenterna 

i fokusgrupp 1 visades vilja ha vinet presenterat i ett glas med en genomgående helhet och 

som uttryckte restaurangens filosofi. Skulle restaurangen ha en dekorativ inredning skulle 

antagligen ett mer utsmyckat glas fungera om det anspelade på restaurangens tema. Den 

största prioriteringen för respondenterna med ett lågt engagemang samstämde delvis med 

Glass of Venice (2013) om att inte ligga i vinets sensoriska uttryck men det glas som de 

upplevde förhöjde vinupplevelsen var de meden klassisk design. De sensoriska glasen som 

Riedel (2013) beskrev kunde ha en positiv påverkan av vinupplevelsen för gäster med ett 

högre engagemang visades stämma. Respondenterna med ett högt engagemang ansåg alla att 

de tre sensoriska glasen i provningen gav ett positivt mervärde för deras vinupplevelse. 

Troligtvis kände många av respondenterna igen de sensoriska glasen trots att de var 

markerade då de jobbar med glas dagligen och kan påverka deras preferens för dessa tre glas. 

 

Billings (2003) resonemang om att restauranger bör vara medvetna om sitt klientel för att 

kunna avgöra vilka glas som passar bäst in på stämningen stämde bra med respondenterna i 

fokusgrupp 1. I denna fokusgrupp som gör ett färre till antalet restaurangbesök i månaden än 

de i fokusgrupp 2, vilket Charters (2006) påvisade kunde differentiera olika engagemangs 

nivåer visades att dessa ville få ett mervärde i sin upplevelse. Mervärdet indikerade för vissa i 
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fokusgrupp 1 som att glaset skulle kännas exklusivare än de som de själva hade i sitt hem för 

att skapa en tillfredställelse. Detta ansåg Frosterud (2014) vara något av det viktigaste för en 

restaurang att ha i åtanke då det skapar gästens förväntningar och påverkar restaurangens 

helhetsintryck. 

 

Genom att eliminera chansen av att undgå resultat som Russel et al. (2005) och Vilanova et 

al. (2007) i att bara använda sig av respondenter av samma grads engagemang gav de två 

fokusgrupperna ett intressant resultat. Resultatet visade på att oavsett involvering och 

engagemang ville de alla respondenterna ha samma glas av de sex som provningen bestod av. 

Värderingarna och tankarna kring varför glas E gav dem den mest positiva vinupplevelsen var 

dock av olika orsaker. Liknanden attribut värderades så som höjd, kupa, helhet och vikt. 

Respondenterna med det lägre engagemanget värderade dessa för det gav dem en exklusivare 

vinupplevelse då de mer sällan gör restaurangbesök. För respondenterna med det högre 

engagemanget värderades dessa inklusive vinets aromkaraktärer allt mer och valet fall då på 

ett glas som var genomtänkta i dess design för att uppnå det här.   

4.5 Glas som verktyg 

Eftersom doften i symbios med hjärnan styr välbefinnandet menar Borg-Karlson (2003) men 

visade sig vara det minst avgörande attribut för gästens välbefinnande i vinupplevelsen för 

respondenterna i fokusgrupp 2. Helheten av glaset kopplat till restaurangens profil som Sahlin 

(2014) beskrev vikten av, visade sig vara mer avgörande för respondenterna i fokusgrupp 2 

vinupplevelse och dess välbefinnande. Även om doftuttrycket värderades minst reagerade 

respondenterna i de båda fokusgrupperna negativt om alkoholen i vinet blev allt för påtaglig 

som Seaton (2014) menar påverkas av kuputformningen på glaset. Därav ökar vikten av 

sommelierens yrkesskicklighet, om kunskap av vad respektive kupa tillsammans med druvsort 

ger för reaktion menar Lagerbielke (2014). Annars kan utfallet bli att gästen väljer bort 

diverse vinstilar som de får presenterade i fel kupa menar Russel et al. (2005). Vilket blev 

utfallet i provningen då respondenterna i båda fokusgrupperna valde bort glas Därför hur 

vinkaraktären upplevdes men även att vinupplevelsen av glas A påverkades negativt då 

alkoholen ansågs påtaglig. Påverkar glasets kupa vinaromerna negativt tar det bort doftens 

främsta funktion anser Borg-Karlson (2003) när harmonin i vinupplevelsen minskar. Doftens 

uttryck upplevdes mest positiv i glas C av glasen i provningen inom fokusgrupp 2 vilket 

förhöjda glaset harmoni trots att glaset saknade stjälk. 
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För att förhöja chansen till att gästen ska få en trevlig vinupplevelse har därför ett antal olika 

märken tillverkat sensoriska glas menar Billing et al. (2008) och INAO (2013). Vilket var till 

stor del avgörande för hur respondenterna i fokusgrupp 2 resonerande kring harmonin av 

vinupplevelsen tack vare de sensoriska glasen. Mäkelä (2000) och Billing et al. (2008) anser 

också vikten av sensoriska glas för att uppleva vinmakarens filosofi till vinets karaktär på ett 

optimalt sätt. Anledningen till att respondenterna i fokusgrupp 2 instämmer kan vara då de 

alla jobbar som sommelier och värderar vinet i vinupplevelsen mer än känslan i upplevelsen.  

 

Respondenterna i fokusgrupp 1 nämner att om glaset inte samspelar stilmässigt med nivån på 

restaurangen blir det en upplevelse krock som påverkar vinupplevelsen negativt. Detta anser 

Mäkelä (2000) även är av stor vikt för att gästen ska få en trevlig vinupplevelse. Lagerbielke 

(2014) och Sahlin (2014) instämmer också att restaurangens miljö är av avgörande för 

vinupplevelsen då den tar plats i ett socialt forum som påverkar sinnesstämningen.  

4.6 Metod- och materialdiskussion 

De artiklar som valdes till studien var alla skrivna senare än år 2000 för att författaren ansåg 

att det fanns risker med att inkludera äldre publicerade artiklar än så. Risken kunde vara att 

deras innehåll inte var relevant längre vilket skulle ge studien ett felaktigt svar. Ett stort antal 

artiklar valdes att inkluderas för att få så många infallsvinklar av studien som möjligt. Hade 

endast ett fåtal artiklar valts ut hade en fråga om trovärdighet ställts. Mer information till 

grunden av studien skapades av de fyra intervjuerna som författaren gjort. Att få åsikter kring 

studiens relevans av kunniga personer inom glasdesign samt restaurangbranschen gav studien 

ytterligare trovärdighet.  

 

Genom att studera två fokusgrupper med olika grad av engagemang gav det plats för 

målgrupper med olika värderingar att yttra sig om glasen. Vilket är till stor fördel ifall någon 

form av generalisering av studiens resultat ska gå att tolkas (Bryman, 2011). Det skulle kunna 

göras en mer omfattande studie med fler konsumentgrupper och fler deltagare för att ge en 

djupare bild i hur konsumenter värderar glas.  

 

Bryman (2011) menar att reliabilitet kan ifrågasättas angående hur många observatörer som är 

med vid fokusgrupperna och om dessa observatörer uppfattar samma saker som sker. I studien 

har det enbart funnits en observatör vilket har bidragit till att all information har beaktas ur 

samma tankesätt, vilket kan vara både negativt som positivt. Positivt med detta är att allt 
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resultat har granskats lika men om observatören har glömt att beakta något så kommer studien 

att gått miste om detta. Fokusgrupperna har utförts vid lunchtid för att bedömas så likvärdigt 

trots att de genomfördes på olika dagar vilket också kan påverka reliabiliteten menar Bryman 

(2011). 

 

Samtidig validitet som studerades kan påverkas om inte fokusgrupperna utförs likadant för de 

båda grupperna menar Bryman (2011). Därför valde observatören att enbart ge ut 

instruktioner till deltagarna om enkäten och därefter fick deltagarna diskutera fritt. Om 

studien skulle göras om vid ett senare tillfälle kommer antagligen deltagarnas enkätsvar att se 

olika ut då upplevelsen som studeras är individuella värderingar. Trots detta kommer 

antagligen de sammanställde värderingarna som indikerade i ett mervärde se liknande ut då 

denna studie fick ett likvärdigt resultat av deltagarna trots att de hade olika engagemang. 

 

De glas som valdes till studien var uppdelade i två kategorier: sensoriska glas och utsmyckade 

glas, med tre glas från varje för att få en jämn balans. Av de sensoriska glasen valdes alla 

utefter samma vinstil för att få en likvärdig bedömning av vinets karaktär så glasets design 

blev avgörande. Av de utsmyckade glasen valdes glas med olika karaktärer och trender för att 

se hur detta påverkar gästen. Glasen presenterades för respondenterna med dold logotyp för 

att resultat inte skulle bli baserat på förutfattade åsikter.  

 

Vinet som valdes var en ung pinot noir som skulle vara optimal för de tre sensoriska glasen. 

Då denna studie endast berörde rött vin och glas anpassade efter unga fruktiga pinot noir viner 

skulle eventuellt fler studier behövas göras på fler typer av glas samt vita viner för att se om 

detta skulle ändra konsumentens värderingar. 

 

4.7 Forskningsetisk uppföljning 

När studiens syfte och tankar kring metod samt material hade utformats skickades 

förfrågningar ut till alla studiens deltagare. Tillsammans med en förfrågan om att delta fick 

respondenterna en introduktion kring studien. Respondenterna för intervjuerna och 

fokusgrupperna har sedan fått ett informationsblad vid olika tillfällen, med en bredare 

sammanfattning om vad studien skulle beröra samt kontaktpersoner. I respektive fokusgrupp 

gick sedan information ut till deltagarna att deras identitet skulle skyddas, dessa deltagare har 

endast benämnts som vilken fokusgrupp de tillhört i studien. De har även haft rätt till att 
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hoppa av sitt deltagande i studien.  

 

4.8 Slutsats 

Med hjälp av studien går det att avgöra att vissa av glasets delar har en större betydelse vid 

dess utformning och visuella uttryck än andra för att påverka vinupplevelsen. Begrepp som 

höjd, kupa, vikt och helhet ansågs vara avgörande för ett välgjort glas inom de båda 

fokusgrupperna. De båda fokusgrupperna var enade om att utsmyckade glas som saknade 

funktion kunde förstärka en restaurangs koncept men fick trots det ett lågt omdöme. Även 

trendiga glas som saknade funktion tenderade att värderas lågt. Det gick inte heller att tyda på 

någon markant skillnad mellan högt och lågt engagemang. Vilket är intressant att se då 

oavsett konsumenters involvering och kunskap värderar de liknande kring en vinupplevelse.  

 

4.9 Praktisk användning och vidare forskning 

Studiens resultat är av stor nytta för de restauranger som lägger stor vikt vid rummets 

atmosfär, dukningens utensilier och gästens vinupplevelse. Att använda sig av sensoriska glas 

kanske inte ger den optimala vinupplevelsen om restaurangens filosofi är starkt dekorativ. 

Genom att vara medveten om sitt klientel kan sommelieren välja glas utefter deras värderingar 

och det lär ge en större vinupplevelse och ett mervärde för gästen. Restaurangens utensilier 

bör vara av samma kvalitet som restaurangens råvaror för att få en bra balans av krögarens 

budskap. Glaset som utensilier kan förhöja ett flertal upplevelser i gästens restaurangbesök 

och därför är detta ett ämne som är högst relevant för de flesta restauranger. Genom glasets 

olika attribut kan restauranger med högt engagemang formge egna glas som passar deras 

klientel för att ge sina gäster en optimal vinupplevelse. För vidare forskning hade det varit 

intressant att utföra studien på fler fokusgrupper med olika engagemang.  
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Uppsatsämne 

Många studier har sedan tidigare gjorts kring hur vinglaset påverkar vinets sensoriska attribut 

i form av glasets kupa. Vinglaskupan har visats vara den största sensoriska faktorn som bidrar 

till hur vinets aromer förhöjs eller döljs. Av teorin kring vinglaskupan påverkan skapades den 

här studien, för att studera om det finns fler attribut på glaset än enbart kupan som påverkar 

upplevelsen av vinets sensoriska attribut. Även om det skiljer sig inom olika målgrupper och 

vad de olika grupperna anser vara bidragande attribut till att förhöja vinglasets kvalité. Vilket 

är bäst? Sensoriska framtagna vinglas respektive utsmyckade vinglas ställs samman för att se 

vilka attribut på glaset som är mera uppskattade än andra. 

 

Syftet med studien 

Syftet är att se vilka av glasets attribut som konsumenten anser har ett kvalitetesvärde som 

påverkar vinupplevelsen i ett restaurangbesök. 

 

Metod och material för studien 

Studien kommer att bestå av fokusgrupper samt ett flertal intervjuer. Fokusgrupperna består 

av konsumenter som innehar vinkunskap i olika stor mängd för att se vad respektive målgrupp 

värdesätter kring vinglaset. Materialet i studien består av sex vinglas, tre sensoriska (Riedel: 

Big O Pinot Noir & Vitis Pinot Noir. Orrefors: Difference Primeur) samt tre utsmyckade (Två 

stycken från Zara home samt ett från PUB). Samma vin kommer att testas genomgående. 
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