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Sammanfattning 

 

Inledning: Mat och vin är vanliga kombinationer i en måltid. Kombinationen ska enligt olika 

måltidskreatörer skapa en smakupplevelse för gästen. Harrington har formgett tre effekter 

som är ett resultat av kombinationen.  

 

Bakgrund: Mat och dryck i kombination avser att skapa effekterna synergi, neutralitet eller 

förfriskning. Effekterna baseras på grundsmaker, texturer och smakaromer. 

 

Syfte: Med utgångspunkt av mat och dryck i kombination är syftet att undersöka hur 

begreppen neutralitet, förfriskning och synergi skapas. 

 

Metod och material: En analytisk samt affektiv undersökning har genomförts i studien. Den 

analytiska studien var ett beskrivande test som genomfördes med hjälp av TDS-metoden. Den 

affektiva undersökningen var ett var ett konsumenttest. 

 

Resultat: Det framkom att det går att urskilja vilken av effekterna neutralitet, förfriskning 

synergi som uppstår i en kombination av mat och dryck.  

 

Slutsats: Grundsmakerna styr hur textur och smakaromer upplevs samt banar vägen till 

vilken av effekterna neutralitet, förfriskning och synergi som skapas.  

 

Nyckelord: Non-alcoholic, TDS, sensory, Food, combination.



3 

 

Innehållsförteckning 

Förord ........................................................................................................................................ 5 

Introduktion ............................................................................................................................... 5 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap ............................................................. 5 

Teoretisk bakgrund .................................................................................................................. 6 

Sensorik ................................................................................................................................ 7 

Pyramiden och dess effekter ............................................................................................. 7 

Grundsmaker ........................................................................................................................ 8 

Syra .................................................................................................................................... 8 

Sötma ................................................................................................................................ 9 

Sälta ................................................................................................................................... 9 

Beska ................................................................................................................................. 9 

Textur ................................................................................................................................... 10 

Smakaromer ....................................................................................................................... 10 

Effekter av mat och dryck i kombination ........................................................................ 11 

Neutralitet ........................................................................................................................ 11 

Förfriskning ..................................................................................................................... 11 

Synergi ............................................................................................................................ 11 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 12 

Frågeställning ..................................................................................................................... 12 

Metod och material ................................................................................................................ 12 

Pilotstudie............................................................................................................................ 12 

Litteraturstudie ................................................................................................................... 13 

Temporal dominance of sensation .................................................................................. 13 

Konsumenttest ................................................................................................................... 13 

Material ................................................................................................................................ 14 

Sensoriska Bedömare ........................................................................................................... 15 

Genomförande av TDS ..................................................................................................... 16 

Genomförande av konsumenttest ................................................................................... 17 

Etisk planering för studiens genomförande ....................................................................... 18 

Databearbetning .................................................................................................................... 18 

Resultat ................................................................................................................................... 19 

Neutralitet ............................................................................................................................ 19 



 

4 

 

Förfriskning ......................................................................................................................... 21 

Synergi ................................................................................................................................ 22 

Resultatdiskussion ................................................................................................................. 23 

Neutralitet ............................................................................................................................ 23 

Förfriskning ......................................................................................................................... 24 

Synergi ................................................................................................................................ 25 

Metod- och materialdiskussion ............................................................................................ 26 

Deltagarna .......................................................................................................................... 26 

Metoderna ........................................................................................................................... 27 

Effekterna ............................................................................................................................ 27 

Forskningsetisk uppföljning .................................................................................................. 28 

Slutsats .................................................................................................................................... 28 

Praktisk användning och vidare forskning ......................................................................... 28 

Referenslista ........................................................................................................................... 30 

 

Bilaga 1: Sökmatris 

Bilaga 2: Recept 

Bilaga 3: Informationsblad 

Bilaga 4: Pilotstudie 

Bilaga 5: TDS resultat 

Bilaga 6: Konsumentundersökningen 

 



 

5 

 

Förord 

Först och främst vill vi tacka alla som deltagit i studien, genom att lagt ner sin energi och tid 

för att möjliggöra vår studie. Vi vill även tacka ICA som har bidragit med alla råvaror till alla 

sensoriska bedömnings tillfällen. Vår handledare, Åsa Öström, har varit till stor hjälp för att 

ge råd och styra oss i rätt riktning. Vi vill ge ett stor tack till Asgeir Nilsen som har hjälpt oss 

med de sensoriska bedömningarna samt hjälpt oss med EyeQuestion. Slutligen vill vi tacka 

Johan Swahn samt de studenter som under arbetets gång bidragit med att ge oss konstruktiv 

kritik och stöd.  

 

Introduktion 

När mat och vin kombineras kommer de tillsammans att skapa en smakupplevelse för gästen 

(Harrington, 2008). Olika måltidskreatörer har skilda tycken om vad kombinationen ska 

resultera i för att skapa en bra smakupplevelse för gästen. Enligt Master Sommelier, Alan 

Murray, ska upplevelsen av kombinationen skapa en bättre smakupplevelse än när maten 

respektive vinet provas var för sig (Dornenburg, 2006). Sommeliern och kocken Michel 

Jamais (1995) samt f.d. världsmästaren inom sommellerie Philippe Faure-Brac (2005) anser 

att smakupplevelsen stärks när kombinationen skapar en balanserad och harmonisk 

upplevelse. Kocken, Ken Arnone samt Master of Wine, Jenifer Simonetti, anser att 

kombinationen ska skapa nya kulinariska smaker som inte existerar när mat och vin förtärs 

var för sig. När gäster vill ha ett alkoholfritt alternativ till vin är utbudet oftast magert och 

följer inte samma filosofi när den ska kombineras till mat (Gastronomigruppen, 2015). Robert 

J. Harrington (2008) har formgett tre effekter som skapas när mat och vin kombineras, 

neutralitet, förfriskning och synergi. Syftet med denna studie är att undersöka hur Harringtons 

(2008) effekter skapas samt påverkas när mat och drycker med låg alkoholhalt kombineras.  

  

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Måltidskunskap och värdskap knyter samman forskning och utbildning utifrån vetenskapen, 

yrkesskickligheten och estetisk gestaltning (Nordin, 2004). Måltidskunskapens pedagogik är 

ett konstnärligt övande som ger kreativitet i att tolka och skapa en måltid utifrån ett 

helhetsperspektiv (Örebro universitet, 2015). Gustafsson (2004) menar att kunskapen om att 

koppla samman sinnesupplevelserna med själva måltiden behövs för att skapa en 

helhetsupplevelse. Öström (2005) menar att vi involverar alla våra fem sinnen som 
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tillsammans ger måltiden en komplex helhetsupplevelse. Enligt Edwards och Gustafsson 

(2008) involverar helhetsupplevelsen av en måltid inte bara produkten utan även andra 

aspekter som rummet, mötet, stämningen och styrsystemet. Aspekterna ligger till grund för 

The Five Aspects Meal Model (FAMM) som är framtaget vid Restaurang och hotellhögskolan 

(RHS) i Grythyttan, för att öka kunskapen om måltiden som en helhetsupplevelse 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Helhetsupplevelse är enligt Fjällström 

(2004) ett resultat av när teoretisk och praktisk kunskap kombineras. 

 

Kombinationen av praktisk och teoretisk kunskap involveras även i måltidskunskapen 

(Nordin, 2004). Ett tillvägagångssätt för att stärka måltidens helhetsupplevelse är att 

kombinera mat med dryck (Donadini, Spigno, Fumi & Pastori, 2008). Måltidsforskaren 

Tobias Nygren har gjort sensoriska studier som visar att smakintensiteten förändras vid mat 

och dryckeskombinationer (Nygren, 2003). Kunskapen bakom en lyckad kombination ligger i 

att kunna förstå produkternas egenskaper (Gustafsson et al. (2006). Produktens egenskaper 

bygger på grundsmakerna, surt, sött, salt, beskt, umami (Johansson, 2004), konsumenten 

upplever grundsmakerna när den äter eller dricker något (Jonsson, 2004). Tillsammans med 

grundsmakerna påverkar olika konsistenser, texturer och temperaturer vad gästen kommer att 

uppleva (Johansson, 2004). För att få fram produktens olika egenskaper använder 

måltidskunskapen sig utav sensoriken (Öström, 2004).  

 

Studien kommer att behandla två sensoriska metoder som båda involverar produkten. 

Sensoriska metoder är en central del inom måltidskunskapen, då det är en nödvändighet att 

skilja på objektiv data och subjektiv data (Gustafsson & Alsne, 2008). Subjektiva data anses 

viktigt för att kunna analysera olika individers preferenser och varför dessa skiljer sig åt 

(Öström, 2004). Genom att använda sensorisk analys beskrivs produktens utseende, lukt, 

smak och konsistens (Öström, 2004). Sensorisk analys är en vetenskaplig disciplin som 

analyserar och tolkar hur konsumentens sinnen upplever livsmedelsegenskaper (Sveriges 

Sensoriska Nätverk, 2015).   

 

Teoretisk bakgrund 

För att enklare analysera vilka faktorer som skapar en specifik effekt av kombinationen har 

Harrington (2008) utvecklat en sensorisk pyramid. Den sensoriska pyramiden delas in i tre 

kategorier, grundsmaker, texturer och flavors. Flavors saknar en svensk översättning (NE, 
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2015). Ordet beskriver de smaker som upplevs via aromer och därför kommer ordet 

smakaromer fortsättningsvis användas i studien. 

 

Sensorik 

Det som människor upplever med syn, hörsel, känsel, smak och lukt kallas även för sensorik 

(Gustafsson et al., 2014). Sensoriska analyser genomförs för att kunna skapa ett sensoriskt 

språk för en specifik produkt (Swahn, 2011). Analysen ger även information om produktens 

egenskaper och kvalité (Spence & Fizman, 2014), som sedan kan användas för att se hur de 

påverkas vid en kombination (Gustafsson et al., 2014). Den sensoriska analysen kan därefter 

kombineras med ett preferenstest för att mäta konsumenternas grad av gillande (Szatek, 2011; 

Gustafsson et al., 2014). Resultatet från den sensoriska analysen redovisar de egenskaper som 

skapat ett högt preferensvärde för konsumenten (Szatek, 2011; Gustafsson et al., 2014). 

 

Pyramiden och dess effekter 

Grundsmakerna utgör grundskiktet i Harringtons (2008) sensoriska pyramid. Grundsmakerna 

analyseras och är utgångspunkten när mat och vin ska kombineras. Mittskiktet i pyramiden 

analyserar hur texturen i maten respektive vinet upplevs och påverkas vid en kombination. I 

toppskiktet av pyramiden analyseras smakaromerna och dess påverkan i en kombination.  

 

Figur 1. Harringtons sensoriska pyramid, med grundsmakerna i botten, textur i mitten och smakaromer i toppen. 

 

När grundsmaker, texturer och smakaromer kombineras så kommer olika effekter framträda 

(Harrington, 2005). Dessa effekter har delats i tre kategorier, neutralitet, förfriskning och 

synergi. Neutralitet uppnås när grundsmakerna och texturen kombineras. Förfriskning uppnås 

när grundsmaker och smakaromer kombineras. Synergi uppnås när grundsmaker, texturer och 

smakaromer kombineras.  
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Forskning om mat och vin i kombination finns enligt Harrington, McCharty och Gozzi (2010) i 

stor utsträckning men forskning om mat och alkoholfria drycker finns endast i begränsat antal. 

Hur grundsmakerna påverkar varandra är en vetenskap och kommer inte förändras beroende på 

vilken dryck som forskningen behandlar (Systembolaget, 2015). Harringtons (2008) sensoriska 

pyramid bör därför visa samma resultat oavsett om drycken är alkoholfri eller innehåller 

alkohol. Ordet dryck kommer hädanefter i studien beskriva både alkoholfria och alkoholhaltiga 

drycker. 

 

Grundsmaker 

Smaksinnet har som grunduppgift att varna människan för giftig föda men även informera om 

vad som är näringsrikt (Gustafsson & Alsne, 2008). I modern tid har människan börjat frångå 

smaksinnets ursprungliga uppgift och fokuserar det till smakupplevelser (Gustafsson & Alsne, 

2008). När människan får en smakupplevelse så indikerar detta att vi upplever någon eller 

några av de fem grundsmakerna (Ibid.). Grundsmakerna, surt, sött, salt, beskt och umami, 

uppfattas i olika smakceller som är samlade i papiller på tungan, insidan av kinderna, 

gommen och i svalget (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014; Öström, 

2005). I Harringtons (2008) sensoriska pyramid behandlas endast fyra av grundsmakerna, 

syra, sötma, sälta och beska. Detta på grund av att det i västerländsk kultur saknas kunskap 

om umami (Mouritsen, 2011). Därför har uppsatsförfattarna valt att inte behandla umami i 

studien. 

 

Syra 

När mat kombineras med dryck så är syran den grundsmaken som tydligast påverkar de andra 

grundsmakerna (Goldstein, 2006; Eriksson et al., 2003; Arnone, 2013; Harrington, 2008). 

Finns det för mycket syra i drycken kommer det att upplevas som surt och för lite syra i 

drycken kommer upplevas tunt och platt (Harrington, 2008). Syran i maten bör alltid vara 

mindre eller på en likvärdig nivå med syran i drycken för att kombinationen ska upplevas 

balanserad (DiDio & Zavatto, 2003). Om både maten och drycken har höga nivåer av syra så 

kommer syran slå ut varandra och tillåta att smakaromer, nya texturer och sötman i drycken 

framträder (Ibid.). Mat med hög syra frambringar sötman i drycken samtidigt som syran i 

drycken kan dämpa beskan i maten (Eriksson et al., 2003).  
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Sötma 

Sötma i mat och dryck fungerar först och främst som en smakförstärkare och beroende på 

vilken kombination av sockermolekyler så kommer intensiteten upplevas olika (Eriksson, 

et.al., 2003; Svensson, 2011). När mat och dryck innehåller flera söta komponenter lyfts 

dryckens syra fram och blir framträdande i förhållande till sötman (Eriksson et al., 2003). 

Samtidigt fungerar sötman som en balanserande faktor då den hjälper till att balansera skarpa 

syror så att de upplevs mer harmoniskt (Harrington, 2008). Om sötman i maten är högre än 

den i drycken så kommer drycken upplevas som sur och bitter (Harrington, 2008). Sötman i 

drycken hjälper till att reducera bittra aromer i maten (Robinsson, 2006) och bör vara mindre 

eller på en likvärdig nivå med drycken för att det ska upplevas balanserat, samtidigt som det 

gör det möjligt för fler smaker att framhävas (DiDio & Zavatto, 2003; Harrington, 2008).  

 

Sälta 

Sältan fungerar i kombinationer av mat och dryck som en smakförstärkare (DiDio & Zavatto, 

2003; Harrington, 2008). Grundsmaken upplevs olika beroende på vilken temperatur maten 

serveras i, t.ex. kalla rätter kommer upplevas saltare än varma (Svensson, 2011; Harrington, 

2008). Sältan i maten hjälper till att framhäva sötman i drycken (Robinson, 2006) samt 

reducera beskan (DiDio & Zavatto, 2003; Harrington, 2008). Mat med en hög halt sälta i 

kombination med syrlig dryck kan resultera i en metallisk bismak (Harrington 2008). Därför 

bör mat med hög sälta kombineras med en dryck som har tydlig syra, sötma samt 

framträdande smakaromer (Harrington, 2008).  

 

Beska 

Beska fungerar som en balanserande faktor för smakaromer samt hjälper till att komplettera 

och skapa kontraster vid en kombination av mat och dryck (Svensson, 1995; DiDio & 

Zavatto, 2003; Harrington, 2008). Likt sältan så kommer beskan bli mer framträdande vid en 

lägre temperatur (Harrington, 2008). Har både maten och drycken höga nivåer av beska så 

kommer dessa inte slå ut varandra utan istället förstärkas (DiDio & Zavatto, 2003; Harrington, 

2008). Beskan i mat dämpar syra i dryck samtidigt som syran hjälper till att harmonisera 

beskan i maten (Eriksson et al., 2003). Sälta i mat kan användas för att reducera beskan i 

drycken och på så vis lyfta fram fler aromatiska karaktärer i drycken (Svensson, 2011). 
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Textur 

Den sensoriska upplevelsen av textur upplevs genom känsel tillsammans med lukt och smak 

(Robinson, 2006). Receptorerna i munnen ingår i det haptiska sinnet som känner av 

beröringar och vibrationer (Gustafsson et al., 2014). En bred definition av textur är att varje 

yta i munnen (tungan, kinder, tänder, gom, läppar) känner av och förmedlar en känsla 

(Harrington, 2008). Strävhet, kropp, viskositet, bitterhet och syra är sammanhängande 

faktorer som påverkar texturen (Robinson, 2006). Temperaturkänsligheten i munnen är viktig 

för upplevelsen (Svensson, 2011) då receptorerna känner av temperaturskillnader (Shepherd, 

2013). Högre temperatur ökar utsöndringen av smakmolekyler av en råvara i munnen och 

lättar upp texturen vilket underlättar stimulationen av smaklökarna (Ibid.). Texturen för mat 

och dryck kan påverka hur konsumenten upplever de multisensoriska smakaromerna (Spence 

& Piqueras-Fizman, 2014). Sötma gör att substanser känns tjockare, syra gör att det upplevs 

tunnare och beska hjälper till att lätta upp feta rätter (Shepherd, 2013; Svensson, 2011). Om 

drycken är kolsyrad så kommer konsistensen i drycken upplevas annorlunda och vara en 

påverkande faktor för texturen i maten (Systembolaget, 2015a). En kolsyrad dryck förmedlar 

en uppfriskande effekt samtidigt som den rensar paletten vid kombinationer som är feta, salta 

eller beska (Harrington & Hammond, 2009; Harrington, 2008). 

 

Smakaromer 

Smakaromer är specifika karaktärer i maten respektive drycken som vid en kombination 

bildar en sinnesförnimmelser i både doft och smak (Harrington, 2008). För att människan ska 

uppfatta en smak måste smakämnet vara upplöst i saliven så att de når smaklökarna, som 

består av 20 till 40 smakceller, i papillerna (Gustafsson et al., 2014). Shepherd (2013) skriver 

att luktsinnet hjälper människan att känna smaker när exempelvis en råvara tuggas sönder så 

utsöndras flera aromkomponenter som når näsan retronasalt (Gustafsson & Alsne, 2008). 

Smakaromerna är ett resultat av den retronasala processen som hjälper till att fläta samman 

doft och smak (Harrington, 2008; Svensson, 1995).  

 

Kryddighet, varaktighet och smakintensitet i maten respektive drycken ska vara anpassat efter 

varandra för att lyfta fram smakaromerna (Harrington, 2008). Kryddighet kan delas in i tre 

delar, söta, salta eller starka kryddor (Harrington, 2008). Kombinationen och balansen av de 

tre delarna kommer påverka hur maten och drycken upplevs tillsammans. Varaktighet i 

smaken kommer hjälpa till att skapa ytterligare sinnesförnimmelser och styrs av hur maten är 
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komponerad (Harrington, 2008). När kryddigheten och varaktigheten är rätt kombinerade så 

behöver smakintensiteten i maten respektive drycken matcha varandra då det är ett viktigt 

element för att skapa en synergi (Harrington, 2008). 

 

Effekter av mat och dryck i kombination 

Harrington (2008) har utifrån sin sensoriska pyramid utvecklat begreppen neutralitet, 

förfriskning och synergi, som är effekter när mat och dryck kombineras. 

 

Neutralitet 

När kombinationen förblir ordinär och angenäm men saknar individualitet och komplexitet 

som förhöjer smakupplevelsen bildas effekten neutralitet (Harrington, 2008). För att lyckas 

framhäva den neutrala effekten baseras kombinationen endast efter grundsmaker och textur 

(Jackson, 2009). Effekten av kombinationen är harmonisk och balanserad men bildar inga nya 

smakegenskaper (Faure-Brac, 2005; Dolk & Forslin, 2012). Genom att göra små förändringar 

i grundsmakerna och texturerna i mat och dryck kan den neutrala effekten uppnås (Dolk & 

Forslin, 2012). Neutralitet kan vara en önskad effekt när drycken ska ingå i en kombination 

som består av flera dominanta råvaror (Harrington, 2008). 

 

Förfriskning 

Genom att skapa en kombination kan måltidskreatören välja att främja en förfriskningseffekt 

(Jamais, 1996). Drycken används som en uppfriskande komponent och rensar paletten från 

dominanta smaker (Goldstein, 2006) samtidigt som kombinationen upplevs fräsch 

(Harrington, 2008). För att effekten av kombinationen ska resultera i en förfriskning måste 

grundsmakerna och smakaromerna vara i balans med varandra (Harrington, 2008). 

Förfriskningseffekten kan även hjälpa till att dölja oönskade smaker i maten som gör att 

slutresultatet av kombinationen upplevs harmonisk samtidigt som den nollställer smaklökarna 

(Jackson, 2009).  

 

Synergi 

När mat och dryck kombineras efter grundsmak, textur och smakaromer kommer det skapas 

en harmonisk känsla som bidrar till en bättre helhetsupplevelse (Faure-Brac, 2005; 

Dornenburg, 2006). Tillsammans med den harmoniska känslan bildas även nya kulinariska 

smakegenskaper (Harrington, 2008; Arnone, 2013). Detta kallar Harrington (2008) för synergi 

och är ett direkt resultat av när grundsmaker, texturer och smakaromer har blivit väl 
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kombinerat. Kombinationen får maten och drycken att bli framträdande i sina smaker och de 

nybildade smakerna existerar inte när maten och drycken provas var för sig (Arnone, 2013).  

 

Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt av mat och låg alkoholhaltig dryck i kombination är syftet att undersöka 

hur effekterna neutralitet, förfriskning och synergi skapas. 

 

Frågeställning 

- Hur påverkar grundsmak, textur och smakaromer den upplevda effekten neutralitet, 

förfriskning och synergi? 

- Vilken av grundsmak, textur och smakarom har störst påverkan för att en effekten 

neutralitet, förfriskning och synergi ska skapas? 

 

Metod och material 

Inför föreliggande studie genomfördes en pilotstudie. Utifrån pilotstudiens resultat valde 

uppsatsförfattarna att genomföra en analytisk samt en affektiv undersökning. Den analytiska 

undersökningen baseras på ett beskrivande test som analyserar vad som händer med den 

kombinerade maten och dryckens egenskaper. Den affektiva undersökningen baseras på ett 

konsumenttest utifrån Harringtons (2008) begrepp; neutralitet, förfriskning och synergi. 

Nedan presenteras och redovisas de metoder som tillämpats, samt material som använts vid 

den analytiska samt affektiva undersökningen. 

 

Pilotstudie 

Pilotstudiens syfte var att analysera dryck tillsammans med mat för att få reda på vilka 

smakegenskaper som var dominanta i kombinationen. Studien undersökte även om dessa 

kombinationer frambringade effekterna neutralitet, förfriskning eller synergi. Två drycker 

ingick i undersökningen, Lemonad citron och IPA. Respektive dryck kombinerades med 20 

stycken utvalda produkter, dessa produkter skulle alla vara förknippade med ordet grill samt 

vara inköpt på ICA. Bedömarna studerar tredje året inom programmen Sommelier och 

måltidskreatör samt Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Restaurang och Hotellhögskolan i 

Grythyttan. Först fick bedömana ange vilken preferens de hade för kombinationen med hjälp 

av en hedonisk skala ifrån 1-9, sedan undersöktes vilken av Harringtons (2008) effekter 

kombinationen bildade. Bedömarna fick välja ett av tre alternativ; neutralitet, förfriskning 
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samt synergi. Bedömarna fick även kommentera vilka smakegenskaper de uppfattade vid 

kombinationen. Resultatet (se bilaga 4) visade vilka kombinationer som fick högst 

medelvärde för neutralitet, förfriskning och synergi, samt vilket preferensvärde 

kombinationen ansågs ha.  

 

Litteraturstudie 

Studiens teoretiska bakgrund är baserad på en litteraturstudie, som enligt Bryman (2011) 

utgör det vetenskapliga skrivandet. Det är viktigt för uppsatsförfattarna att först skapa sig en 

förståelse för ämnet, detta görs genom att läsa redan befintlig litteratur, forskning och teorier 

(Bryman, 2011). Med hjälp av sökorden, non alcoholic, food matches och the wine and food 

paring process, har uppsatsförfattarna hittat publicerade artiklar i databasen Food Science and 

Technology Abstracts (FSTA) som behandlar studiens ämne. Uppsatsförfattarna begränsade 

sig till endast en databas, då de fick artiklar som beskrev metoderna samt Harringtons (2008) 

teori från handledare.  

 

Temporal dominance of sensation 

Analytiska metoder används främst för att mäta olika produkters egenskaper och hur dessa 

upplevs (Gustafsson et al., 2014). Som mätinstrument används en tränad panel som objektivt 

analyserar intensiteten, skillnader samt likheter av en produkts egenskaper som tagits fram i 

förväg (Ibid.). Temporal Dominance of Sensation (TDS) är ett beskrivande test som hör till 

den analytiska metoden (Gustafsson et al., 2014). TDS beskriver och identifierar 

sinnesförnimmelser, dominanta sensoriska egenskaper, intensitet, varaktighet och hur dessa 

förändras i produkten över en bestämd tid (Labbe, Schlich, Pineau, Gilbert & Martin, 2008; 

Di-Monaco, Su, Masi & Cavella, 2014; Gustafsson et al., 2014). Uppfattningen av de 

sensoriska attributen är inte en enskild händelse utan en dynamisk process med flera händelser 

som resulterar i ett multidimensionellt resultat (Labbe et al., 2008). Resultatet kan därmed ge 

en djupare förståelse för produkten och dess egenskaper (Meillon, Urbano & Schlich, 2009), 

samtidigt som den kritiskt analyserar komplexiteten bakom t.ex. förfriskning (Labbe et al., 

2008). 

 

Konsumenttest 

Affektiva metoder används för att mäta hur konsumenter upplever olika produkter 

(Gustafsson et al., 2014). Istället för en tränad panel använder affektiva tester konsumenter 

som beskriver hur deras preferens till produkten är och varför (Gustafsson et al., 2014; 
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Lawless & Heymann, 2010). För att få ett pålitligt resultat anser Lawless och Heymann 

(2010) att så många som möjligt bör delta men att antalet minst är 75. Konsumenttester tillåter 

bedömaren att fysiskt känna, smaka och dofta på en produkt för att sedan lämna respons om 

preferens (Gustafsson et al., 2014). I ett acceptanstest mäts konsumenternas preferenser 

genom den hedoniska skalan (Szatek, 2011). Den hedoniska skalan utformas utifrån en 

niogradig skala (Lawless & Heymann, 2010; Szatek, 2011). Ett på skalan betyder att 

konsumenten har en låg preferens, dvs. tycker inte om, medan nio på skalan betyder att 

preferensen är hög, dvs. tycker mycket om (Szatek, 2011; Gustafsson et al, 2014). 

 

Material 

Uppsatsförfattarna analyserade resultatet ifrån pilotstudien (se bilaga 4) och utformade 

därefter kombinationer, se tabell 1 och 2, utifrån vilken av Harringtons (2008) effekter som 

hade högst medelvärde samt dess preferens. Till kombinationerna användes två drycker, en 

lemonad och en öl. Lemonaden är en lätt kolsyrad, alkoholfri dryck med en karaktär av citron. 

Ölen hade en låg alkoholhalt på 3.5 % och är av sorten India Pale Ale. Respektive dryck 

tilldelades 12 kombinationer, dock ansåg uppsatsförfattarna att en produkt inte uppnådde rätt 

kvalité och uteslöt därför berörda kombinationer. Detta resulterade i att lemonaden provades 

tillsammans med nio olika matkombinationer, se tabell 1, och ölen provades med 11 olika 

matkombinationer, se tabell 2. Fullständig beskrivning av maten återfinns i bilaga 2 

 

Tabell 1. Matkombinationerna tillsammans med lemonaden som sammanställts utifrån pilotstudiens resultat. X 

visar förstnämnda produktens effekt och O visar sistnämnda produktens effekt. Förkortningarnas betydelse: pos: 

positiv, neg: negativ. 
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Grillad lax + Smörslungad potatis x o  pos 

Chili lime Räkor + Bearnaise x  o pos 

Chili Kyckling + Grillad Majs  x o pos 

Champinjoner + Grillad Paprika x  o neg 

Bearnaise + rå paprika  xo   pos 

Grillad Kyckling + Salta Jordnötter  xo  pos 

Potatissallad + rökt lax   xo pos 

Champinjoner + Grillad lök xo   neg 
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Grillad Sparris + Grillad tomat   xo neg 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Matkombinationerna tillsammans med ölen som sammanställts utifrån pilotstudiens resultat. X visar 

förstnämnda produktens effekt och O visar sistnämnda produktens effekt. Förkortningarnas betydelse: pos: 

positiv, neg: negativ. 
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Grillad lök + Smörslungad Potatis x o  pos 

Chorizo + Grillad Majs x  o pos 

Karré + Bearnaise  x o pos 

Salta nötter + Grillad kyckling x o  neg 

Chili lime Räkor + Grillad Paprika x  o neg 

Champinjoner + Rökt Lax  x o neg 

Grillad kyckling + Bearnaise xo   pos 

Smörslungad potatis + Karré  xo  pos 

Salta nötter + Chili lime räkor xo   neg 

Rå paprika + Champinjoner  xo  neg 

Chili Kyckling + Tomat   xo neg 

 

Sensoriska Bedömare 

För att hitta respondenter till TDS undersökningen kontaktades studenter vid RHS via det 

sociala nätverket Facebook. Gustafsson et al.(2014) anser att de sensoriska bedömningarna 

underlättas om panelen har en god produktkännedom och intresse av undersökningens ämne. 

Studenterna fick information om undersökningen samt tider och datum för när bedömningen 

skulle genomföras. Totalt tio studenter med ett åldersspann mellan 21-34 år anmälde sitt 

intresse för undersökningen. Fyra av bedömarna studerar tredje året inom sommelier och 

måltidskreatörer, fem stycken studerar tredje året inom kulinarisk kock och måltidskreatör 

och en var f.d. student som tagit examen inom måltidsekologi-programmet. 
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För att hitta konsumenter till konsumentundersökningen tillfrågades gäster från restaurangen 

som låg i anslutning till provningslokalen samt studenter vid RHS i Grythyttan. Totalt deltog 

84 konsumenter med ett åldersspann på 18-57 år. Det fanns inga förutbestämda krav för 

deltagarna vilket resulterade i att alla som ville, fick delta.  

 

Genomförande av TDS 

TDS- undersökningen genomfördes den 30 april 2015 i det sensoriska laboratoriet på RHS i 

Grythyttan som uppfyller ISO-standard (ISO 8589, 2007). I anslutning till det sensoriska 

laboratoriet finns ett kök där matprodukterna som skulle vara varma tillagades och hölls sedan 

varmt vid en temperatur på 60°C. Drycken samt de kalla matprodukterna förvarades i ett 

kylrum som höll 8° C. De varma matkombinationerna serverades och varmhölls i runda 

aluminiumformar och de kalla rätterna serverades på runda papperstallrikar. Drycken 

serverades i ISO-standardiserade glas (ISO 3591, 1977). Aluminiumformarna och 

papperstallrikarna kodades med tresiffriga, slumpmässigt framtagna koder (Gustafsson et al., 

2014). Eftersom det endast serverades en dryck vid respektive session valde författarna att 

inte koda denna.  

 

Då köket ligger i anslutning till det sensoriska laboratoriet underlättades de praktiska 

förberedelserna, värmehållningen samt serveringen av mat och dryck. Alla matprover (se 

tabell 1 och 2) var uppdelade i 1x1 cm portionsbitar för att underlätta provningen för 

bedömaren. De varma serveringskärlen placerades sedan på värmeplattor i det sensoriska 

laboratoriet som hade en temperatur på 60° C. Detta för att proverna skulle hålla en jämn 

temperatur under hela undersökningen (Szatek, 2011; Gustafsson et al., 2014). Varje 

bedömare fick 3cl dryck som serverades vid en temperatur på 12° C. För att temperaturen och 

kolsyran i skulle vara konstant blev drycken kontinuerligt påfylld. Undersökningen delades in 

i två omgångar. Första omgången bestod av en dryck och nio matkombinationer, se tabell 1, 

som delades upp i två delar med en paus i fem minuter. Andra omgången bestod av en dryck 

och 11 matkombinationer, se tabell 2, som delades upp i två delar med en paus i fem minuter. 

Respektive bedömare skulle under 90 sekunder bedöma dominanta egenskaper (se tabell 3) i 

drycken, matkombinationen och dryck- och matkombinationen tillsammans, i programmet 

EyeQuestion. Först bedömdes dominanta egenskaper i drycken under 30 sekunder följt av 

matkombinationen under 30 sekunder och avslutningsvis dryck och matkombinationen 

tillsammans under 30 sekunder.  



 

17 

 

Tabell 3. Egenskaperna som bedömdes vid TDS-undersökningen. Egenskaperna med en stjärna bedömdes i 

kombinationerna med lemonad. Egenskaperna med två stjärnor bedömdes i kombinationer med öl. 

Egenskaper 

Syra 

Sötma 

Sälta 

Beska 

Kolsyra 

Fett 

Hetta 

Rökighet 

Citron 

Päron* 

Fläder * 

Blommigt ** 

Banan ** 

 

 

Genomförande av konsumenttest 

Konsumenttestet genomfördes på måltidens hus i Grythyttan den 7 och 8 maj 2015. Testerna 

pågick ifrån 10.30- 13.30 båda dagarna och totalt var det 84 personer som deltog, varav 60 

stycken var studenter vid RHS-Grythyttan och 24 stycken var gäster till restaurangen.  

 

Först fick konsumenterna ange sin preferens på en skala 1-9, därefter undersöktes vilken av 

Harringtons (2008) effekter, neutralitet, förfriskning eller synergi, kombinationen bildade. 

Konsumenterna fick sedan välja ett av fyra alternativ, se tabell 4, samt lämna detaljerade 

kommentarer om hur kombinationen upplevdes. 

 
Tabell 4. Svarsalternativen i konsumentundersökningen med definition 

Neutralitet Om kombinationen upplevs neutral och balanserad. 

Förfriskning Om kombinationen upplevs uppfriskande. 

Synergi Om kombinationen skapar några nya smakegenskaper. 

Vet ej Om inget av ovanstående inträffar. 

 

Maten tillagades i köket som låg i anslutning med bedömningslokalen och serverades när 

konsumenten tagit plats i lokalen. Alla matprover (se tabell 1 och 2) var uppdelade i 1x1 cm 

portionsbitar för att underlätta provningen för bedömaren. Alla serveringskärl till 

livsmedelsprodukterna var kodade med tresiffriga slumpmässigt framtagna koder. 

Livsmedelsproverna serverades på papptallrikar och konsumenterna fick äta med plastgafflar. 
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Proverna varmhölls i köket på 60° C och serverades ut till varje konsument, detta för att 

kunna hålla jämn temperatur under hela provningen. Dryckerna förvarades i en kyl i 

metodköket under hela bedömningen. Dryckerna hade en serveringstemperatur på 12° C och 

serverades i plastglas som innehöll 5 centiliter dryck per glas.  

 

Etisk planering för studiens genomförande 

När det kommer till forskning så finns det flera etiska principer som forskaren bör ta i akt 

(Bryman, 2011). I den här studien berörs fyra av de etiska principerna: samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i studien har rätt att ge sitt samtyckande och 

godkännande för att vilja vara med i studien (Bryman, 2011). För att deltagarna skall kunna 

avgöra om de vill delta eller avstå sin medverkan skall de få tydlig information om studien 

(Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Detta är en del av informationskravet som ger alla 

deltagare i studien rätten att bli informerad om studiens syfte, hur studiens tillvägagångssätt 

samt att deltagandet i studien är frivillig (Brymam, 2011). Inför deltagarnas medverkan så har 

alla fått ta del av ett informationsblad gällande studiens syfte och de tester som ska 

genomföras (Se bilaga 3). Uppsatsförfattarna informerade deltagarna att deras medverkan 

förblir anonymt. Enligt Bryman (2011) är detta en viktig del inom konfidentialitetskravet då 

information om deltagarna inte ska riskeras att spridas till obehöriga. Samtliga uppgifter som 

samlats in för studiens syfte behandlas enligt nyttjandekravet, att uppgifterna endast använts 

för studiens forskning (Bryman, 2011, Patel & Davidson, 2011).  

 

Databearbetning 

TDS undersökningen bestod av tio respondenter som bedömde två drycker och 20 

matkombinationer, detta gav 200 olika bedömningar att bearbeta. För att sammanställa 

resultatet skapades ett diagram för varje kombination i tilläggsprogrammet EyeOpener. Där 

undersöktes vilka smakegenskaper som var dominanta och översteg en signifikansnivå på fem 

procent (p<0.05). En signifikansnivå som är fem procent, betyder att sannolikheten att 

slumpen har avgjort resultatet är fem procent eller lägre (Gustafsson et al., 2014). 

Diagrammen sammanställdes i fyra tabeller, se bilaga 5.  
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Konsumenttestet bestod av totalt 84 konsumenter som tillsammans bedömde två drycker och 

20 matkombinationer, detta gav 1680 olika bedömningar att bearbeta. För att sammanställa 

resultatet ifrån konsumentundersökningen skapades tabeller i tilläggsprogrammet EyeOpener. 

Tabellerna visar hur många konsumenter som ansåg att en specifik effekt skapades, övriga 

kommentarer samt medelvärdet av preferensen, se bilaga 6.  

 

Resultat 

Här följer en redovisning av resultaten ifrån de två genomförda undersökningarna. 

Uppsatsförfattarna har begränsat resultatet till att endast redovisa fyra kombinationer för 

respektive effekt, neutralitet, förfriskning och synergi. Begränsningen baserades på de 

kombinationer som flest konsumenter ansåg skapa respektive effekt. Kombinationerna för 

neutralitet och förfriskning begränsades till två kombinationer med lemonad respektive öl. 

Kombinationerna för synergi begränsades till fyra kombinationer tillsammans med öl. De 

kombinationer där flest konsumenter ansåg skapa neutralitet, förfriskning och synergi valdes 

att redogöras i resultatet. För fullständigt resultat se bilaga 4. Först redovisas vilken effekt 

som konsumenterna ansåg att kombinationen skapade följt av resultatet ifrån TDS-

undersökningen som beskriver vilka egenskaper dominerade i respektive kombination. 

 

Neutralitet 

Först redovisas vilken effekt som konsumenterna ansåg att kombinationen skapade följt av 

resultatet ifrån TDS-undersökningen som beskriver vilka egenskaper dominerade i respektive 

kombination. 

 
Tabell 5. Sammanställning av de dryck- och mat kombinationer som antalet konsumenter ansåg skapa effekten 

neutralitet. Tabellen visar även medelvärdet av konsumenternas preferens om kombinationen 

 

Neutralitet Förfriskning Synergi Vet ej Preferens 

Grillad kyckling & Jordnötter + Lemonad  11  8  5  2  4,64 

Champinjoner & Lök + Lemonad  11  8  5  2  3,91 

Lök & Smörslungad Potatis + Öl 11  5  4  0  4,64 

Chorizo & Majs + Öl 10  3  7  0  4,61 

 

Tabell 5 visar att kombinationer som baseras på svamp, grönsaker, potatis, korv och kyckling 

skapar effekten neutralitet. Konsumenterna beskrev den upplevda neutrala effekten som 

balanserad i grundsmakerna och att ingen smakarom blev för dominant. I kombinationen av 

svamp och grönsaker tillsammans med lemonaden ansåg konsumenterna att smaken av 
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grönsakerna dämpades och att dryckens sötma blev mer framträdande. Den totala upplevelsen 

av kombinationen beskrevs vara platt och neutral. När kombinationen av svamp och 

grönsaker provades tillsammans med ölen ansåg några konsumenter att beskan upplevdes mer 

balanserad medan andra ansåg att beskan blev en dominerande egenskap. Kombinationer 

baserade på grönsaker och potatis fick kommentarer att grundsmakerna dämpades samtidigt 

som smakaromerna ifrån drycken, potatisen och grönsakerna ökade. Rätter som baseras på 

korv, kyckling och grönsaker ansåg konsumenterna vara de kombinationer som dämpade 

smakaromerna samtidigt som de balanserade grundsmakerna. 

 
Tabell 6. Sammanställning av TDS resultat där X visar de egenskaper som har en signifikans. Förkortningarnas 

betydelse; D1: Lemonad citron, D2: Öl, IPA, K1: Grillad Kyckling & Salta Jordnötter, K2: Grillad Champinjon 

& Grillad Lök K3: Grillad Lök & Smörslungad potatis, K4: Grillad Chorizo & Grillad Majs. 

 

 D1 K1 D1+K1 D1 K2 D1+K2 D2 K3 D2+K3 D2 K4 D2+K4 

Syra x x x x x        

Sötma x x x x x x  x x  x x 

Sälta  x x          

Beska       x x x x x x 

Kolsyra       x      

Fett             

Hetta  x           

Rökigt           x  

Citron x x  x         

Päron             

Fläder              

Blommigt             

Banan             

 

Tabell 6 visar att sötman är tydlig vid samtliga kombinationer av dryck och mat. Syran och 

sältan förstärks i kombinationer baserade på fågel och nötter men inte vid kombinationer som 

grundas på grönsaker, potatis och kryddig korv. Beskan förblir tydlig när ölen kombineras 

med grönsaker, smörslungad potatis och kryddig korv. 
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Förfriskning 

Först redovisas vilken effekt som konsumenterna ansåg att kombinationen skapade följt av 

resultatet ifrån TDS-undersökningen som beskriver vilka egenskaper dominerade i respektive 

kombination. 

 
Tabell 7. Sammanställning av de dryck- och mat kombinationer som antalet konsumenter ansåg skapa effekten 

förfriskning. Tabellen visar även medelvärdet av konsumenternas preferens om kombinationen 

 

Neutralitet Förfriskning Synergi Vet ej Preferens 

Bearnaise & Rå paprika + Lemonad  5  13  6  2  4,74 

Potatissallad & Kallrökt lax + Lemonad  8  12  6  0  4,82 

Karré & Bearnaise + Öl 0  10 10  0  4,91 

Grillad kyckling & Bearnaise + Öl 1  11  5  1  4,91 

 

Tabell 7 visar att kombinationer baserade på komponenter med en hög fetthalt tillsammans 

med lemonaden och ölen skapar effekten förfriskning. Konsumenterna beskrev den upplevda 

förfriskningseffekten som grundsmaken syra blev mer dominerande, maten mindre fet samt 

att smakaromerna i både mat och dryck framhävdes. Den totala upplevelsen av kombinationen 

ansågs vara fräsch och uppfriskande. Konsumenterna ansåg vid kombinationer bestående av 

fisk, kött och potatis framhävde grundsmakerna syra och sötma som resulterade att maten 

upplevdes mindre fet samtidigt som smakaromerna ökade. När kombinationerna innehöll fet 

sås ansåg konsumenterna att dryckens syra balanserade de övriga grundsmakerna samtidigt 

som såsen upplevdes mindre fet och smakaromerna framhävdes. 

 
Tabell 8. Sammanställning av TDS resultat där X visar de egenskaper som har en signifikans. Förkortningarnas 

betydelse; D1: Lemonad citron, D2: Öl, IP, K5: Bearnaise & Rå Paprika, K6: Potatissallad & Kallrökt Lax, 7: 

Grillad Karré & Bearnaise, K8: Grillad Kyckling & Bearnaise 

 D1 K5 D1+K5 D1 K6 D1+K6 D2 K7 D2+K7 D2 K8 D2+K8 

Syra x  x x x        

Sötma x  x x x x  x x  x x 

Sälta     x x       

Beska  x x    x  x x  x 

Kolsyra             

Fett  x x  x x  x x  x x 

Hetta             
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Rökigt             

Citron x   x         

Päron             

Fläder              

Blommigt             

Banan             

 

Tabell 8 visar att sötman är tydlig vid samtliga kombinationer av dryck och mat. Syran 

förstärks i kombinationer baserade på fet sås och grönsaker men inte vid kombinationer 

baserade på potatissallad och rökt fet fisk. Sältan framträder vid saltade och rökta 

matkombinationer. Beskan förblir tydlig i en kombination baserat på råa grönsaker, fet sås, 

fläskkött eller fågel. Texturegenskapen fett blir tydlig i kombinationer baserade på feta 

produkter men i inte fettsnåla maträtter. 

 

Synergi 

Först redovisas vilken effekt som konsumenterna ansåg att kombinationen skapade följt av 

resultatet ifrån TDS-undersökningen som beskriver vilka egenskaper dominerade i respektive 

kombination. 

 
Tabell 9. Sammanställning av de dryck- och mat kombinationer som antalet konsumenter ansåg skapa effekten 

synergi. Tabellen visar även medelvärdet av konsumenternas preferens om kombinationen 

 

Neutralitet Förfriskning Synergi Vet ej Preferens 

Salta nötter & Grillad kyckling + Öl 2  5  13  0  4,45 

Räkor & Grillad paprika + Öl 4  3  13  0  3,7 

Salta nötter & Räkor + Öl 5  4  8  1  3,17 

Chilimarinerad kyckling & Tomat + Öl 2  8  8 0  4,98 

 

Tabell 9 visar att kombinationer baserade på salta och feta komponenter i kombination med 

ölen skapar effekten synergi. Konsumenterna beskrev den upplevda synergieffekten som att 

sötman och beskan balanserades, smakaromerna framhävdes samt att det skapades nya 

smakaromer. Vid kombinationer som innehåller skaldjur och fet fisk ansåg konsumenterna att 

beskan ökade samt att det skapades en metallisk bismak av fisk och hav. Konsumenterna 

beskrev att kombinationerna baserade på kött och kyckling framhävde grundsmaken beska, 

smakaromerna samtidigt som det bildades nya smaker som vanilj, kardemumma och tvål. 
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Tabell 10. Sammanställning av TDS resultat där X visar de egenskaper som har en signifikans. Förkortningarnas 

betydelse; D1: Lemonad citron, D2: Öl, IP, K9: Salta nötter & Grillad Kyckling, K10: Chili och Limemarinerade 

Räkor & Grillad Paprika, K11: Salta Nötter & Chili och limemarinerade räkor, K12: Chilimarinerad Kyckling & 

Ugnsbakad Tomat 

 

 D2 K9 D2+K9 D2 K10 D2+K10 D2 K11 D2+K11 D2 K12 D2+K12 

Syra           x  

Sötma  x x  x x   x  x x 

Sälta  x x     x     

Beska  x x x x x x x x x  x 

Kolsyra             

Fett   x          

Hetta     x x  x     

Rökigt             

Citron             

Päron             

Fläder              

Blommigt             

Banan             

 

Tabell 10 visar att sötman och beskan är tydlig vid samtliga kombinationer av dryck och mat. 

Sältan framträder vid kombinationer som baseras på nötter tillsammans med fågel. Hettan i 

chilimarinerade skaldjur förblir tydlig i kombination med öl och grillade grönsaker.  

 

Resultatdiskussion 

Undersökningens syfte var att analysera vilka av Harringtons (2008) kombinationseffekter 

neutralitet, förfriskning och synergi som skapas när dryck och mat kombineras. I 

resultatdiskussionen presenteras vad konsumenterna ansåg om respektive effekt, vad effekten 

grundas i samt om de överensstämmer med Harringtons (2008) teorier.  

 

Neutralitet 

För att neutralitet ska uppstå måste kombinationen baseras utifrån dryckens respektive matens 

grundsmaker och texturer (Harrington, 2008). De kombinationer som ansågs ha en tydlig 

neutralitet enligt konsumenterna (se tabell 5), saknade dominanta smakaromer, se tabell 6. 
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Detta kan enligt Harrington (2008) bero på att kombinationen saknar balans mellan 

kryddighet, varaktighet och smakintensitet. Kombinationerna stämmer väl överens med 

Jacksons (2009) teori om att dominanta smakaromerna inte är önskvärt i en 

neutralitetskombination. 

 

Konsumenterna ansåg att grundsmakerna var balanserade med varandra vilket Faure-Brac 

(2005) anser är ett resultat av neutralitetseffekten. Detta kan bero på att syran i drycken och 

maten låg på en likvärdig nivå och resulterar därför i en balanserad upplevelse (DiDio & 

Zavatto, 2003). När både maten respektive drycken har dominant syra kommer grundsmaken 

att slås ut vid en kombination och framhäva sötman (Ibid.). Detta stämmer överens med 

respondenterna som ansåg att syrans dominans försvann när lemonaden kombinerades med 

grönsakerna och framhävde sötman (se tabell 6). I kombinationerna med ölen (se tabell 6) 

saknades en dominans av sötma i drycken men inte i matkombinationerna. Enligt Harrington 

(2008) ska detta resultera i att kombinationen skapar sura smaker. Detta framgick inte i 

resultatet då ingen av konsumenterna ansåg att kombinationerna upplevdes sura. Dock kan 

detta bero på att sötman och beskan balanserar syran så att den upplevs mer harmonisk 

(Harrington, 2008; Eriksson et al., 2003).  

 

Enligt konsumenterna uppfattades inte texturen som någon påverkande faktor för att 

neutralitetseffekten skulle uppstå. Detta motsäger Harringtons (2008) teori om att även 

texturen är viktig för en neutralitetseffekt. Texturen kommer dock upplevas olika beroende på 

intensiteten i grundsmakerna (Shepard, 2013; Svensson, 2011). Eftersom de kombinationer 

som konsumenterna ansåg skapa en neutralitetseffekt var varma kan detta påverkat texturen. 

Enligt Shepherd (2013) så kan varma produkter lätta upp texturen samt framhäva smakernas 

intensitet. 

 

Förfriskning 

De kombinationer som ansågs ha en tydlig förfriskningseffekt enligt konsumenterna (se tabell 

7) baserades på grundsmakerna och smakaromerna. Respondenterna ansåg att 

kombinationerna var dominanta i grundsmakerna och texturen fett (se tabell 8), trots detta 

uppfattade konsumenterna kombinationerna som uppfriskande (se tabell 7). Respondenternas 

resultat motsäger Harringtons (2008) teori om att en förfriskningseffekt baseras utifrån 

grundsmaker och smakaromer. Enligt Harrington och Hammond (2009) beror detta på att 
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syran, beskan samt kolsyran i drycken hjälper till att ge en uppfriskande känsla vid 

kombination av fet mat.  

 

Enligt konsumenterna var det syran i drycken som gjorde att kombinationen upplevdes 

mindre fet. Detta stämmer överens med DiDio och Zavattos (2003) teori om att syra bryter 

existerande texturer. Enligt Robinson (2006) är det inte bara syran utan även beskan som 

påverkar hur texturen upplevs. Detta anser Shepherd (2013) och Svensson (2011) beror på att 

beska hjälper till att lätta upp feta texturer. Detta förklarar varför respondenterna ansåg att 

kombinationerna hade en dominant beska (se tabell 6) som inte uppfattades av 

konsumenterna. Vid kombinationen av bearnaise och rå paprika tillsammans med lemonaden 

visar resultatet ifrån konsumenterna att det skapades en uppfriskande effekt som dämpade 

beskan i paprikan. Detta menar Jackson (2009) är ett resultat ifrån förfriskningseffekten som 

kan dölja mindre bra attribut i kombinationen.  

 

Smakaromernas intensitet ökade enligt konsumenterna vid kombinationen av grillad kyckling, 

bearnaise och öl. Enligt Svensson (1995), DiDio och Zavatto (2003) och Harrington (2008) 

beror detta på att beska tillsammans med andra grundsmaker balanserar och framhäver 

smakaromernas intensitet. Vid samma kombination ansåg respondenterna att även sötman var 

dominant. Enligt Eriksson et al. (2003) och Svensson (2011) hjälper sötman till att öka 

smakintensiteten i kombinationen vilket bekräftades av konsumenterna som upplevde en ökad 

smakintensitet. 

 

Synergi 

För att kombinationen ska resultera i en synergieffekt behöver grundsmaker, texturer och 

smakaromer vara väl kombinerat som resulterar i att det skapas nya kulinariska smaker 

(Harrington, 2008; Arnone, 2013). Resultatet från konsumentundersökningen motsäger 

Harringtons (2008) teori då konsumenterna ansåg att det bara var grundsmakerna och 

smakaromerna som tillsammans bildade nya smaker. Detta kan enligt Gustafsson och Alsne 

(2008) bero på att det är grundsmakerna som skapar en smakupplevelse. Detta förklarar 

respondenternas resultat (se tabell 10) som visar att grundsmakerna var dominanta men inte 

textur och smakaromer. 

 

Avsaknaden av texturen kan enligt Harrington (2008) bero på att syran inte är dominant.  
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Detta stämmer överens med respondenternas resultat som visar att syran inte var någon 

dominerande grundsmak (se tabell 10). Detta motsäger dock Shepherds (2013) och Svenssons 

(2011) teori om att en dominant syra gör att texturen upplevs tunnare. DiDio och Zavatto 

(2003) anser om maten respektive dryckens syra är likvärdig kommer istället sötman 

framhävas samtidigt som texturen förändras. Detta stämmer överens med respondenterna som 

ansåg att sötman var dominant i maten och vid kombinationen (se tabell 10). Konsumenterna 

beskrev sötman som en balanserad faktor i kombinationen. Dock motsäger detta Harringtons 

(2008) teori om att sötman i maten ska vara lägre än i drycken för att kombinationen ska 

upplevas balanserad samtidigt som det utvecklas nya smakaromer.  

 

När sötman är dominant i maten men inte i drycken kommer beskan att öka i kombinationen 

(Harrington, 2008). Konsumenterna ansåg att kombinationer baserade på skaldjur och 

grönsaker ökade beskan samtidigt som den skapade en metallisk bismak. Enligt DiDio & 

Zavatto (2003) och Harrington (2008) beror detta på att två beska komponenter inte slår ut 

varandra utan ökar dess intensitet. Detta stämmer överens med respondenterna som ansåg att 

drycken och maten hade en dominant beska (se tabell 10).  

 

Konsumenterna beskrev kombinationerna där beskan och smakaromerna framhävdes även 

bildade nya smaker. Detta stämmer överens med Harringtons (2008) teori om att 

smakaromernas intensitet är ett viktigt element för skapandet av synergi. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Här diskuteras valda metoder och material. Diskussionen analyserar metoderna som använts i 

studien, vilka faktorer som påverkat val av material samt vilka åtgärder som är lämpliga för 

framtida studier. 

 

Deltagarna 

Bakker och Clark (2012) anser att alla respondenter uppfattar doft- och smakegenskaper olika. 

Då respondenterna vid TDS-undersökningen var studenter vid RHS-Grythyttan fanns en 

förkunskap inom sensorik vilket uppsatsförfattarna ansåg skapa ett tillförlitligt resultat. 

Eftersom respondenterna kan vara en viktig felkälla, måste dessa tränas och kalibreras 

tillsammans för att kunna tolka och uppfatta egenskaper lika (Gustafsson et al., 2014). Därför 

valde uppsatsförfattarna att träna panelen för att öka studiens validitet. Dock genomfördes 

bara ett träningstillfälle vilket uppsatsförfattarna ansåg skulle räcka. Efter TDS-
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undersökningen insåg uppsatsförfattarna att fler träningstillfällen hade behövts för att 

respondenterna skulle bli säkrare på metoden och på så vis uppnå en högre bedömningsnivå.  

 

Konsumenttestet genomfördes med hjälp av 84 stycken konsumenter vilket är tillräckligt för 

att resultatet ska vara pålitligt (Lawless & Heymann, 2010). Eftersom studien genomfördes 

under lunchtid var det svårt för uppsatsförfattarna att hitta konsumenter som hade tid att delta, 

därför tillfrågades studenter vid RHS-Grythyttan. Detta kan ha påverkat resultatet då 

majoriteten av deltagande konsumenter var studenter med grundläggande kunskap inom 

sensorik. 

 

Metoderna 

Uppsatsförfattarna valde att genomföra en TDS-undersökning för att ta reda på vad som sker 

under en bestämd tid i kombinationer av mat och dryck. Även om metoden var ny för 

uppsatsförfattarna var den enkel att sätta sig in i och att lära ut. Då TDS är en dynamisk metod 

som analyserar hur egenskaperna påverkas av varandra har detta gett ett tydligt resultat. Då 

metoden går ut på att undersöka egenskapernas dominans i förhållande till varandra under en 

utsatt tid, kan detta ha varit en stressfaktor som påverkat respondenternas bedömning.  

 

Närheten till köket underlättade förberedelserna av varje prov samt att drycken kunde hållas 

på en jämn temperatur. Värmehållningen av maten underlättades då uppsatsförfattarna kunde 

ställa ut flera prover på en och samma gång tack vare värmeplattorna som fanns i lokalen. 

Detta gjorde att respondenterna kunde bedöma respektive prov utan att temperaturen 

påverkades. Vid konsumentundersökningen hade uppsatsförfattarna inte tillgång till 

värmeplattor vilket kan ha påverkat resultatet. Enligt Gustafsson et al. (2014) är det viktigt för 

resultatet att alla prov bedöms lika. Materialet valdes utifrån den pilotstudie som genomförts 

med utvalda produkter ifrån ICA. Uppsatsförfattarna valde att ta bort en råvara då denna inte 

ansågs hålla rätt kvalité.  

 

Effekterna 

För att undersöka vilka av Harringtons (2008) effekter som skapas, utformades kombinationer 

från pilotstudiens resultat. Detta för att studera effekternas påverkan av varandra när två 

råvaror med olika effekter kombineras. När uppsatsförfattarna granskade resultatet framgick 

inget tydligt mönster om hur effekterna påverkat varandra. Detta kan bero på att när två 
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effekter kombineras så har även grundsmaker, texturer och smakaromer förändrats och 

kombinationen resulterar därför i en ny upplevd effekt. Detta kan förklara varför Harrington 

(2008) beskriver kompletta maträtters effekter och inte enskilda råvaror, då råvarorna 

tillsammans skapar nya förutsättningar. Uppsatsförfattarna har utifrån detta valt att begränsa 

sin undersökning till hur kombinationens slutliga effekt har utvecklats.  

 

Forskningsetisk uppföljning 

Studiens undersökningar har arbetat efter Brymans (2011) etiska principer. Alla deltagarna 

anmälde frivilligt sitt intresse av att delta i studien och gav sitt godkännande i enlighet med 

Brymans (2011) samtyckeskrav. Deltagarna fick ett informationsblad som beskrev studiens 

syfte samt att deras deltagande anonymiserades i enlighet med informationskravet samt 

konfidentialitetskravet. Detta resulterade i att deltagarna blev insatta i ämnet och svarade 

utifrån eget tyckande. Uppsatsförfattarna har enligt nyttjandekravet informerat deltagarna att 

alla data endast kommer att användas för studiens forskning.  

 

Slutsats 

Harringtons teori om att neutralitet, förfriskning samt synergi påverkas av olika 

kombinationer av grundsmaker, texturer och smakaromer går att ifrågasätta. Resultatet av 

studien visade att det är grundsmakerna som har störst inverkan till vilken av Harringtons 

(2008) effekter som uppstår. Grundsmakerna påverkar texturer samt smakaromer och hur 

dessa kommer att upplevas. Syran och beskan gör att feta rätter upplevs lättare samtidigt som 

de framhäver smakaromerna. Sötman och sältan balanserar upp de övriga grundsmakerna 

samtidigt som de framhäver smakaromer. När grundsmakerna är rätt komponerade så ökar 

chansen att något av neutralitet, förfriskning eller synergi uppstår.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien ger en ökad förståelse hur någon av effekterna neutralitet, förfriskning eller synergi 

uppstår när mat och dryck, med alkohol eller alkoholfri, kombineras. Utifrån denna kunskap 

kan framtidens måltidskreatörer applicera samma principer vid alkoholfria kombinationer som 

med alkoholhaltiga. Måltidskreatörerna bör även ha i åtanke vilket sammanhang drycken ska 

serveras då olika kombinationseffekter lämpar sig bättre i olika situationer. Då 

kombinationerna i studien baseras på två livsmedel tillsammans med en dryck, kan vidare 

studier göras på kompletta maträtter tillsammans med alkoholfri dryck. Detta för att 
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undersöka alkoholfria drycker tillsammans med kompletta maträtter skapar någon av 

effekterna neutralitet, förfriskning eller synergi.  

 

Studien visar att konsumenter kan särskilja neutralitet, förfriskning och synergi utan 

djupgående kunskap. Tidigare forskning har visat att när producenter skriver ut de sensoriska 

egenskaperna förenklas valet för konsumenterna. Om konsumenterna sedan upplever de 

beskrivna egenskaperna kan det skapas en efterfrågan av produkten. Livsmedelsföretagen och 

dagligvaruhandeln kan använda sig av sensoriska beskrivningar för att förenkla valet för 

konsumenterna samtidigt som det kan stärka företagets marknadsföring. Vidare forskning 

kring hur olika sensoriska egenskaper samt kombinationseffekter påverkar marknadsföringen 

uppmuntras och rekommenderas.   
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Recept 

Laxen bryntes på medelhögvärme i en stekpanna med 1 msk olja, 4 minuter på skinnsidan och 

2 på köttsidan. Laxen bakades sedan färdigt i ugn på 140 grader tills innertemperaturen låg på 

48 grader. Värme hölls sedan i ugn på 80 grader. 

 

Färskpotatisen kokades i vatten tills de hade fått en mjuk kärna, 20 min. Därefter lades 150g 

smör ner i kastrullen och potatisen smörslungades. Varm hölls i ett vattenbad på 60 grader. 

 

Räkorna skalades och sköljdes av i rinnande kallt vatten. Därefter fick de tillsammans med en 

saft ifrån en halv lime, en halv finhackad chili och 2 dl av ICAs sweet chilisås ligga och 

marineras i 10 minuter. Räkorna värmdes på medelhögvärme i en stekpanna, 10 sekunder per 

sida. 

 

ICAs Bearnaise Portionerades upp i aluminiumformar och värme hölls sedan i ugn på 80 

grader. 

 

Chilikycklingen styckades upp i portionsbitar, och marinerades i 24 timmar med 2 dl av ICAs 

sweet chilisås. Därefter bryntes kycklingen på medelhögvärme, 2 minuter per sida.  

Kycklingen lades sedan upp på en plåt stektes färdigt i ugn på 140 grader tills 

innertemperaturen låg på 65 grader. Därefter togs den ut och fick vila upp tills den hade en 

innertemperatur på 68 grader. Kycklingen varm hölls i ugn på 80 grader.  

 

ICAs Majskolvar skars till så att varje majskorn låg fritt. Majsen bryntes på medelhögvärme i 

en stekpanna med 1 msk olja, 8 minuter. Därefter varm hölls majsen i ugn på 80 grader. 

 

Gula löken skalades och delades på mitten och skars sedan ner till klyftor. Löken grillades på 

högvärme i en grillpanna, 2 min per sida. Därefter lades löken på en plåt och tillagades i ugn 

på 140 grader i 10 minuter. Löken varm hölls i ugn på 80 grader. 

 

Champinjonerna sköljdes och delades på mitten och sedan på mitten igen. Champinjonerna 

lades på en plåt och blandades med 1 msk olja och 1 tsk salt. Svampen tillagades i ugn på 140 

grader i 10 minuter. Därefter varm hölls svampen i ugn på 80 grader. 
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Grön paprika sköljdes och ansades rena och delades upp i portionsbitar och lades på en plåt. 

Paprikan blandades med 1 msk olja och 1 tsk salt och tillagades i ugn på 140 grader i 12 

minuter. Därefter varm hölls paprikan i ugn på 80 grader. 

 

Sparrisen sköljdes rena och sedan skars toppen och botten bort. Sparrisen skars ner i 

portionsbitar och bryntes i en stekpanna på medelhögvärme, 2 minuter per sida. Därefter varm 

hölls sparrisen i ugn på 80 grader.  

 

Råa paprikan sköljdes och ansades rena och delades upp i portionsbitar. Därefter lades 

paprikan på en plåt och plastades in och sattes i kylen. 

 

Grillade kycklingen styckades i portionsbitar. Därefter bryntes kycklingen på 

medelhögvärme, 2 minuter per sida. Kycklingen lades sedan upp på en plåt och stektes färdigt 

i ugn på 140 grader tills innertemperaturen låg på 65 grader. Därefter togs den ut och fick vila 

upp tills den hade en innertemperatur på 68 grader. Kycklingen varm hölls i ugn på 80 grader. 

 

OLWs salta jordnötter lades ut i aluminium formar och varm hölls i ugn på 80 grader. 

 

Potatissalladen portionerades upp på papptallrikar och förvarades sedan i kylen. 

 

Rökt lax skars ut i portionsbitar och lades sedan på en bricka och förvarades i kylen. 

 

Tomaterna sköljdes och skars sedan ner till klyftor. Tomaterna lades på en plåt och blandades 

med 1 tsk salt och tillagades i ugn på 140 grader. Tomaterna varm hölls i ugn på 80 grader.  

 

Chorizo skars upp i portionsbitar och lades sedan på en plåt. Korven tillagades i ugn på 140 

grader och varm hölls sedan i ugn på 80 grader.  

 

Fläskkarrén bryntes på medelhögvärme i en stekpanna med 1 msk olja, 3 minut per sida. 

Därefter tillagades den färdigt i ugn på 140 grader tills innertemperaturen låg på 66 grader. 
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Informationsblad 

Forskare i projektet är studenterna Daniel Malm och Jonas Petersson vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Projektet löper under 2015-03 och kommer 

att avrapporteras under 2015-06. Det skrivs i samarbete med ICA. 

 

Bakgrund till projektet 

Mat och dryckeskombinationer är ett väldigt omskrivit ämne, det som saknas i dessa studier är 

när man kombinerar flera råvaror tillsammans med en dryck.  Detta vill vi hjälpa till att fylla 

igen denna kunskapslucka. Uppsatsens syfte är att undersöka hur kombinationer mellan mat 

och dryck uppfattas, vad som leder till de olika kombinationerna och hur denna kunskap kan 

användas i syfte att marknadsföra produkter. Vi kommer att ha 20st olika matråvaror som 

kommer att kombineras ihop med två st drycker. Metoden kommer att vara TDS (Temporal 

dominance of sensation) vilket går ut på att analysera produktens dominanta smakegenskap 

under tid. Vi har utgått ifrån en pilotstudie där vi konstaterade råvarornas och dryckens 

egenskaper som ni kommer att få testa.  

 

Tack för att ni ställer upp på vår studie!  

Med vänliga hälsningar 

Daniel och Jonas 

Kontaktuppgifter 

Daniel Malm 

email: Daniel.niklas.malm@gmail.com 

mobil: 076-872 96 81 

Jonas Petersson 

email: Jonasgillarintete@gmail.com 

mobil: 0701-45 94 40 

Handledare: Åsa Öström, professor 

email: asa.ostrom@oru.se 

mailto:asa.ostrom@oru.se
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Pilotstudien 

 

 

 

N
e

u
tralite

t 

Fö
rfriskn

in
g 

Syn
ergi 

P
assar 

IPA  Chili Kyckling 4,43 3,92 5,6 3,99 

IPA  Chili lime räkor 4,6 4,38 4,01 3,89 

IPA  Grillad lök 5,19 4,69 3,82 4,44 

IPA  Grillad marinerad ryggbiff 4,79 4,52 5,67 5,33 

IPA  Grillad sparris 4,47 4,3 4,71 3,4 

IPA  Karré 3,55 4,93 5,4 5,56 

IPA  Paprika 2,88 4,47 6,75 3,13 

IPA  Ryggbiff 3,94 4,04 5,22 4,4 

IPA  Salta nötter 5,21 4,47 3,86 3,59 

IPA Bearnaise 5,15 3,92 4,3 4,32 

IPA Champinjoner 4,19 5,22 5,34 3,88 

IPA Chorizo 5,41 4,01 3,82 5,03 

IPA Grillad kyckling 5,2 4,64 4,07 4,33 

IPA Grillad lax 4,32 4,43 3,77 4,05 

IPA Grillad majs 4,06 4,21 4,93 4,23 

IPA Grillad paprika 4,35 3,92 4,84 3,46 

IPA Rökt Lax 3,43 3,06 6,31 3,61 

IPA Potatissallad 4 4,58 5,53 4,16 

IPA Smörslungad potatis 4,48 4,65 5,27 4,25 

IPA Ugnsbakad Tomat 3,02 3,69 6,35 3,68 

Tabell 2. Tabellen visar resultatet av IPA i kombination med 20 livsmedelsprodukter. Siffornas värde är 

medelvärdet ifrån alla respondenter.  Färgkodningen är indelad i tre färger, rött, gult och grönt där rött är lågt-, 

gult medel- och grönt är högt värde.  
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Lemonad Citron  Chili Kyckling 5,24 6,04 3,56 4,77 

Lemonad Citron  Grillad marinerad ryggbiff 5,81 5,75 3,49 3,61 

Lemonad Citron  Grillad sparris 4,82 5,63 4,12 3,55 

Lemonad Citron Bearnaise 5,07 6,2 4,33 5,08 

Lemonad Citron Champinjoner 4,91 5,68 3,63 2,96 

Lemonad Citron Chili lime räkor 5,45 6,46 3,2 4,55 

Lemonad Citron Chorizo 4,77 5,58 3,68 4,58 

Lemonad Citron Grillad kyckling 5,32 5,79 3,95 4,33 

Lemonad Citron Grillad lax 6,31 6,66 3,33 4,96 

Lemonad Citron Grillad lok 5,03 5,28 2,97 3,21 

Lemonad Citron Grillad majs 5,68 6,08 4,23 4,42 

Lemonad Citron Grillad paprika 5,27 6,04 3,59 3,79 

Lemonad Citron Karré 4,65 5,82 4,16 4,52 

Lemonad Citron Rökt Lax 4,29 5,62 4,5 4,67 

Lemonad Citron Paprika 5,52 6,66 3,73 4,4 

Lemonad Citron Potatissallad 4,48 5,4 4,6 4,41 

Lemonad Citron Ryggbiff 5,04 6,04 3,5 3,4 

Lemonad Citron Salta nötter 6,35 7,11 2,15 4,35 

Lemonad Citron Smörslungad potatis 4,26 5,68 4,99 5,11 

Lemonad Citron Tomat 4,29 6,49 3,77 3,79 

Tabell 3. Tabellen visar resultatet av lemonaden i kombination med 20 livsmedelsprodukter. Siffornas värde är 

medelvärdet ifrån alla respondenter Färgkodningen är indelad i tre färger, rött, gult och grönt där rött är lågt-, 

gult medel- och grönt är högt värde.  
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TDS undersökningen 
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Tabell 7. Sammanställning av diagram från TDS undersökningen. Förkortningarnas betydelse; D1a-d: Lemonad 

citron, K1: Grillad lax & Smörslungad potatis, K2: Chili & Lime marinerade räkor & Bearnaise, K3: 

Chilimarinerad kyckling & Grillad Majs, K4: Grillad Champinjon & Grillad Paprika. 
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Tabell 8. Sammanställning av diagram från TDS undersökningen. Förkortningarnas betydelse; D1: Lemonad 

citron, K5: Bearnaise & Rå Paprika, K6: Grillad Kyckling & Salta Jordnötter, K7: Potatissallad & Kallrökt Lax, 

K8: Grillad Champinjon & Grillad Lök, K9: Grillad Sparris & Ugnsbakad Tomat 
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Tabell 9. Sammanställning av TDS resultat som visar de egenskaper som ger en signifikans. Förkortningarnas 

betydelse; D2: Öl, IPA, K10: Grillad Lök & Smörslungad potatis, K11: Grillad Chorizo & Grillad Majs, K12: 

Grillad Karré & Bearnaise, K13: Salta nötter & Grillad Kyckling, K14: Chili och Limemarinerade Räkor & 

Grillad Paprika, K15: Grillade Champinjoner och Kallrökt lax 
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Citron                

Blommigt                

Banan                

Tabell 10. Sammanställning av TDS resultat som visar de egenskaper som ger en signifikans. Förkortningarnas 

betydelse; D2: Öl, IPA, K16: Grillad Kyckling & Bearnaise, K17: Smörslungad Potatis & Karré, K18: Salta 

Nötter & Chili och limemarinerade räkor, K19: Rå paprika & Grillade Champinjoner, K20: Chilimarinerad 

Kyckling & Ugnsbakad Tomat 
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Konsumentundersökningen 

 

 

Neutralitet Förfriskning Synergi Vet ej Preferens 

Champinjoner & Lök + Lemonad Citron 11 8 5 2 3,91 

Champinjoner & Grillad Paprika + 

Lemonad Citron 7 5 6 0 3,3 

Chilimarinerad kyckling & Majs + 

Lemonad Citron 9 5 2 2 4,23 

Chorizo & Majs + Öl, IPA 10 3 7 0 4,61 

Grillad kyckling & Salta Jordnötter + 

Lemonad Citron 11 8 5 2 4,64 

Lök & Smörslungad Potatis + Öl, IPA 11 5 4 0 4,64 

Tomat & Sparris + Lemonad Citron 6 6 5 1 3,93 

Rå paprika & Champinjoner + Öl, IPA 8 3 5 2 2,89 

Tabell 11. Tabellen visar en sammanställning av de dryck- och matkombinationer som antalet konsumenter 

ansåg skapa effekten neutralitet. Tabellen visar även medelvärdet av konsumenternas preferens om 

kombinationen.  

 

 

Neutralitet Förfriskning Synergi Vet ej Preferens 

Chilimarinerad kyckling & Tomat + Öl, 

IPA 2 8 8 0 4,98 

Chili och lime-marinerade Räkor & 

Bearnaise + Lemonad Citron 2 8 7 1 5,17 

Grillad kyckling & Bearnaise + Öl, IPA 1 11 5 1 4,91 

Grillad lax & Smörslungad potatis + 

Lemonad Citron 5 8 5 0 4,45 

Karrè & Bearnaise + Öl, IPA 0 10 10 0 4,91 

Potatissallad & Kallrökt lax + Lemonad 

Citron 8 12 6 0 4,82 

Smörslungad potatis & Karrè + Öl, IPA 4 10 4 0 4,32 

Bearnaise & Rå paprika + Lemonad 

Citron 5 13 6 2 4,74 

Tabell 12. Tabellen visar en sammanställning av de dryck- och matkombinationer som antalet konsumenter 

ansåg skapa effekten förfriskning. Tabellen visar även medelvärdet av konsumenternas preferens om 

 kombinationen.  

 

 

Neutralitet Förfriskning Synergi Vet ej Preferens 

Champinjoner & Kallrökt Lax + Öl, IPA 4 6 7 3 3,46 
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Chilimarinerad kyckling & Tomat + Öl, 

IPA 2 8 8 0 4,98 

Chili och limemarinerade räkor & 

Grillad paprika + Öl, IPA 4 3 13 0 3,7 

Karrè & Bearnaise + Öl, IPA 0 10 10 0 4,91 

Salta nötter & Grillad kyckling + Öl, IPA 2 5 13 0 4,45 

Salta nötter & Chili och limemarinerade 

räkor + Öl, IPA 5 4 8 1 3,17 

Tabell 13. Tabellen visar en sammanställning av de dryck- och matkombinationer som antalet konsumenter 

ansåg skapa effekten synergi. Tabellen visar även medelvärdet av konsumenternas preferens om kombinationen.  

 

 

 


