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Sammanfattning  
 

Introduktion: Hur gör du idag för att välja varor i butiken utan att först veta hur de smakar? 

Ett sätt är genom sensorisk marknadsföring som bl.a. kan innebära att producenten redovisar 

sensoriska egenskaper på förpackningen. För att möjliggöra detta behövs analys av sensoriska 

data för att göra dem mer intuitiva och överskådliga.  

 

Syfte: Syftet med arbetet är att utifrån semantisk teori analysera komplexa sensoriska data 

och ställa upp semantiska ramverk för dryckers smakprofiler och dess egenskaper vid 

kombination med olika måltidskomponenter. 

 

Metod/material: Sensoriska analyser utfördes på två drycker, för sig och i kombination med 

17 matprodukter. Därefter analyserades data utifrån semantisk ramteori och ställdes upp i 

semantiska ramar. 

 

Resultat: Semantiska ramar kunde ställas upp, dels för att redovisa en drycks sensoriska 

egenskaper, och även för en drycks egenskaper vid kombination med grönsaker, kött 

respektive fisk. JAR, QDA samt neutralitet, förfriskning och synergi kombinerades för att 

ställa upp ramarna. 

 

Slutsats: Studien visar på att data från analytiska sensoriska metoder går att organisera in i 

semantiska ramar. För att uppnå en semantiskt koherent undersökning och resultat kan 

semantisk teori användas i språkbildningen för panelgenomförandet. Semantisk teori kan även 

användas i analysarbetet för att ställa upp ramarna. Data från QDA, JAR och Harringtons 

kombinationsbegrepp sammanfogades och dessa kvantitativa data kunde omsättas i färg och 

bild vilket ansågs göra resultaten mer lättillgängliga. 

 

Nyckelord: JAR, QDA, Semantisk ram, Sensorisk marknadsföring
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Förord 
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samt allmän handledning. 

 

Tack till Elina Isaksson Kruukka och Miranda Wikström för korrekturläsning och konstruktiv 

kritik. 

 

 

Introduktion  

Du går in i en mataffär och ställer dig framför hyllan med dryck för att ta ett beslut. Urvalet 

av produkter är enormt och några produkter är dyra, en del är billiga, vissa bär välbekanta 

varumärken och några är för dig helt okända. En produkt säger sig vara “selected” och en 

annan “premium”, men vilken tillgång till information har du egentligen för att göra ett 

rationellt val om vilken produkt du ska köpa? Lovar den dyra produkten en bättre upplevelse 

med bara priset och slagord som argument? Kanske har du en tydlig bild i huvudet av hur du 

vill att din dryck ska smaka – men idag är det ofta svårt att avgöra vilken produkt som ligger 

närmast den mentala bilden. Bristen på sensorisk information ligger antingen i ointresse eller i 

oförmåga hos den som marknadsför produkten. I båda fallen kan studier av sensorisk 

kommunikation och dess effekt på köpbeteende vara fruktbart för båda parter. Uppsatsen 

sammanställer sensoriska modeller som tidigare inte använts tillsammans för att i så lång 

utsträckning som möjligt kunna beskriva en produkts sensoriska egenskaper, dess attribut i 

kombination med andra livsmedel samt konsumenters gillandefaktor för produkten. Denna 

information ska sedan kunna läsas av sensoriska marknadsförare för att de på ett så korrekt 

sätt som möjligt ska kunna beskriva produktens egenskaper samt användningsområde för sina 

kunder. 
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 

En av de teoretiska grundpelarna inom Måltidskunskap och värdskap är The five aspects meal 

model (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg 2006). Inom The five aspects meal model 

delas en måltidsupplevelse upp i fem aspekter: rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 

stämningen. Kunskap kring mat, dryck och hur dessa konsumeras i kombination ingår i 

aspekten produkten. En av de vetenskapliga discipliner som finns för att beskriva och 

utvärdera produkten är sensorik (ibid.).  

Restaurang- och hotellhögskolan har länge legat i framkant vad gäller vetenskapliga studier 

av mat och dryck i kombination, vilket idag ses som en alltmer betydande del av 

måltidsupplevelsen (Nygren, 2004). Följande arbete är relevant för applikationen på sensorisk 

marknadsföring som är ett sätt att föra ut kunskapen vid Restaurang- och hotellhögskolan till 

näringslivet och den övriga befolkningen. Kunskapen om sensorik är en del av förståelsen av 

måltidsupplevelsen i stort och därmed kopplat till ämnet måltidskunskap. Metoden för studien 

är delvis sensorisk analys och delvis semantisk bearbetning. Båda tillvägagångssätten är 

sådana som utförts på Restaurang- och hotellhögskolan tidigare. Den semantiska 

bearbetningen av sensorisk data, samt prövningen av sensorisk marknadsföring på 

marknaden, användes först av Swahn (2011). Sensorisk analys av mat och dryck i 

kombination har brukats vid tidigare examensarbeten vid sagda institution av bl.a. Jonsved & 

Rittberg-Schein (2014) och Malm & Petersson (2015). Resultaten i dessa studier visar på att 

det finns mycket ny kunskap att hämta i området mat- och dryckeskombinationer. Dessa 

arbeten har sedermera använts på marknaden för att kommunicera dryckers 

användningsområden 
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Teoretisk Bakgrund  

Sensorisk marknadsföring 

Ämnet sensorisk marknadsföring uppstår i mötet mellan sensorik och marknadsföring. Detta 

tar avstamp i antagandet att man genom en objektiv beskrivning av en produkts sensoriska 

egenskaper kan skapa en mer korrekt bild av produkten samt väcka ett positivt köpbeteende 

hos en kund eller gäst (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014; Swahn 2011). 

Krishna (2011) definierar ämnet som marknadsföring som engagerar konsumentens sinnen 

och påverkar dennes perception, omdöme och beteende. Sidel och Stone (1993) menar att den 

sensoriska kunskapen vid produktutveckling traditionellt sett stannat hos experterna och 

sällan kommunicerats nedåt i leden, och därmed inte nått konsumenten. På en växande 

marknad med fler aktörer behöver dock den inställningen ändras (ibid.). Studier har visat att 

introduktionen av sensoriskt deskriptiva begrepp i marknadsföring som “mör” eller “saftig” 

ger upphov till en signifikant ökad konsumtion och kundnöjdhet (Wansink, van Ittersum & 

Painter, 2005). Vid användandet av sensoriska beskrivningar är kunden även beredd att betala 

mer för produkten (ibid.). 

När en konsument bedömer kvaliteten på en produkt har de extrinsikala faktorerna, som 

varumärke och etikettsutseende, större betydelse än de intrinsikala, som produktens doft och 

smak (Wansink & Park, 2002). Det har påvisats att så lite som 30 procent av all 

livsmedelshandel är planerad i förväg och därför finns en stor möjlighet att påverka kundens 

köpbeteende i butik (Gustafsson et al, 2014). Sensorisk marknadsföring är ett sätt att göra 

sensoriska egenskaper till en extrinsikal faktor. Genom att till exempel påverka 

etikettutseende kan kundens priskänslighet minskas och marknaden expanderas (ibid.; Swahn 

2011). Ett mål med sensorisk marknadsföring är att genom information få kunden att 

uppskatta den mångfald av produkter som finns på marknaden. Om kunden inte har någon 

kunskap om vad man sensoriskt sett betalar mer för i en dyrare produkt är denne benägen att 

välja det billigaste alternativet (Gustafsson et al., 2014). För att identifiera en produkts 

sensoriska egenskaper krävs en sensorisk metod. Lämpligen bör en analytisk, dvs. icke 

hedonistisk, beskrivande metod användas (ibid.). 
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Sensorik 

Sensorik kan grundläggande definieras som läran om vad vi kan uppleva med våra sinnen – 

syn, hörsel, känsel, smak och lukt (Gustafsson et al., 2014). Människan använder ständigt sina 

sinnen som det primära verktyget för att ta del av omvärlden i allt från överlevnadssyfte till att 

bedöma olika produkters kvalitet (ibid.; Meilgaard, Civille & Carr 2007). Sinnesorganen får 

stimulans av externa stimuli och väcker därefter en respons i medvetandet som är en mer eller 

mindre subjektiv tolkning av verkligheten runt människan (Molander, 2003). Eftersom 

vetenskapens domän är att mäta och dra slutsatser kring den objektiva verkligheten kan 

definitionen av sensorisk utvärdering breddas till: En vetenskaplig metod som används för att 

framkalla, mäta, analysera och tolka egenskaper för produkter så som de upplevs av sinnena 

syn, lukt, känsel, smak och hörsel (ibid.; Sidel & Stone, 2004). Med andra ord är sensoriken 

ett formaliserat och strukturerat sätt att dokumentera sensoriska egenskaper och upplevelser 

(Meilgaard et al., 2007).  

 

Sensorik, mat och dryck 

Upplevelsen av en dryck förändras drastiskt när drycken kombineras med mat jämfört med 

när drycken konsumeras för sig själv (Nygren, 2001). Kombinationerna kan ha en positiv, 

neutral eller negativ påverkan på upplevelsen (Harrington, 2005). För att kunna para ihop 

positiva mat- och dryckeskombinationer krävs stor kunskap om hur grundsmakerna påverkar 

varandra (ibid.). Det finns stor diskrepans i forskningen om vad som är avgörande för bra 

kombination mellan mat och dryck (Harrington, 2007). En uppställning för kombinationen 

mellan mat och vin är Harringtons kombinationspyramid (ibid.). I denna uppställning är 

grundsmaker i basen av pyramiden, vilket visar att grundsmakerna är mest grundläggande när 

man skapar en kombination med mat och dryck. I mitten av pyramiden finns textur och högst 

upp i pyramiden ligger flavour1. Textur i mat och kropp i vin avgör hur munkänslan av 

kombinationen upplevs. Flavours kan, om de passar mellan mat och dryck, lyfta 

kombinationen men bidrar lite till kombinationen i stort (ibid.).  

När en drycks sötma är högre än sötman i maten kommer drycken skapa en angenäm kontrast 

mot sältan och beskan i de flesta matanrättningar (Harrington, 2008). Om däremot matens 

syra är lägre än den i drycken förhöjs dryckens syra ytterligare samtidigt som dess beska och 

kärvhet framhävs (ibid.). På motsvarande sätt kan en för hög syra i maten ta över syran i 

                                                 
1 Det engelska ordet för kombinationen av grundsmak och retronasala dofter - vad vi vardagligt kallar för 

“smak”. 
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drycken och få drycken att framstå som sötaktig och uddlös, en balans är därför att sträva efter 

(ibid.). Salt finns sällan i dryck, all sälta i kombinationer kommer istället från maten (DiDio & 

Zavatto, 2003). Sältan i maten kommer förutom att förstärka smaker i maten också att dämpa 

beska och syrliga smaker i drycken. I och med detta kommer också dryckens fruktighet i 

större grad fram (ibid.). Beska smaker kan återfinnas både i dryck och i mat. Även om dessa 

ibland upplevs som oangenäma balanserar beskan upp andra smaker och bidrar till 

kombinationens helhetsintryck (DiDio & Zavatto, 2003). 

Enligt Harrington (2005) kan tre effekter uppnås vid kombination av mat och dryck: 

förfriskning, neutralitet och synergi. Den effekt som ofta är mest eftersökt vid mat- och 

dryckeskombinationer är positiv synergi, som innebär att en kombination upplevs som större 

än dess delar. Nya smaker och aromer uppstår i kombinationen och den kan då upplevas som 

både positiv och negativ för konsumenten (ibid.). Synergi är därför i många sammanhang ej 

önskvärt. Exempelvis vid måltidssammanhang som bufféer kan variationen av mat vara 

mycket stor och att hitta en enda dryck som passar all mat kan vara svårt – då är drycker som 

skapar neutralitet önskvärda (Harrington, 2005). Drycker som skapar neutralitet tenderar att 

sakna karaktär och skapar således sällan en förstklassig gastronomisk upplevelse, men 

drycken skapar inte heller negativt upplevd synergi med mat vilket leder till 

användningsområdet för drycken blir stort. Förfriskning kan vara en eftersträvansvärd effekt 

vid exempelvis kryddstark eller fet mat där drycken kan agera palettrensare mellan varje 

tugga (ibid.).  

 

Sensorik och människan 

En grundpelare i sensorisk analys är förmågan att sätta ord på sina sinnesupplevelser 

(Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Eftersom både doft och smak tillhör 

de “lägre sinnena”2, beror de mer på inlärning, minne och känslotillstånd, och kan vara 

svårare att verbalisera än syn- och hörselintryck (Krishna, 2011; Köster, 2003). Sensoriska 

erfarenheter bygger alltså ofta på omedvetna, implicita faktorer, och att få en panel att 

verbalisera dessa kan kringgå sitt eget syfte (Köster, 2003). Den tränade sensoriska panelen är 

därför ett avgörande verktyg för den som ska genomföra en formell deskriptiv sensorisk 

studie (Heymann & Lawless, 2010). Studier har visat att olika tränade paneler tenderar att 

                                                 
2 Syn och hörsel har evolutionärt definierat människans spatiala uppfattning och karaktäriseras av medfödda 

mekanismer som gör att alla människor uppfattar form och avstånd på ett liknande sätt. Konsensus kring doft 

och smak har varit av mindre vikt och kallas därför för “de lägre sinnena” (Köster, 2003). 
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använda begrepp på liknande sätt och ger allmängiltiga resultat (Cecille et al., 2002; Swahn, 

2011). Bland de problem som kan uppstå med en otillräckligt tränad panel är att den 

vokabulär som används inte stämmer överens panelmedlemmar emellan. Till exempel kan 

orden “hårdhet” och “densitet” förväxlas eller bära olika innebörd hos olika personer (Swahn, 

2011). Även metakognitiva brister kan vara ett problem. Ett välbekant exempel på 

metakognitiva hinder är känslan av att “ha det på tungan”, dvs. att känna igen ett 

sinnesintryck men att inte kunna sätta ord på det (Jönsson & Olsson, 2003). Kort sagt är 

upplevelsen av sinnesintryck och formuleringen av språkliga meningar produkter av vitt 

skilda kognitiva processer (Swahn, 2011). Ett fruktbart sätt att hantera det kognitiva gapet 

mellan sinnesintryck och språkbruk är att baka in semantisk analys i sin metod för sensorisk 

utvärdering (ibid.). 

 

Semantik 

Området semantik undersöker förhållandet mellan det språk vi använder och det vi syftar på 

(Speaks, 2014). Ett vanligt sätt att inom semantiken undersöka språket är att analysera och 

tolka varje ords betydelse i en mening (Goddard, 2011). Det finns flera problem som kan 

stötas på vid härledning av ord. Naturvetenskapliga definitioner blir ofta korrekta men dessa 

är allt som oftast mer svårförstådda än det definitionen söker att förklara. Därmed är inte 

definitionen tillgänglig för de som faktiskt använder sig av ordet (ibid.). 

 

Circle: a closed plane curve every point of which is equidistant from the 

fixed point, the centre. Equation (x-h^2) + (y-k)^2 = r^2 where r is the 

radius and (h, k) are the coordinates of the centre. (Goddard, 2011, s.6) 

 

Definitionen bortser från flera av de attribut som vi typiskt förknippar med cirklar, till 

exempel “rund”. Dessa förklaringar täcker alltså sällan in hela spektrumet av ett ords 

betydelse. Det går att definiera ordet “eld” som “En process i vilken substanser reagerar 

kemiskt med syre från luften och avger starkt ljus, värme och rök” (Oxford dictionaires, 

2016). En sådan definition är förvisso korrekt, men knappast i linje med vad eld betyder för 

människan på ett kulturellt eller emotionellt plan. Ett ords betydelse är, förutom kulturellt, 

även fenomenologiskt präglat. Köster (2003) exemplifierar med att en person som vill sätta 

upp en tavla på en spik men saknar hammare och ser sig omkring filtrerar alla objekts 

betydelse genom deras funktion som hammare – ett glas primära egenskap blir “bräcklig” och 
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en tjock skosula “robust”. Fenomenet kallas inom psykologin priming (Kahneman, 2013). Ett 

ords betydelse kan aldrig isoleras från sitt sammanhang vilket formuleras väl av Cruse (2011) 

som betonar vår, ofta felaktiga, bild av semantisk betydelse. 

 

It is usually assumed that linguistic expressions can be assigned some sort 

of context-independent semantic value, although there is much 

disagreement regarding exactly what this is. (Cruse, 2011, s.15). 

 

Vi har känslan att vår kognitions förhållande till språket är så simpelt som att ett ord 

korresponderar med ett ting, men så är alltså inte fallet (ibid.). Till gruppen ord som inte går 

att definiera fullständigt hör de ord med vilka vi beskriver våra sinnesupplevelser och det 

finns därför en stor utmaning i att på ett precist sätt förmedla en sinnesupplevelse i ord 

(Köster, 2003). Ett sätt att närma sig en beskrivning av sinnesupplevelser är semantiska ramar 

som kan användas för att kategorisera en produkts olika attribut. Swahn (2011) beskriver att 

när ett ord som “äpple” nämns, öppnas kategoriska attribut som “form”, “smak”, och “färg” 

upp. Attributen kan sedan anta värden som “rund”, “söt”, och “röd”. En sådan uppdelning, 

kallad semantisk ram, kan användas för att visualisera den kognitiva processen med vilken vi 

bedömer produkter. Detta genom att presentera produkten i ett hierarkiskt ramverk som löper 

från det generella till det specifika i ordningen Produkt – Attribut – Värden (Swahn, 2011). En 

sådan ram kan sedan appliceras i marknadsföring för att ge en mer objektiv, informativ och 

användbar bild av produkten till en konsument (ibid.). 

 

 

Syfte  

Syftet med arbetet är att utifrån semantisk teori analysera komplexa sensoriska data och ställa 

upp semantiska ramverk för dryckers smakprofiler och dess egenskaper vid kombination med 

olika måltidskomponenter. 

 

 Hur kan analytiska sensoriska data för dryckers smakprofiler organiseras utifrån 

semantisk ramteori? 

 Hur kan data från QDA, JAR, och Harringtons kombinationsbegrepp sammanfogas på 

ett tillgängligt sätt? 
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Metod och Material 

Litteratur- och databasinsamling genomfördes för att ge en teoretisk bakgrund till arbetet. En 

beskrivande sensorisk analys utfördes på fyra drycker (delstudie 1). Därefter bedömdes 

dryckerna tillsammans med 17 olika matprodukter (delstudie 2). Resultaten bearbetades 

därefter statistiskt och semantiskt för att få fram semantiska ramar över dryckernas 

smakprofiler, samt dryckernas kombinationsegenskaper.  

 

Litteratur- och databasinsamling  

Inför alla typer av vetenskapliga studier är litteraturgenomgången viktig för att kunna ta reda 

på vad som sedan tidigare är känt inom det forskningsområde som studien innefattar 

(Bryman, 2011). Genomgången hjälper för att inte i onödan upprepa tidigare forskning samt 

att upptäcka eventuella luckor i sagda forskning som studien kan fylla (ibid.).  

Litteraturgenomgången i denna studie skedde i form av en narrativ litteraturgenomgång 

(Bryman, 2011). Litteraturen genomsöktes för att ge en bred initial bild av forskningsområdet 

och därmed också en förståelse för ämnet. Med en djupare förståelse kunde studien också 

styras i en riktning som stämde överens med befintliga kunskapsluckor inom 

forskningsområdet (ibid.). För att söka litteratur till studien användes databaserna Summon 

och Google Scholar. För att kunna lita på källor och hålla sig till god forskningstradition 

användes endast artiklar i vetenskapliga tidskrifter som blivit peer-reviewed (Pripp, 2011). En 

matris över sökord, antal lästa abstract etc. presenteras i bilaga 1. Om en artikel hittades som 

refererat till fler källor inom området kunde dessa referenser användas för att navigera bland 

litteraturen snarare än enskilda sökningar i databaserna. Sökmatrisen i bilaga 1 ger en bild av 

den del av litteratursökningen som skedde genom sökorden. Även funktionen citerat av i 

Google Scholar användes. Funktionen visar vetenskapliga skrifter som har refererat till en 

specifik artikel. Genom citerat av har således forskning som bygger vidare på funna källor 

kunnat inkorporeras i denna studie. 
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Avgränsningar 

Kombinationspyramiden som Harrington (2008) presenterar går från grundsmaker till textur 

till flavour. I den här studien uteslöts alla texturord som parametrar i beskrivningarna av 

kombinationerna. Detta gäller både texturen i de serverade matkomponenterna samt i drycken. 

Avgränsningen gjordes för att kunna lägga mer fokus på analysarbetet snarare än att göra en 

fullständig sensorisk beskrivning av dryckerna i sig. Även grundsmakerna salt och umami 

uteslöts ur studien. Salt eftersom maten saltades efter bästa möjliga smak, och kunde därför 

inte användas som kontrollerad variabel. Eftersom att smak- och doftsensationer delvis är 

kulturellt betingade uteslöts även umami (Köster, 2003). I västvärlden finns begränsad 

tradition av att använda sig av begreppet umami och det är således svårt att urskilja och 

bedöma (Yamaguchi & Ninomiya, 1998). 

 

Sensorisk analys 

De metoder som användes för sensorisk analys var QDA (Quantitative descriptive analysis) 

och JAR (Just-about-right) (Meilgaard et al., 2007; Heymann & Lawless, 2010). QDA, som 

var metoden för delstudie 1, är enligt Meilgaard et al. (2007) det bästa sättet att på ett 

objektivt och detaljerat sätt beskriva sensoriska egenskaper hos produkter eller 

produktkategorier. Vid genomförande av QDA används en tränad panel för att först identifiera 

och sedan kvantifiera sensoriska attribut hos en produkt från hög till låg intensitet (ibid.). En 

avgörande del av träningen av panelen är att begreppen som tas fram kalibreras 

paneldeltagarna emellan för att samtliga individer ska ha samma semantiska förståelse av dem 

(Heymann & Lawless, 2010). Panelmedlemmarna bedömer sedan isolerat intensiteten hos 

varje sensoriskt attribut hos produkten i fråga (ibid.).  

För delstudie 2 användes JAR som metod. JAR är en användbar skala för att beskriva 

intensitet samt hedonisk data i sensoriska sammanhang (Heymann & Lawless, 2010; Gacula, 

Rutenbeck, Pollack, Resurreccion & Moksowitz, 2007). JAR-skalan är utvecklad för att mäta 

en respondents reaktion på ett specifikt attribut, till exempel en grundsmak. Skalan är en 

bipolär linjär skala där de två extrempunkterna på skalan representerar för lite respektive för 

mycket av sagt attribut – på mitten av skalan är intensiteten precis lagom, alltså Just-About-

Right (Heymann & Lawless, 2010; Gacula et al., 2007). Resultatet visar sedan hur frekvensen 

av svarsalternativen för mycket, för lite, och Just-About-Right är fördelade. JAR användes för 
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att bedöma grundsmakerna i en kombination av mat och dryck för att påvisa hur balanserad 

intensiteten av smakerna ansågs vara. Vid delstudie 2 kvantifierades även 

kombinationsbegreppen neutralitet, synergi och förfriskning för dryckerna i kombination med 

maten. 

 

Rekrytering av sensorisk panel 

Rekrytering av panel skedde genom det sociala nätverket Facebook. Panelen fick under 

rekryteringen reda på studiens syfte, vad som skulle krävas av paneldeltagarna under studiens 

gång, att studien skedde på uppdrag av ICA samt att de skulle bli ersatta monetärt för sin 

medverkan i studien. Elva studenter vid Restaurang- och Hotellhögskolan vid Grythyttan, 

Örebros universitet rekryterades till den sensoriska undersökningen. Samtliga med ett intresse 

för matprodukters sensoriska egenskaper och flertalet med erfarenhet av liknande studier.  

 

Träning och språkbildning 

Vid det första mötet fick panelmedlemmarna först en grundläggande genomgång av 

sensoriska studier i stort. Sedan ombads deltagarna smaka på produkter liknande de som 

studien skulle röra och därefter isolerat skriva ner största möjliga antal sensoriska ord inom 

kategorierna doft och smak. Därefter gick panelmedlemmarna tillsammans, under ledning av 

undersökningsledarna, igenom alla ord som panelen skrivit ner. Ord som av 

panelmedlemmarna ansågs ha samma eller liknande innebörd slogs ihop till analoga ord. Det 

vill säga om ord som “bröd”, “spannmål”, “korn” och “knäckebröd” användes ställdes frågan 

huruvida alla dessa kunde täckas av ett mer generellt begrepp, i detta fall “maltighet” (Tabell 

1). På det sättet uppstod en diskussion om den faktiska innebörden av varje given term och 

termerna kunde således definieras vid konsensus (Heymann & Lawless, 2010). Om konsensus 

inte kunde etableras, eller om någon term ansågs irrelevant för studien, kunde en sådan term 

röstas bort för att upprätthålla det samförstånd för språkbruket som var målet för diskussionen 

(Heymann & Lawless, 2010). Ordens definitioner uppkom i de flesta fall naturligt genom 

diskussion och sammanslagning av ord till kategorier. När blomster, fläder och humle 

diskuterades och slogs samman till kategorin “blommighet” skapades en definition av 

blommighet därigenom. På så sätt bildades enighet kring den semantiska betydelsen av ordet 

blommighet, som annars kunde vara splittrad. Begrepp som umami, sälta och kartong uteslöts 

eftersom de saknade relevans för studiens syfte eller var svåra att använda.  
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Genomförande 

Delstudie 1 - dryckesprofiler 

Efter panelträning och framtagning av ett gemensamt språk började data samlas in med 

metoden QDA. Egenskaperna sötma, syra, beska, maltighet, rostat, blommighet, fruktighet 

och kryddighet bedömdes. Vid användning av QDA samlas normalt kvantitativa data in 

(Heymann & Lawless, 2010), men i den här studien användes även ett fritextfält där 

deltagarna fick specificera vilka ytterligare aromer de kunde identifiera. Detta eftersom målet 

med studien var att slutligen ta fram nominal data av typen “dryck 1 har smakegenskap x, y 

och z”, utan kvantitativ metadata. Dryckerna serverades i svarta glas för att eliminera risken 

att synintryck skulle påverka bedömarnas smak- och doftintryck. Studier har visat att 

förväntan av hur en produkt ska smaka påverkar hur smaken sedan uppleves (Yeomans, 

Chambers, Blumenthal & Blake, 2008; DuBose, Cardello & Maller, 1980; Hoegg & Alba, 

2007). Dryckerna serverades även i randomiserad ordning eftersom ordningen med vilken vi 

upplever grundsmaker påverkar den upplevda intensiteten av dem (Harrington, 2008).  

 

Delstudie 2 - Dryckeskombinationer 

Panelmedlemmarna utbildades i kombinationsbegreppen synergi, förfriskning och neutralitet 

och fick sedan utvärdera dryckernas kombinationsegenskaper tillsammans med 17 olika 

matprodukter, (Bilaga 2; Harrington, 2005). Därefter introducerades panelmedlemmarna till 

JAR-metoden och dryckerna bedömdes sedan tillsammans med matprodukterna. Synergi, 

förfriskning, neutralitet och preferens kvantifierades på en niogradig skala med 

fritextmöjligheter. Grundsmakerna sötma, syra och beska bedömdes efter JAR-metoden. Ett 

replikat utfördes för öka studiens reliabilitet.  

 

 

Material 

Materialet bedömdes av den sensoriska panelen bestående av elva intresserade studenter från 

restaurang- och hotellhögskolan i ett sensoriskt laboratorium under fyra tillfällen i januari och 

februari 2016.  

Materialet som analyserades var två drycker och 17 enkelt bearbetade matprodukter (bilaga 

2). Maträtterna valdes att täcka upp ett brett spektrum av smaker och var representativa för 
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matkategorierna grönsaker, kött och fisk. Tillagningssätten var enkla nog för att ge en bild av 

den rena råvaran – tomaterna delades och vändes i olivolja och räkor blandades med en liten 

mängd majonnäs. All mat saltades efter behov utan noggrann uppmätning, vilket var en av 

anledningarna till att sältan uteslöts ur studien.  

Den första drycken var en ale med 3,5% alkohol. Ale är en typ av överjäst öl som 

kännetecknas av hög beska, tydliga humlesmaker, ofta tydligt rostad malt och något högre 

alkoholmängd (Garret, 2012). Produkten som användes i studien är utvecklad för att säljas i 

svenska matvarubutiker och har därmed reducerad alkoholhalt. Den andra drycken var en 

alkoholfri, kolsyrad lemonad gjord på rabarber och fläder, även den utvecklad för 

kommersiell användning. Dryckerna serverades i svartfärgade standard ISO-glas.  

 

 

Metod för analys av data 

Den semantiska analysen tar avstamp i den kognitiva process med vilken sensoriska intryck 

bearbetas. Swahn (2011) utgår ifrån produkten och delar sedan upp dess sensoriska attribut: 

smak, doft och känsel. I följande studie uteslöts känsel – och fokus låg följaktligen på smak- 

och doftegenskaper. Dessa kan sedan kategoriseras ned ytterligare till attributstyper – smak 

blir grundsmak resp. flavour etc. Swahn (2011) beskriver att attribut fungerar som öppningar 

som antar olika värden. Dessa värden är produktens mest grundläggande egenskaper, såsom 

ett ägg har attributen form, färg etc. som antar värdena oval respektive vit. I den semantiska 

ramen hamnar dryckens värden under relevant attributstyp – syra och beska hamnar under 

grundsmak och maltighet samt blommighet under flavour. I denna studie togs ytterligare ett 

analytiskt steg: produktens värden användes som överkategori till egenskaper: specifika 

smakord som panelmedlemmarna identifierade i fritext under QDA-analysens gång. 

 

En stor del av studiens semantiska analys skedde redan under de sensoriska analystillfällena. 

Genom att låta panelen ta fram studiens språk kunde begreppens semantiska betydelse 

framträda. När den stora mängden ord som panelen tagit fram reducerades till mer 

övergripande begrepp uppstod definitioner av begreppen naturligt. På så sätt grundades den 

semantiska bilden av varje begrepp i exempelord som var gemensamma för alla 

panelmedlemmarna. Till exempel kan den semantiska bilden av ordet “maltighet” vara 

splittrad mellan människor. Men när maltighet uppstår ur ord som “öl”, “bröd,”, “hö” och 
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“sirap” konvergerar förståelsen. Genom att använda Swahns (2011) semantiska uppdelning av 

begrepp kunde panelledarna ge panelen ett grundläggande ramverk. Detta ramverk användes 

sedan för att ge en semantisk förståelse av sensoriken till panelen så att denna kunde utveckla 

studiens egenskapsord. 

 

 

Delstudie 1: Smakprofiler 

Alla egenskaper som panelmedlemmarna identifierat grupperades in i övergripande värden – 

till exempel kategoriserades efter överenskommelse egenskapsorden bröd, rostat, spannmål 

och malt in i värdet maltighet. Värdena kvantifierades sedan utifrån QDA på en niogradig 

skala för varje dryck och panelmedlemmarna ombads specificera egenskapsorden för varje 

dryck som fritext. Med kvantifieringen av värden kunde ett tröskelvärde väljas ut som fick 

avgöra signifikansen för de egenskaper som nämndes i fritexten. Ett godtyckligt tröskelvärde 

på 4,0 av 9,0 valdes, ett begrepp som fått ett medelvärde under 4,0 räknades alltså som 

insignifikant och uteslöts ur ramen tillsammans med tillhörande egenskapsord, även om 

egenskapsorden nämnts flera gånger av panelmedlemmarna i fritexten. 

 

Delstudie 2: Kombinationsprofiler 

Semantiska ramar för dryckers samverkan med mat har inte tidigare gjorts och det var alltså 

upp till författarna, tillsammans med handledare och rådgivare, att göra en relevant syntes av 

studiens data. Analysen tog avstamp i problemet hur generella slutsatser skulle dras ur 

kombinationer med specifika produkter. De matprodukter som provats delades därför in i de 

tre kategorierna grönsaker, kött, fisk för att kunna beskriva hur drycken samverkade med varje 

kategori, snarare än specifika råvaror.  

Intensiteten hos kombinationsegenskaperna neutralitet, synergi och förfriskning räknades 

sedan ut för varje dryck och matkategori. Detta genom att räkna ut ett medelvärde för en 

egenskap hos alla matprodukter i en matkategori. Medelvärdet ansågs vara representativt för 

alla produkter eftersom spridningen av värdena var liten. För att visualisera intensiteten hos 

varje egenskap användes färgkodning i form av en gråskala. En mörk färg fick indikera hög 

intensitet och vice versa. På så vis gavs en intuitiv, snabbförståelig bild av numerisk data i 

visuell form. 
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Fig 1. Schematisk bild över färgkodning för förfriskning med grönsaker på Ale och Lemonad. Värdet för varje 

matprodukt inom kategorin grönsaker slås ihop till ett medelvärde. Detta medelvärde bestämmer färgen för rutan 

“förfriskning” under “grönsaker” hos respektive dryck. 

Vid sidan av kombinationsbegreppen presenterades resultaten ur JAR-analysen. 

Frekvensfördelningen för alla matkategorier slogs ihop för att få ett resultat som gällde för 

exempelvis grönsaker. Dessa presenterades sedan som tre staplar med färgkodning där blå var 

för mycket, grön “Just about right” och röd för lite. 

 

Figur 2. Schematisk bild över hur frekvensfördelningen för hur balanserade grundsmakerna ansågs vara mellan 

lemonad och grönsaker, samt hur dessa data omsattes i färgstaplar för presentation i den semantiska ramen. 
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Etisk planering för studiens genomförande 

För att genomföra en etiskt försvarbar studie i Sverige rekommenderas att vissa etiska 

riktlinjer följs. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

Konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Informationskravet innebär att forskare måste 

informera sina informanter om den aktuella studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt 

(ibid.). I och med att rekryteringen skedde via sociala medier och att respondenterna frivilligt 

själva fick anmäla sitt intresse för medverkan i studien uppfylldes detta krav. Informanterna 

ska sedan i linje med samtyckeskravet ha rätt till att själva bestämma över sin egen medverkan 

i studien (Bryman, 2011), vilket också uppnåddes genom informanternas intresseanmälan att 

delta i studien. Genom att endast använda data från en studie till det aktuella 

forskningsändamålet uppnås nyttjandekravet, vilket inte följdes i denna studie. För att uppnå 

konfidentialitetskravet krävs det att informanter som ingår i undersökningen förblir anonyma 

för utomstående (ibid.), därför ska exempelvis personuppgifter behandlas med största möjliga 

försiktighet. Eftersom studiens resultat inte innehåller några personuppgifter uppfylldes även 

detta krav.  

 

 

Resultat 

Delstudie 1 

Efter panelträning och språkbildning fanns sju övergripande begrepp som ansågs täcka in 

samtliga relevanta egenskaper hos dryckerna: sötma, syra, beska, maltighet, rostat, 

blommighet och fruktighet. Dessa begrepp kallades för produktens värden i de semantiska 

ramarna och definieras i Tabell 1.  
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Tabell 1. Definitioner för de värden som tagits fram under paneldiskussionerna. 

 

 

I Tabell 2 presenteras resultatet från den kvantitativa bedömningen av de begrepp som tagits 

fram under språkbildningen. Tabellen visar medelvärden från samtliga bedömare med 

replikat. Värden som inte uppnått tröskelvärdet 4,0 är markerade i rött.  

 

Tabell 2. Medelvärden för dryckernas värden. De som uteslutits ur ramen är markerade i rött. 

 

Ur tabellen kan tydligt utläsas att egenskaperna för lemonad respektive ale skiljer sig åt. 

Lemonad karaktäriseras utifrån egenskaperna sötma, syra, blommighet och fruktighet medan 

ale karaktäriseras utifrån beska, maltighet, rostat och blommighet.  

Panelmedlemmarna specificerade sedan vilka aromer dvs. egenskaper som kunde identifieras. 

Dessa resultat presenteras nedan i Tabell 3. De egenskaper vars korresponderande värde i 

Tabell 2 har ett medelvärde över 4,0 har tagits med i den semantiska ramen samtidigt som 

egenskaper med ett tröskelvärde lägre än 4,0 uteslutits. Till exempel har aromerna äpple, 

stenfrukt och citrus nämnts som egenskaper hos ale, men dessa kategoriseras in under 

fruktighet. Värdet fruktighet hos ale har en intensitet på 3,34 (Tabell 2) och räknas därmed 

bort ur ramen. 
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Tabell 3. Fritext för dryckernas egenskaper. Panelmedlemmarna fick i fritext specificera vilka aromer de kunde 

identifiera hos dryckerna. Huruvida dessa inkluderades i ramen berodde på om ordets korresponderande värde 

fått en intensitet på över 4,0 av 9,0. 

 

 

I den semantiska ramen nedan ser vi hur drycken ale semantiskt delas upp i attributen smak 

och doft. Smak delas i sin tur upp i attributstyperna flavour och grundsmak – flavour delas 

sedan upp i värdena rostad, maltig och blommig. Egenskaperna kan sedan läsas av under 

givet värde t:ex. kaffe, choklad, rostat och mörk sirap under rostad. 

 

Figur 3. Semantisk ram av smakprofilen för Produkten Ale. Dryckens primära egenskaper är beska, maltighet, 

rostade toner och blommighet. Under varje kategori visas specifika aromer som panelmedlemmarna identifierat 

 

I den semantiska ramen ser vi vad som karaktäriserar drycken ale. Dess värden är tydligt 

drivna av egenskaper som kommer från dess tillverkning, tex. maltighet som kommer från det 

mältade kornet i tillverkningsprocessen. Rostade toner korresponderar med rostningen av 
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malten, och blommigheten samt beska från humle (Garret, 2012). Vad gäller grundsmaker är 

endast beska nämnd som egenskap hos ale. Detta bör inte tolkas som att drycken endast 

besitter en enda grundsmak, utan att beskan är den grundsmak som framför alla andra 

definierar drycken ale. Grundsmakerna sötma och syra finns också i ale, men dessa har 

intensiteten 3,53 respektive 2,79, vilket vi kan utläsa ur Tabell 2. och ses därför inte som 

produkttypiska egenskaper för ale och utesluts ur ramen. 

 

Figur 4. Semantisk ram av smakprofilen för Lemonad. 

 

I den semantiska ramen för Lemonad kan vi se att dryckens värden och egenskaper definieras 

av söta, syrliga, florala och fruktiga smakaromer. Smaken av rabarber identifierades aldrig, 

trots att lemonaden marknadsförs som “fläder och rabarber”. Värt att nämna är att 

blommigheten är gemensam för både Ale och Lemonad, vilket inte bör tolkas som att 

dryckerna nödvändigtvis delar smakegenskaper, utan att de delar smakdomän. För att avgöra 

distinktionen mellan dryckernas blommighet bör vi vända oss till dryckernas egenskaper där 

vi kan utläsa vilka aromer som utgör dryckernas blommighet i Figur 1 respektive 2. Där kan 

utläsas att blommigheten hos Ale definieras av humle, gräs och blommor, medan Lemonadens 

blommighet karaktäriseras av fläder, krusbär, svarta vinbär och blommor. 
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Delstudie 2 

 

I Figur 5 och 6 nedan visas dryckernas egenskaper i kombination med de tre 

livsmedelsgrupperna grönsaker, kött och fisk. Data som presenteras är resultat av den 

kvantitativa analysen av begreppen synergi, neutralitet och förfriskning, vilkas medelvärden 

redovisas i Tabell 4 och från analysen av JAR.  

 

Tabell 4. Medelvärden för kombinationernas neutralitet, synergi och förfriskning. Dessa värden färgkodades 

sedan och förs in i kombinationsfigurerna för intuitiv läsning. 

 

 

Figur 5. Kombinationsfigur för ale tillsammans med grönsaker, kött och fisk. Figuren representerar två skilda 

aspekter av kombinationerna. Till vänster visas kvantifieringen av begreppen förfriskning, neutralitet och 

synergi. Till höger den upplevda balansen av grundsmakerna där grön är lagom, röd för lite och blå för hög. 

 

I Figur 5 kan vi utläsa att ale i kombination med kött sällan skapar synergi utan tenderar att 

vara neutral mot maten med viss förfriskande effekt. Mot andra typer av matprodukter 

förekommer synergi oftare men i övrigt beter sig drycken på liknande sätt. Grundsmakerna 

framträder på liknande sätt över samtliga matkategorier där syran och sötman är generellt sett 

lagom medan beskan ofta upplevs som för hög.  
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Figur 6. Kombinationsfigur för lemonad ihop med grönsaker, kött och fisk.  

 

I Figur 6 kan vi utläsa att lemonad tenderar att ha en högre förfriskande effekt än ale, vilket 

gäller för alla produktkategorier. Beskan bedöms i princip alltid som lagom vilket, som vi kan 

se i Tabell 2 är ett lågt värde (1,62). Båda dryckerna är lika benägna att skapa synergieffekter 

i kombination med maten och neutraliteten är densamma dryckerna emellan med undantag för 

kategorin fisk där lemonad är mer neutral än ale. För lemonaden, precis som för ale, beter sig 

grundsmakerna mycket lika över alla produktkategorier.  

 

 

Diskussion 

Undersökningens syfte var att presentera sensoriska data på ett sätt som gör dem enkla och 

intuitiva att tolka. Två typer av figurer togs fram, dels semantiska ramar över dryckernas 

smakprofiler och dels semantiska ramar över dryckernas interaktion med mat. Det sistnämnda 

visade sig vara en mer komplex uppgift än vad som förutsågs innan arbetets start och de 

största svårigheterna med analysarbetet kommer att diskuteras nedan. Diskussionen behandlar 

även problemet att dra slutsatser kring en kommunicerande modell utan att pröva den mot en 

faktisk mottagare samt problemställningar inom den sensoriska metoden i stort. 
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Sensorik som vetenskaplig metod 

Köster (2003) påpekar att metoderna som används vid utvärdering av de “lägre sinnena” dvs. 

doft, känsel och smak lånats ifrån studier av de “högre sinnena”, syn och hörsel, som i lägre 

grad är beroende av inlärning, minne och emotion. Validiteten i den övergången glöms, enligt 

Köster (2003), ofta bort att tas i beaktning. Den som utför en sensorisk studie av smak, känsel 

och doft riskerar därför att dra sina slutsatser utifrån svaga vetenskapliga premisser. Det är 

därför viktigt för forskaren att vara medveten om var insamlade data är giltiga och inte (ibid.). 

Analytiska sensoriska metoder är idag den tillgängliga metoden för att bedöma “lägre” 

sinnesintryck. Sensoriska metoder i kombination med semantisk bearbetning och 

språkframtagning har visat sig vara fruktbart för att styrka den vetenskapliga grunden i arbetet 

(Heymann & Lawless, 2010; Swahn, 2011). 

 

Även om den sensoriska metoden är väletablerad och fungerande kan teorin bakom den 

diskuteras. Begreppen som använts för hur mat interagerar med dryck – neutralitet, 

förfriskning och synergi – är grundad i praktisk erfarenhet och begreppen är inte direkt 

förankrade i forskning (2005). Harrington gör inte anspråk på att presentera någon fullständig 

beskrivning av hur mat och dryck kan samverka (ibid.). När mat och dryck kombineras kan, 

logiskt talat, antingen nya smaker skapas eller ej och på det sättet täcker neutralitet och 

synergi in hela spektrumet av hur nya smaker kan skapas vid kombinationen. Det går dock 

inte att utesluta att andra aspekter av smakupplevelsen kan förändras vid kombinationen och 

Harringtons (2008) begrepp bör därför inte utan reflektion användas som en fullständig bild 

av mat- och dryckeskombinationer. Harringtons artikel (2008) handlar specifikt om vin som 

saknar vissa egenskaper som andra drycker kan ha, till exempel kolsyra (Harrington, 2005). 

Vi kan emellertid använda begreppen så länge vi har dess begränsningar och styrkor i åtanke. 

Problemet vi ställs inför med tanke på uppsatsens syfte är den semantiska innebörden av dessa 

begrepp, som inte kan ses som allmängiltig. Om sensorisk kommunikation ska uppfylla sitt 

syfte gäller det att mottagarens semantiska förståelse av ett begrepp är samma som för 

avsändaren av begreppet (Gustafsson et al., 2014). Om semantiska ramar ska användas i 

faktisk marknadsföring bör man överväga om andra, mer allmängiltiga begrepp kan användas 

istället. För att minimera språkliga barriärer valdes att presentera data i bildform. 

Bilduppställningen bör inte ses som ett slutgiltigt svar på hur kommunikationen till kund av 

sensoriskt material ska se ut utan snarare vara en utgångspunkt i kommande studier som 

förmodas kunna leda till en modell som kan kommuniceras direkt ut till kund.  
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Studiens resultat 

Under delstudie 1 identifierade ingen respondent smaken av rabarber i lemonaden, vilket var 

en av två huvudingredienser i drycken. Minst två förklaringar kan ges till detta. Eftersom 

drycken serverades i svarfärgade glas kunde respondenterna inte genom visuella intryck 

avgöra vilka dryckens huvudingredienser var. Detta är rimligt med tanke på att visuella 

förväntningar kan påverka vilka smaker vi kan uppfatta (Yeomans et al., 2008; DuBose et al., 

1980; Hoegg & Alba, 2007). En annan förklaring till att smaken av rabarber inte 

identifierades kan naturligtvis vara att produkten i sig inte uppvisar de egenskaper som den 

påstås sig ha och att respondenterna därför omöjligen kan identifiera dem. Detta skulle visa på 

vikten av sensorik i marknadsföring. En produkt bör inte saluföras efter hur den tros upplevas 

utan efter hur den faktiskt upplevs och genom att använda sig av sensorik blir det tydligt vad 

som karaktäriserar en produkt. Med hjälp av semantiken kan sensoriken sedan bli lättförstådd 

och rätt egenskaper kan via den sensoriska marknadsföringen kommuniceras ut med rätt 

produkt. 

 

Produktindelning 

I delstudie 2 ser JAR-staplarna mycket lika ut under de tre matkategorierna för båda 

dryckerna. Detta kan förklaras på ett par olika sätt. En förklaring kan vara att matprodukten i 

en kombination har marginell påverkan på hur grundsmakerna framstår. Nygren (2004) kom 

fram till liknande resultat – det vill säga att maten har större inverkan på kombinationen än 

vice versa. Detta skulle i så fall stå i bjärt kontrast till Harringtons (2008) teorier som menar 

att maten och drycken har likvärdig påverkan på grundsmakerna i en kombination. En annan 

trolig förklaring till kombinationernas uniformitet är indelningarna av matkategorierna i 

studien. Uppdelningen utgick ifrån antagandet att matprodukter från samma domän, dvs. 

grönsaker, kött respektive fisk, beter sig på liknande sätt. Antagandet kan dock varit felaktigt 

om man utgår ifrån Harringtons (2007) kombinationspyramid där grundsmaker är den mest 

grundläggande faktorn i en mat- och dryckeskombination. En indelning utifrån domän ger 

visserligen en överblickbar modell för en kund som söker en god kombination av mat och 

dryck. Dock finns en sådan mångfald av grundsmaker inom varje domän att det är svårt, om 

inte omöjligt, att generalisera dess egenskaper. Trots att exempelvis oliver och ruccola båda 

tillhör grönsaker kan dessa två inte påstås ha liknande sensoriska egenskaper.  
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Ett alternativt tillvägagångssätt skulle vara att först skapa en smakprofil på matprodukterna 

och därefter dela in dessa efter dess grundsmaker. Resultaten från en sådan studie skulle 

troligtvis belysa dryckens beteende i en matkombination på ett mer rättvist sätt. Däremot 

skulle undersökningens syfte kringgås eftersom en konsument söker dryck utifrån produkttyp 

och sällan efter smakprofil. En annan tänkbar lösning vore att bryta ner domänerna längre – 

exempelvis fisk till fet fisk, mager fisk och skaldjur. Så som Nygren (2004) visat är mängden 

fett i maten av stor betydelse för hur dryck påverkas. Därför borde en mer detaljerad 

uppdelning ge mer precisa resultat men samtidigt göra tolkningen mer krävande och komplex. 

Ytterligare studier mot konsument behövs därför för att kunna säkerställa hur detaljerade 

dessa kategorier skulle vara. 

 

Semantik och användning 

Målet med QDA är att panelmedlemmarna tillsammans ska utveckla ett språk som Heymann 

& Lawless (2010) skulle beskriva som ett vetenskapligt språk, dvs. ett väldefinierat, noggrant 

utvalt språk som går att kommunicera med hög precision emellan de insatta. Det 

vetenskapliga språket bör dock inte nödvändigtvis kommuniceras direkt mot kund eftersom 

denne inte deltagit i framtagningen av språket. Kundens semantiska förståelse av materialet 

skulle då gå förlorad när denne inte kan relatera till begrepp som synergi. Detta är i likhet med 

det som Cruse (2011) skriver om språkbruk – att det är kontextberoende. Vid applikationen av 

studiens resultat i marknadsföring måste diskrepansen mellan paneldeltagarnas semantiska 

förståelse av begreppen och kundens förståelse tas i beaktning. Vid denna studie faller det sig 

naturligt att paneldeltagarna som är otränade när de först tar fram det sensoriska 

egenskapsorden formulerar dessa ord som om de hade ett språk likställt med gemene 

konsumenter. I sensoriska studier likt föreliggande har det emellertid visats att tränade paneler 

och konsumentgrupper tenderar att identifiera det som i denna studie kallas egenskaper hos 

produkter på ett liknande sätt (Swahn, 2011). Förståelsen för begreppens innebörd kan inte 

antas vara identiska grupperna emellan eftersom kontexten är olika men korrelationen i 

språkbruk torde peka på ett samförstånd som överstiger kontextgapen (ibid.; Cruse, 2011). 

Detta gäller för delstudie 1 – då smakprofilerna beskrevs med enkla, intuitiva ord – där 

språket som används i huvudsak är begrepp som berör smaker, råvaror etc. som är bekanta för 

genomsnittskonsumenten. I delstudie 2 kan inte samma slutsatser dras där begrepp som 

synergi, förfriskning, neutralitet och JAR används. Förståelsen för dessa begrepp kräver att 

marknadsföraren är tränad i ämnet och materialet bör inte användas obearbetat direkt i 
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marknadsföring. Tanken med resultaten i delstudie 2 är att dessa ska tolkas av professionella 

marknadsförare och användas som ett underlag för att skapa mer marknadsanpassad 

information. Alternativt att metoden genomgår ytterligare semantisk bearbetning för att skapa 

ett samförstånd mellan avsändare och konsument. 

 

Validitet och reliabilitet  

Analysen som presenteras i uppsatsen har som ambition att användas i marknadsföring. 

Validiteten och effektiviteten av studien kan således bara bedömas genom faktisk prövning på 

en marknad. Som Gustafsson et al. (2014) påpekar är det fler faktorer som spelar in på en 

kunds köpbeteende – läser kunden informationen, och i så fall, förstår hen den? En 

marknadsförare måste förstå förhållandet mellan produkt och konsument där det senare har 

bortsetts ifrån i denna uppsats i avgränsningssyfte (ibid.). 

 

Metoden JAR brukar inte användas för att beskriva en produkts attribut utan snarare för att 

peka på en produkts brister (Heymann & Lawless, 2010). Detta är mycket användbart under 

utveckling av produkter då produktutvecklare innan lansering kan få reda på om en produkts 

egenskaper är lagom eller om den måste modifieras innan den går ut på marknaden. Detta till 

trots anser uppsatsförfattarna att metoden är användbar för att beskriva balansen mellan 

grundsmakerna i en kombination. 

 

I Figur 5 och 6 – som redogjorde för resultatet från delstudie två – redovisas huruvida synergi 

uppstår i kombinationen mellan mat och dryck. Som nämnts i bakgrunden kan synergi 

uppfattas som antingen positiv eller negativ – men i figurerna ges ingen antydan till någon 

sådan värdering. Detta eftersom figurerna inte söker redovisa tycke och smak, utan endast ge 

en objektiv  beskrivning av produktens egenskaper. Problemet som uppstår i det är att 

kvantifieringen av synergi delvis förlorar sin mening med avsaknad av preferens. Vidare 

studier bör avgöra huruvida synergi har en plats i sensorisk marknadsföring, och i så fall hur 

det ska presenteras. 

 

Tidigare dryckesstudier har studerat vilka typer av mat en dryck passar till (Jonsved & 

Rittberg-Schein, 2014; Malm & Petersson, 2015). Detta har gjorts genom preferensbaserade 

undersökningar där exempelvis en dryck provas med olika sorters kött och där respondenterna 

sedan svarat med vilken gillandefaktor de har till kombinationen. Detta har gett svar på vilka 
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kombinationer som är lyckade men ingen bakomliggande teori om vad som gör en god 

kombination har funnits eller genererats genom dessa studier. Bristen på teorier inom området 

gör det svårt att vetenskapligt styrka arbetet. Förhoppningen är därför att denna uppsats ska 

kunna vara en ansats till en sådan teori och att framtida teorier ska kunna bygga vidare och 

därigenom skapa en vetenskaplig grund som studenter i framtiden kan stå på. 

 

I denna studie uppstår, precis som för Wanksink & Park (2002), problemet med hur generell 

en studie av detta slag är. Alla tester har genomförts i en laboratoriemiljö och inte i en 

marknadsmiljö – därför kan detta material inte visa på hur verkligheten ser ut vid köp utan 

bara ge en fingervisning om den (ibid.). Alla sensoriska upplevelser är, som Köster (2003) 

påpekar, beroende av upplevelsens kontext. Därför riskerar de sensoriska data som samlas in 

under kontrollerade studier vara färgad av just den kontexten. De beskrivande ord som tagits 

fram i studien kan dock ses som allmängiltiga eftersom tränade paneler tenderar att ta fram 

begrepp som liknar varandra (Cecille et al., 2002). En studie utförd av Cecille et al. (2002) 

visar att även om själva orden som används för att beskriva sensoriska egenskaper är olika 

paneler emellan är innebörden desamma – samma sinnesintryck verbaliseras på olika sätt. 

Definitioner av de begrepp som används är därför avgörande (ibid.). Detsamma gäller för 

kontextskillnaden mellan panelmedlemmar och vanliga konsumenter (Swahn, 2011). 

 

 

Forskningsetisk uppföljning 

I studien uppfylls inte nyttjandekravet som innebär att insamlad information endast får 

användas till det uttalade forskningsändamålet (Bryman, 2011). I detta fall skedde studien på 

uppdrag av ett svenskt företag utan plan på att resultaten sedan skulle användas i en uppsats. 

Följaktligen informerades inte deltagarna om studiens fullständiga nyttjande vid 

genomförandet. De etiska riktlinjerna syftar till att skydda individen och i denna studie har 

författarna bedömt att individen inte lämnat ut några känsliga uppgifter (ibid.). 

Respondenterna var anonymiserade från början och går inte att spåra ur de data som samlats 

in. Sensoriska studier strävar i sin natur mot att bortse från individen och ge en objektiv bild 

av en produkts egenskaper (Heyman & Lawless, 2010). Uppsatsförfattarna har dessutom haft 

kontinuerlig dialog med panelmedlemmarna efter ansamlandet av material om studiens nya 

användning och inga invändningar har väckts gällande nyttjandet. Samtliga andra punkter i 

den forskningsetiska planeringen uppfylldes som tänkt.  
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Slutsatser 

Syftet uppfylldes genom att utifrån semantisk teori skapa semantiska ramar av materialet.  

Studien visar på att data från analytiska sensoriska metoder går att organisera in i semantiska 

ramar. För att uppnå en semantiskt koherent undersökning kan semantisk teori användas i 

språkbildningen för panelgenomförandet. Semantisk teori kan även användas i analysarbetet 

för att ställa upp ramarna. Data från QDA, JAR och Harringtons kombinationsbegrepp 

sammanfogades och dessa kvantitativa data kunde omsättas i färg och bild vilket ansågs göra 

resultaten mer lättillgängliga. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Undersökningen som presenterats håller i sig själv inte den stringens och storlek på dataset 

som behövs för att dra generella slutsatser eller presentera en ny metod för analys av 

produktegenskaper. Dock kan den fungera väl som en idékälla till framtida studier och ett sätt 

att se på informativ marknadsföring. För att bedöma användbarheten av analysverktyget 

behöver resultaten prövas på den faktiska marknaden likt på det sätt som Swahn (2011) gick 

vidare i att göra. Krishna (2011) bedömer behovet av vidare forskning inom ämnet sensorisk 

marknadsföring som mycket stort. En kunskapslucka som upptäcktes under studiens gång var 

fysiologiska förklaringar till vad som skapar neutralitet, synergi respektive förfriskning.  

 

Systembolaget använder sig flitigt utav sensoriska beskrivningar av deras produkter. En 

tänkbar vidare studie hade varit att jämföra Systembolagets metod för framtagning av dessa 

beskrivningar med den som presenteras här. Detta hade inte bara erbjudit en alternativ metod 

utan även blottat värdefulla kunskapsluckor i mötet mellan dessa. 

 

Det sista och slutgiltiga steget på i vidarearbetet kan vara att utveckla en modell för 

kommunikation av mat och dryck i kombination för konsumenter. För att utveckla en modell 

av detta slag måste arbetet ske i marknadsföringssammanhang.  
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Bilaga 2. Matprodukter och beredning 

Hemgården enrisrökt skinka - Skinkan skars upp i bitar om 10g och serverades 

rumstemperat. 

ICA fläskkarré benfri i skivor - Köttet saltades och stektes på hög värme med smör i en 

stekpanna tills tydlig maillard uppstod, sedan fick köttet gå upp till 80 grader i en ugn på 150 

grader. Köttet fick sedan vila i rumstempteratur i fem minuter och serverades sedan i bitar om 

15g per deltagare. 

ICA Ryggbiff benfri i skivor - Köttet saltades och stektes på hög värme med smör i en 

stekpanna tills tydlig maillard uppstod, sedan fick köttet gå upp till 54 i en ugn på 150 grader. 

Köttet fick sedan vila i rumstempteratur i fem minuter och serverades sedan i bitar om 15g per 

deltagare. 

Rostbiff Grillad från charken - Rostbiffen skars upp i bitar om 15g och serverades 

rumstempterad. 

ICA Prosciutto Crudo 120g - Den lufttorkade skinkan skars upp i bitar om 10g och 

serverades rumstempererad. 

Kokt kycklingfilé, Kycklingfilé Fryst 1000g Kronfågel - Låt tina över natten i kyl. Koka 

upp vatten med salt (3%), lagerblad och kryddpeppar, lägg ner kycklingen i vattnet och låt 

sakta sjuda tills köttet blivit mört. Kycklingen serverades sedan i bitar om 20g. 

ICA Stora skalade räkor 400g med ICA majonnäs 450g fabrikat, - Räkorna blandades med 

majonäs och smakades upp med salt. Varje paneldeltagare fick sedan 15g räkor 

 

Stekt pilgrimsmussla, Kammussla 200g ICA - Pilgrimsmusslorna tinades, saltades och 

stektes sedan hastigt på mycket hög värme i smör. Varje paneldeltagare fick 1 mussla. 

ICA Lax Varmrökt bit ca 600g - Laxen skars upp i bitar om 10g och serverades 

rumstempererade.  
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ICA I love Eco finbladig ruccola 65g, - Ruccolan togs ur förpackning och fick ligga i 

isvattenbad för att bli krispig, salladen fick sedan ligga i durkslag för att att låta vatten rinna 

av. 10g serverades därefter rumstemperat. 

ICA Romantica-tomater 400g med ICA Extra virgin olivolja, - Tomaterna kvartades och 

blandades sedan med en olivolja, salt och svarpeppar. 10g per deltagare serverades sedan 

rumstemperade. 

ICA I love Eco Ekologiska palsternackor 400g, Palsternacka skalades och rostades sedan i 

ugn på 225 grader tillsamans med olivolja och salt under 25 minuter. 

Kokta gröna ärtor, Ärtor Fryst 250g ICA - Ärtorna kokades enligt anvisning och saltades 

sedan lätt. 10g ljumna ärtor serverades per deltagare. 

Stekta potatistärningar, Fast potatis, lösvikt, ICA - Potatisen skalades och tärnades, den 

stektes sedan på medelhög värme med smör och salt tills gyllene och genomtillagad. 15g 

serverades ljummet till varje paneldeltagare. 

Stekta champinjoner, Champinjoner 250g Klass 1 ICA - Svampen kvartades och stektes 

sedan i smör tills gyllene och smakades sedan av med salt. 10g serverades ljummet till 

paneldeltagarna.  

ICA Tapenade soltorkade tomater 130g - 10g serverades rumstempererat till 

paneldeltagarna. 

Gröna oliver, ICA grekiska gröna oliver med kärnor - 10g serverades rumstempererat till 

paneldeltagarna. 

Bröd, färdigbakad baguette i butik, ICA - Baguette skivades upp i bitar om 15g och 

serverades rumstemperad. 

ICA Prästost lagrad 15 månader - Osten skars upp i bitar om 10g och serverades 

rumstempererad. 

Marabou Premium Choklad 86% Cocoa - 10g per deltagare serverades rumstempererat. 


