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_Sammanfattning _______________________________ 
Inledning: Sverige är ett av de länder som dricker mest kaffe i världen. Med detta har en 

etablerad fikakultur vuxit fram som idag sprider sig globalt. Det finns forskning om kaffets 

sensoriska egenskaper men även om intresset för kaffe finns så saknas det forskning om vad 

som kan kombineras med kaffe.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka tre olika kaffesorter i kombination med bakverk 

och ta reda på vilken kombination som har högst gillande. 

Metod och material: Studien genomfördes med metoden ”Qualitative descriptive analysis” 

tillsammans med ett gillandetest med “Just-about-right”-skalor. Sensoriska attribut för tre 

sorters bryggkaffe och två bakverk i kombination togs fram och bedömdes med en sensorisk 

panel.  

Resultat: Resultatet visar att det inte fanns en signifikant skillnad i gillandet av bakverken. De 

sensoriska attribut som används påverkade inte heller vilken kombination som gillades mest. 

Slutsats: Det fanns ingen signifikant skillnad i intensitet av attributen. De sensoriska 

egenskaperna påverkade inte vilken av kombinationerna som hade högst gillandet. Studien 

hade för få deltagare för att få fram signifikant skillnad.   

Nyckelord: chokladboll, kaffe, just about right, mazarin, sensoriska egenskaper. 
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Introduktion 
Kaffe är en av de viktigaste internationella livsmedelsråvarorna inom handel och anses vara 

den mest uppskattade drycken i världen. Sverige är det land som dricker mest kaffe efter 

Finland och drycken konsumeras på morgonen, lunchen och eftermiddagen i olika former. 

Kaffet uppskattas för dess smak och doft samt den stimulerande effekten av koffein. Men 

kaffe uppskattas inte bara för sina smak- och doftegenskaper utan även som en 

sällskapsdryck. Den svenska fikakulturen att dricka kaffe med tillbehör har fått ett globalt 

intresse. Då kaffe konsumeras vanligen tillsammans med bakverk och därför fokuserar 

studien på just kaffe i kombination med bakverk. 

Intresset för kaffets smak har aldrig varit så stor som den är idag. Kaffeexperter menar att 

kaffe går att kombinera med livsmedel på samma sätt som vin kombineras med mat. Men 

medvetenheten om hur kaffe kan kombineras med livsmedel är låg. Den tidigare forskningen 

om kaffets sensoriska egenskaper i kombination med andra livsmedel är mycket begränsad 

och därför blir det intressant att undersöka vilka sensoriska egenskaper som bidrar till 

konsumentens gillande. Med ökad medvetenhet och kunskap om hur kaffe kan kombineras 

med bakverk kan optimala kombinationer skapas och recept utformas menat för en specifik 

kaffesort. Det skulle vara av intresse för den medvetna konsumenten som vill optimera 

fikaupplevelsen.  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap 
Måltidskunskap är ett mångvetenskapligt forskningsområde som kombinerar vetenskap, 

praktik och estetik (Gustafsson, 2004). Den innehåller en rad forskningsområden inkluderat 

sensorisk som är en närliggande vetenskap (Ibid.). Inom måltidskunskap är sensorisk analys 

en användbar metod för att öka kunskapen om mat och dryck i kombination (Gustafsson, 

Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Med sensorik som metod kan reaktioner på 

egenskaper hos livsmedel mätas, analyseras och tolkas såsom de upplevs med syn-, lukt-, 

smak-, känsel- och hörselsinnet (Sveriges sensoriska nätverk, 2004). Människan används som 

ett mätinstrument med strävan att bedöma en produkts utseende, lukt, smak och konsistens 

(Öström, 2004). På det sättet beskrivs helheten av produkten med mål att förbättra den 

ursprungliga produkten. Sensoriska analyser används därför ofta i samband med lansering av 

nya produkter och marknadsföring och är vanligt förekommande inom livsmedelsindustrin 
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(Öström, 2004).  

Gustafsson (2004) menar att måltidskunskapen är unikt i att vetenskapen ska förbindas med 

hantverk vilket kan kopplas till ämnesområdet som den föreliggande studien omfattar. Kaffe 

som dryck är ett hantverk som har stigit i intresse (Nilsson, 2007) och uppmärksammas på ett 

likvärdigt sätt som öl eller vin (Levin, 2017). Rosterier experimenterar med temperaturen på 

rostningen för att framhäva kaffebönans genuina karaktärer (Ibid.) Vidare menar Gustafsson 

(2004) att det är individen som utför hantverket och som bjuder på måltidsupplevelsen. Med 

ett sensoriskt perspektiv kan en måltid utforskas vetenskapligt (Gustafsson, 2004). En måltid 

kan definieras utefter uppbyggnad och innehåll eller vilken tidpunkt måltiden intas. Den 

sistnämnda definitionen syftar på klassificeringen av frukost, lunch och middag där målen 

därutöver benämns som mellanmål. Med det i tanken kan förtäring av kaffe och bakverk ses 

som en måltid eller mellanmål beroende på när det intas. 

I den föreliggande studien undersöktes kaffe och bakverk i kombination genom att utföra en 

sensorisk analys av produkternas egenskaper. Sensorik samt mat och dryck är en del av 

måltidskunskap (Örebro universitet, 2016). Med det som bakgrund har studien relevans till 

forskningsområdet måltidskunskap.  

 

 

Teoretisk bakgrund 
Nedan presenteras en bakgrund till det ämnesområde som studien fokuserar på med 

inriktning på kaffekultur, sensorik och hur kaffe produceras och skördas. 

 

Sensorik                                                                                                                                                                                                      

Sensorik definieras enligt Sveriges sensoriska nätverk (2004) som en vetenskaplig disciplin 

som mäter, analyserar och tolkar reaktioner på egenskaper hos livsmedel och andra material 

som de upplevs med syn-, lukt-, smak-, känsel- och hörselsinnet. Vid en sensorisk analys där 

människans sinnen används som mätinstrumentet är det viktigt att kunna uttrycka sensoriska 

upplevelser (Herdenstam, 2011). Med hjälp av en sensorisk analys kan det skapas en 

förståelse för vad som gör att sensoriska egenskaper upplevelevs olika (Gustafsson et al. 

2014). Människans sinnen är nödvändiga för att samla information om omgivningen och 

används hela tiden under en måltid (Öström, 2004). Med hjälp av synen uppfattas utseende 
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till exempel matens färg och form. Utseendet skapar förväntningar i vad maten kommer att 

smaka, dofta, låta och vilken konsistens den har.  

Hörseln är en viktig del av helhetsupplevelsen av en måltid (Öström, 2004). Att exempelvis 

äta ett knäckebröd som inte frasar när det tuggas hade uppfattats som konstigt. Olika 

egenskapsord kan användas för att beskriva sensoriska egenskaper påverkas av individens 

tidigare erfarenheter (Herdenstam, 2011). Till exempel kan smaken av mörkrostat kaffe 

beskrivas på olika sätt beroende på vilka referensramar individen har. Flera beskrivande ord 

kan användas för att beskriva samma egenskap. En individ kan till exempel använda 

beskrivningen lingon medan en annan individ använder beskrivningen tranbär. Med 

smaksinnet upplevs grundsmakerna sötma, sälta syrlighet, beska, och umami (Gustafsson et 

at. 2014). Det som vanligtvis kallas smak är egentligen en kombination av lukt och 

grundsmaker. Det är ett fjärrsinne där luktsinnet som är långt bort påverkas och smaksinnet 

har direktkontakt (Öström, 2004). 

När maten sönderdelas i munnen färdas doftmolekyler från munnen genom svalget och upp i 

näsan, så kallad retronasal doft (Gustafsson et al. 2004. Av de fem sinnena utvecklas 

luktsinnet först och är starkt kopplat till minnen (Herdenstam, 2011). När en lukt registreras 

skickas nervsignaler till storhjärnans balk och vidare till det limbiska systemet där luktbalken 

sitter (Gustafsson et al. 2014). Det är i det limbiska systemet som bearbetar känslor och 

därför kan en doft förknippas med en situation eller ett minne då det ligger så nära 

känselcentrumet (Ibid.) Det blir därför svårt att sätta ord på en doft som inte tidigare upplevts 

(Öström, 2004).  

 

Kaffets sensoriska egenskaper 

Smaken på kaffet är en viktig aspekt ur ett konsumentperspektiv och intresset för kaffe med 

olika smakprofiler har ökat (Sunarharuma et al. 2014). Kaffets smak är mycket komplex och 

har så mycket som 800 smakaromer (Nilsson, 2007). Rostningen gör att bönans smak och 

doft framträder (Yeretzian, Jordan, Badoud & Lindinger 2002; Schenker, 2000). Det främsta 

målet att producera rostat kaffe är för att få önskad smak och arom, men också för att skapa 

en mörk färg och en torr spröd textur. Under rostningen utvecklar kaffebönorna eftersträvad 

syra och aromer. Temperaturen under rostningen är avgörande för att aromer ska utvecklas 

och brukar ligga runt 180–280 grader (Sunarharuma et al. 201; Elgklou, 1993). Ju mer 
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kaffebönorna rostas ju mörkare blir färgen (Elgklou, 1993). Utan rostning så framhävs inte 

kaffets smaker eftersom oljor och aromer kommer fram vid rostningen (Elgklou, 1993).  

Rostning 

Rostning av kaffebönor sker i tre faser och delas in i torkning, rostning och nedkylning 

(Yeretzian et al. 2002). Processen inleds med att kaffebönorna hettas upp. När temperaturen 

når 100°C evaporerar vattnet i bönorna och en torkning sker (Yeretzian et al. 2002; Elgklou, 

1993; Schenker et al. 2002). Doften förändras från grönt och ärtigt till brödiga toner och 

kaffebönans färg blir gul (Yeretzian et al. 2002). Rostningen sker när vattenhalten sänkts till 

6 % och temperaturen når upp till 170°C (Yeretzian et al. 2002). Vid den temperaturen 

utvecklar kaffebönorna syra, fyllighet och rika aromer (Yeretzian et al. 2002). Under 

temperaturökningen bildas gas som leder till att kaffebönans volym ökar och ett högt tryck 

bildas (Elgklou, 1993; Sunarharuma et al. 2014). I det stadiet exploderar kaffebönans celler 

av det höga trycket (Yeretzian et al. 2002).  

 

Aromen från kaffet kommer från mikroskopiska droppar av eteriska oljor som finns i 

kaffebönans celler (Elgklou, 1993). Under rostningens sista del bryts cellerna ner och oljan 

frigörs och gör att kaffebönan ser blank ut (Yeretzian et al. 2002; Elgklou, 1993). 

Kaffebönorna blir då mörkrostat och syra och aromer minskar samtidigt som fylligheten ökar 

(Yeretzian et al. 2002). Rostning tar 10–15 minuter och en snabb nedkylning avslutar 

processen (Ibid.) Fortsatt rostning leder till förkolning och en framträdande bränd smak 

(Ibid.). Den största bildningen av aromer sker enligt Schenker et al. (2002) i mellanstadiet 

under rostningen. Efter att kaffebönorna mals sker ogynnsamma förändringar och därför är 

det en fördel att mala kaffet i samband med användning (Elgklou, 1993). Att skydda 

kaffebönans flyktiga aromer från att försvinna under lagring är en utmaning (Schenker et al. 

2002). Vattnet bör inte överstiga 98°C för att undvika att kaffet smakar beskt (Elgklou, 

1993).  

 

Kaffets ursprung och skörd  
Platsen där kaffe odlads påverkar kaffebönornas sensoriska egenskaper (Nilsson, 2007). 

Kaffe växer i tropiska och subtropiska regioner runt om i världen cirka 500–1200 meter över 

havet (Ibid.). Plantorna trivs bäst i specifika klimatförhållanden och topografi runt om 

ekvatorn (Castle & Nielsen, 1999). Kaffe odlat på bergsområden i ekvatoriala länder 
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utvecklas till att bli kaffe med högst kvalitét och med mest komplexa karaktär (Ibid.). Inom 

specifika regioner får kaffet speciella karaktärer och har vanligen egenskaper associerat från 

dem (Ibid.). Mer än 5 miljoner ton kaffebönor produceras årligen över hela världen (Schenker 

et al. 2002). När kaffebäret har mognat är det viktigt att de plockas och processas direkt 

(Castle & Nielsen, 1999). Hur mogna bären är vid plockning är ett avgörande steget av 

kaffeodling eftersom det är direkt kopplat till kaffets kvalitet (Ibid.). Det resulterar till att 

kaffeplockare måste plocka varje bär för hand och att de måste besöka varje träd flera gånger 

samma säsong under tiden kaffebären mognar. Kaffebären kan också skördas med maskin 

(Castle & Nielsen, 1999). Då skakas träden så de mogna bären faller och de omogna, som 

sitter hårdare på grenarna, sitter kvar.  

Efter skörden processas kaffebären i produktionslandet till vad som kallas för råkaffe innan 

kaffebönorna skickas vidare för rostning (Bhumiratana, Adhikari & Chambers, 2011; 

Schenker et al. 2002). Innan kaffebäret kan rostas måste skinn, fruktkött, skal och den hinna 

som omger varje böna tas bort, det finns två metoder för att göra detta (Castle & Nielsen, 

1999). Den äldsta kallas för den torra metoden och har inte ändrats mycket sen den först 

uppkom. Det var inte förens kaffe börjades odla på fuktigare platser som en ny metod var 

nödvändig. Den våta metoden fungerar genom att bryta upp kaffebäret och separera bönorna 

med hjälp av vatten (Castle & Nielsen, 1999). Kaffe producerat med den våta metoden gav 

upphov till en helt ny smakprofil. Kaffet får egenskaper som skiljer sig från kaffe producerat 

med den torra metoden genom att det blir renare, klarare, lättare och saknar jordighet. Kaffe 

producerat med torra metoden får en fylligare kropp, jordiga och kryddiga arom och blir mer 

sträv.  

 

Kaffekulturens utveckling i Sverige  

Kaffet etablerades i Sverige och övriga Europa i form av utgivningsställen så kallade 

kaffehus. Kaffe var till en början mycket dyrt och konsumerades bara av adeln. Det gjorde att 

kaffet från en början var en klassfråga där kvinnor drack kaffet i hemmet och männen ute på 

kaffehusen (Sigfridsson, 2005). Kaffet blev en alternativ sällskapsdryck till ölen, vinet och 

främst spriten (Lindgren, 1993). Det sågs som en dryck för de intelligenta, en dryck för 

samtalets skull (Ibid.). Förutom kaffehusen började även andra utgivningsställen för kaffe, till 

exempel bagerier, sprida sig över Europa redan vid 1600–talets slut (Oddner, 2003). Under 

1800–talet blomstrade kaffedrickandet och många nya utgivningställen kom till (Swahn, 
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1982).  

 

I början av 1900–talet var kaffe fortfarande en dyr brygd men nu tillgänglig för allmänheten 

och började konsumeras mer i vardagen (Sigfridsson, 2005). Under vintertiderna hade 

skogshuggarna i Norrland tillgång att köpa kaffe och vetebröd eller kolbulle om de inte hade 

egen mat med sig (Ibid.). Detta var något som gick emot det traditionella svenska köket då 

vetebröd ansågs ämnat för helgen. Kaffet ansågs tillhöra det moderna samhället (Sigfridsson, 

2005). 1890–talet konsumerades cirka 3 kg kaffe per person. Kaffet konsumerades som mest 

på 1970–talet då 11 kg kaffe konsumeras per person och år (Jordbrukisiffror, 2011). Idag 

ligger Sverige på en lägre nivå, omkring 8 kg per person och år, men håller på att öka (Ibid.). 

När kaffet ökade som mest var det till och med tal om överkonsumtion och missbruk 

(Lindgren, 1993).   

Bryggkaffe är det som svenskar dricker mest av, det dricks på jobbet och i hemmet (Levin, 

2017). Precis som öl eller vin är idag kaffe ett uppmärksammat hantverk (Ibid.). Att intresset 

för kaffe har ökat syns med bland annat en ökad efterfrågan för kaffeprovningar (Nilsson, 

2007). Det finns många små rosterier där det experimenteras med temperaturen på rostningen 

för framhäva kaffebönans ursprung (Ibid.). Konsumenten intresserar sig idag mer och mer för 

ursprung, kvalité och smak (Ibid.). Under 1900–talets slut kom den amerikainspirerade 

trenden av stora kaffekedjor såsom Espressohouse och Waynes Coffee till Sverige (Nilsson, 

2007). Kedjorna erbjöd allt från bryggkaffe, kaffedrinkar, muffins och andra bakverk med 

fokus på tillgänglighet (Ibid.).  

Den svenska fikan är ett fenomen som började utvecklas redan på 1600–talet då kaffet kom 

till Sverige och blev en sällskapsdryck (Oddner, 2003). För att vara en fika ska kaffet 

kombineras med något ätbart, helst någonting sött (Visitsweden, 2016). Att äta något till sitt 

kaffe är inte ovanligt men i Sverige har det blivit en del av kulturen (Oddner, 2003). Den 

svenska fikan har idag spridit sig utanför Sveriges gränser och blivit globalt (Hotson, 2016). 

Oddner (2003) menar att dricka en kopp kaffe inte bara handlar om att konsumera drycken 

utan den blir en del är ett socialt event. Kaffet blir ett verktyg för att träffas och umgås. 

Kaffebönornas komplexitet skapar svårigheter i att utse vilket kaffe som är det bästa kaffet 

(Castle & Nielsen, 1999). 
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Bakverk  

Kakbak och söta kakor har funnit länge. Några av de äldsta bakverk vi känner till är 

pepparkakan och vi vet att Gustav Vasa gillade klenäter mer känd som munk (Swahn, 1983).  

I Sverige så tidigt som 1600–talet kombinerades kaffet med bakverk på de nya utgivning 

stället för kaffe, bagerier (Oddner, 2003). Men det var under 1700–talets som bagerierna 

verkligen tog fart, då schweizare reste hit med nya kunskaper om att baka pastejer och 

sockerkakor (Ibid.). Denna utveckling förfinade det svenska bagaryrket och flera sorters 

bakverk kom till, detta blev början till fikakulturen i Sverige (Ibid.). Under 1800–talet drack 

kvinnor i de högre stånden sitt kaffe hemma och till detta avnjöt olika typer av bakverk i form 

av kakbord med tårtor nio kakor, detta avnjuts än idag i mindre form på arbetsplatser caféer 

(Swahn, 1983).  

Efter andra världskriget blomstrade tiden för kakbak (Icas provkök, 2005). Då ransoner 

försvann anordnades backtävlingar och många nya recept strömmade in. Med nya och mer 

moderna spisar blev hembaket enklare och populärt och med kokböcker och tävlingar 

uppkom nya kakor och recept på gamla recept skrevs ner (Ibid.). Mazarin är ett bakverk med 

en mördegsbotten fylld med mandelmassa och toppad med glasyr (Icas provkök, 2005). Det 

är ett klassiskt bakverk som till och med har en dag i kalendern år 2017 inför den 13 mars 

(Temadagar, 2017). Ett annat bakverk som har sin egna dag är chokladbollen, denna dag 

infaller den 11 maj (Ibid.). En chokladboll räknas till de bakverk men som ej behöver tillagas 

i ugn Icas provkök, 2005). Detta bakverk skall förutom choklad innehålla fett och havre 

(Ibid.).                                            

 

Dryck och mat i kombination 

Det finns inte en perfekt kombination då alla har olika preferenser och känslighet 

(Harrington, 2008). Dock kan vissa komponenter urskiljas som vanligen inte passar ihop 

(Ibid.). Den hieratiska smakpyramiden av Harrington (2008) bygger på tre nivåer för att få en 

lyckad kombination. Den första och viktigaste menar (Harrington, 2008) är att 

grundsmakerna måste stämma överens i kombinationen. Mycket av preferens kommer från 

inlärning och vi påverkas av den kultur vi kommer från (Öström, 2004). Men det finns 

medfödda preferenser, till exempel motvilja för beska och syrlighet (Ibid.). 
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Harrington (2008) menar att genom att dela upp grundsmaker, textur och smakaromer kan 

faktorer enklare prioriteras vid en kombination. Även om pyramiden är anpassad till vin och 

mat från början så går den att applicera på mat och dryckeskombinationer. Vid 

kombinationen mat och vin så lyfter Harrington (2008) upp tre förhållningsätt att sträva efter 

i kombinationen. Den första är good match, då är strävan att grundkomponenterna som syra 

beska, salt, sötma och smakaromer ska passa bra och ge en uppfriskande effekt (Harrington, 

2008). Den andra heter neutral kombination och kan eftersträvas då det inte önskas att någon 

komponent ska ta över eller om drycken ska stämma överens med en eller flera 

kombinationer. Det kan uppnås genom att matcha grundsmaker och textur (Harrington, 

2008). Om kombinationerna ger upphov till nya sensoriska egenskaper skapas en 

synergieffekt, vilket är det tredje förhållningssättet. Då de tre komponenterna grundsmak, 

textur och smakarom tas i åtanke (Harrington, 2008).  

Robinson och Wine and Spirit Education Trust (2011) kallar detta för en perfect match, då 

inkluderas alla delar som finns med och tas i åtanke så att det fungerar för de flesta. Ett 

exempel är den klassiska kombinationen ostron och champagne där ostronets smak av hav 

och champagnens mineralitet har övervägts (Harrington, 2008). Robinson och Wine and 

Spirit Education Trust (2011) påpekar dock att det inte finns en matchning som fungerar för 

alla. Men det finns komponenter i kombinationen som kan tas i åtanken för att skapa en 

kombination som fungerar för majoriteten. Till exempel, beska i maten och i drycken förhöjer 

bitterheten i kombinationen (Ibid.) När sötman är högre i maten än i drycken upplevs drycken 

mer besk och syrlig (Robinson & Wine and Spirit Education Trust, 2011). 

 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka tre kaffesorter i kombination med bakverk och undersöka 

vilken kombination som har högst gillande ur ett konsumentperspektiv.  

 

Frågeställningar 

1. Vilka sensoriska egenskaper har kombinationen?  

2. Vilka sensoriska egenskaper gör att kombinationen gillas? 
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Metod och material 
Metoden för den föreliggande sensoriska analysen utgick från ”Qualitative descriptive 

analysis” (QDA) och kompletterades med ett gillandetest. Panelen bestod av en otränad panel 

på 8 deltagare med måttlig tidigare erfarenhet av sensorisk bedömning. 

Intensitetsbedömningen kompletterades med ett gillandetest för att undersöka vilka 

sensoriska attribut som bidrar till att kombinationen gillas. Gillandetestet utfördes med “Just-

about-right”-skalor (JAR). 

Beskrivande analys 

QDA går ut på att en sensorisk panel bedömer intensiteten av ett antal sensoriska attribut av 

en produkt (Stone & Sidel, 2004). Resultatet ger en fullständig beskrivning av produktens 

sensoriska egenskaper och en helhetsbild av de sensoriska attribut som är avgörande för 

acceptans (Ibid.). Första steget i en QDA är att ta fram vilka egenskapsord som beskriver de 

produkter som ska undersökas. I studien genomfördes det innan pilotstudien. Paneldeltagarna 

instrueras att undersöka produkten och anteckna alla beskrivande egenskaper i doft, smak, 

konsistens och eftersmak (Gustafsson et al. 2014). Panelen kan använda ett obegränsat antal 

ord och använder ett ordspråk som är förståeliga för samtliga paneldeltagare (Ibid.). Därefter 

sammanställdes attributen och grupperas efter beskaffenhet varpå dubbletter kunde belysas 

(Stone & Sidel, 2004). I steg två bedömdes intensiteten av varje attribut på ostrukturerade 

linjeskalor med en gradering från ett till nio (Ibid.).  

 

Gillandetest 

Lawless och Heymann (2010) menar att “Just-about-right”-skalans mest uppenbara 

användningsområde är att undersöka vilka sensoriska attribut som är avgörande för en 

produkt. Vidare förklaras att en fördel med JAR är att kunna påvisa vilka ändringar som 

behöver utföras för att en produkt ska blir så bra som möjligt. Skalan är utformad att mäta ett 

attributs intensitet och acceptans samtidigt (Li, Hayes & Ziegler, 2014). Attributet värderas 

efter dess lämplighet gentemot en förmodad ideal som är definierad i mitten av skalstegen 

(Ibid.). Skalan är bipolär, med två motsatta sidor och en central punkt. Sidorna är förankrade 

med påståenden som till exempel “för lite” respektive “för mycket” för ett specifikt attribut 

(Lawless & Heymann, 2010). Den centrala delen indikerar att ett attribut upplevs vara “just 

about right”, det vill säga att intensiteten av attributet upplevs vara lagom.  
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Litteratur- och databassökning 

En litteratursökning bygger på en genomgång av redan befintliga källor och litteratur inom 

det område som undersöks (Patel & Davidson, 2011). På grund av den begränsade mängden 

tidigare forskning inom uppsatsämnet kompletterades materialet med litteratur. Materialet 

som presenterades i den teoretiska bakgrunden samlades in från vetenskapliga artiklar. 

Sökning av vetenskapliga artiklarna genomfördes i databaserna Food Science and 

Technology och Primo (f.d. Summon). I enlighet med Patel och Davidson (2011) avgränsades 

sökningen med hjälp av sökord för att undvika för stora mängder sökträffar. Sökorden var 

arom, bakverk, bryggkaffe, sensorik och smak. Sökorden användes enskilt och i kombination 

enligt sökmatrisen (se bilaga 1). Artiklarna som användes i studien uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterier och presenteras nedan.  

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga litteraturen 

● Artikeln är vetenskapligt granskad 

● Artikeln är tillgänglig i fulltext 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga litteraturen 

● Artikeln är kostnadsbelagd 

● Artikeln finns inte att tillgå på svenska eller engelska 

● Artikeln behandlar kaffets hälsoeffekter 

  

Pilotstudie 

Innan det sensoriska testet genomfördes utfördes en pilotstudie som enligt Patel och 

Davidson (2011) är nödvändigt för att kontrollera att uppläggningen fungerar och att 

bedömarna förstår uppgiften. Deltagarna i det sensoriska testet var 8 stycken studenter från 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan med varierad grad av erfarenhet av sensorik. 

Testet genomfördes i separata bedömningsbås i Sensoriska labbet i Grythyttan. Varje 

deltagare hade tillgång till en dator och utförde bedömningen i statistikprogrammet 

EyeQuestion. Innan testet började informerades deltagarna om de forskningsetiska kraven.  

Samma produkter användes som till det sensoriska testet. Dessa var Arvid Nordquist 

Festivita, Franskrost och Mellan samt Chokladboll och Mazarin. Pilottestet utfördes med 

samma bedömare som var som till det sensoriska testet. I varje bedömningsbås placerades ett 
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glas vatten, spottkopp, en Mazarin och en Chokladboll. Bedömarna hällde upp en kopp kaffe 

av varje termos och placera i sitt bås. Därefter skulle de utföra en intensitetsbedömning av de 

sensoriska attributen. 

 

Sensorisk bedömning  
Testet genomfördes på två olika dagar och utfördes i det Sensoriska labbet i Grythyttan. I 

varje bedömningsbås placerades en Chokladboll och en Mazarin på plasttallrikar, en mugg 

med vatten och en spottkopp. Kaffet bryggdes innan testet och förvarades i pumptermosar 

och placerades på ett serveringsbord i bedömningslokalen tillsammans med standardiserade 

kaffekoppar. Bedömarna ombads att hälla upp en kopp kaffe av varje termos och placera de i 

sitt bås. Del ett utfördes i samband med pilotstudien och innebar att ta fram beskrivande ord 

för kombinationerna. Bedömarna smakade kombinationen i vilken ordning de önskade och 

antecknade beskrivande ord på ett blankt papper. Genom att uppmana bedömarna att beskriva 

skillnader mellan kombinationerna underlättas arbetet (Gustafsson et al. 2011). Därefter 

sammanställdes orden på en whiteboardtavla av panelledaren och sedan diskuterades 

innebörden av orden samt vilka som skulle användas. Vid dag två utfördes en intensitet 

bedömning med de framtagna orden samt ett gillandetest med JAR-skala i 

statistikprogrammet EyeQuestion. Tillgång till programmet fick deltagarna genom de datorer 

som fanns i varje deltagares bås. 

  

Material 
Materialet som användes till studien var tre sorters kaffe av märket Arvid Nordquist och två 

sorters klassiska bakverk. Kaffesorterna var Festivita, Franskrost och Mellan (se tabell 1). 

Festivita beskrivs av producenten som ett mörkrostat kaffe med en intensiv doft, kraftfull och 

fyllig smak med inslag av mörk choklad och med en lång eftersmak (Arvid Nordquist, u.å.). 

Franskrost beskrivs som ett extra mörkrostat kaffe med en doft av mörk choklad, kraftfull 

smak med en ton av vanilj och lång eftersmak. Mellan beskrivs som mellanrostat kaffe med 

doft av nougat, elegant och livlig syrlighet och med en lång med eftersmak. Kaffesorterna 

innehåller 100 % arabicabönor från Brasilien, Colombia, Centralamerika och Östafrika samt 

lämpas för bryggning. Bakverk som användes till studien var Chokladboll och Mazarin. 

Produkterna inhandlades i en större mataffär och förvaras i originalförpackningen tills att 

förpackningarna öppnades. Därefter förvarades de i förslutningsbara plastpåsar i 
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rumstemperatur. För att förhindra försämring av produkterna öppnades de i samband med 

användning.  

 

Tabell 1. Produktinformation om kaffesorter använda i studien. 

Kaffe Ingredienser Ursprung Egenskaper 

Festivita 100 % arabicabönor Brasilien, Colombia, 

Centralamerika och 

Östafrika. 

Intensiv doft. Kraftfull och fyllig smak med 

inslag av mörk choklad. Lång och generös 

eftersmak. Mörkrostat. 

Franskrost 100 % arabicabönor Brasilien, Colombia, 

Centralamerika och 

Östafrika. 

Doft av mörk choklad. Kraftfull och nyanserad 

smak med ton av vanilj. Lång eftersmak med 

balanserad syrlighet.  Extra mörkrostat. 

Mellan 100 % arabicabönor Brasilien, Colombia, 

Centralamerika och 

Östafrika. 

Doft med ton av nougat. Elegant smak med 

livlig syrlighet. Generöst lång och balanserad 

eftersmak. Mellanrostat. 

 

Tabell 2. Innehållsförteckning för bakverken använda i studien. 

Bakverk Innehåll 

Chokladboll Socker, havregryn, smör, kakaopulver, 

potatisstärkelse, vanillin, kaffe, mjölk. 

 

Mazarin 

 

Socker, vetemjöl, vegetabiliskt fett, ägg, 

aprikoskärnor, mandel, invertsocker, glykossirap, 

potatismjöl, salt.  

 

Förberedande av prov och servering 

Kaffesorterna bryggdes med 7 g kaffepulver per 125 ml vatten i en Termos Office- 

kaffebryggare. Kaffet överfördes i pumptermosar markerade med tresiffriga koder. Termosar 

och standardiserade kaffekoppar placerades i bedömningslokalen. I varje bedömningsbås 

placerades två plasttallrikar med en Chokladboll och en Mazarin markerad med tresiffriga 

koder samt en spottkopp och ett vattenglas. Deltagarna instruerades att hälla upp 50 ml kaffe 

av den termos som tillhörde koden som visades i EyeQuestion. Bedömarna instruerades sen 

att ta en tugga av bakverket, sönderdela den i munnen och ta en klunk kaffe i samma mängd 

de vanligen äter kaffe och bakverk. Mellan proverna ombads de att skölja munnen med 

vatten. Bakverken förvarades rumstempererade (20–22°C).   

 

Rekrytering av panel 

Information om anmälan till det sensoriska testet skickades ut via Facebook synligt för alla 
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studenter på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Studenter med avsikt att delta 

anmälde sig till projektledarna. För att uppnå önskat antal deltagare utfördes även ett riktat 

urval med skriftlig och muntlig inbjudan. Krav på urvalet var att deltagarna var studenter på 

Restaurang- och hotellhögskolan samt uppskattade kaffe och bakverk.  

 

Metod för analys av data 

Resultatet från den sensoriska analysen behandlades i statistikprogrammet EyeQuestion och 

sammanställdes med programmet EyeOpenR. Intensitetsbedömningen av de sensoriska 

attributen bearbetades med ANOVA och spindeldiagram. Penalty-analys användes för att 

sammanställa resultatet från gillandetestet. Lawless och Heymann (2010) menar att metoden 

är användbar för att uppskatta effekten av attributen som inte var “just about right”. 

Frekvensen av paneldeltagare som bedömt attributet som “för lite” och “för mycket” 

grupperades. På det sättet visas avvikelser från medelvärdet samt koppling mellan intensitet 

och gillande.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 
De grundläggande etiska principerna för forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetkravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Vi har förhållit oss till dessa 

genom att informera deltagarna om syftet med undersökningen i enlighet med 

informationskravet. Information fick deltagarna vid två tillfällen. det första som en kortare 

presentation om syftet och metod på Facebook samt vid det första tillfället av det sensoriska 

testet i form av ett informationsblad deltagarna fick ta del av. Under rekrytering och vid 

första tillfället gick även information ut om att det var frivilligt deltagande och att de när som 

helst kunde avbryta testet om så önskades i enlighet med samtyckeskravet. Deltagarna var 

helt anonyma i enlighet med konfidentalitetkravet då vi valde att inte samla in någon 

personlig information vid genomförandet av testet förutom ungefärlig ålder. Det gör att 

nyttjandekravet som innebär att informera om hur deltagarnas personliga information ska 

hanteras inte behövde beaktas (Bryman, 2011). 
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Resultat 

Resultatet av den sensoriska analysen presenteras i den ordning som metoden utfördes samt 

kompletteras av spindeldiagram och tabeller.  

Kombinationens sensoriska attribut 

Panelen kom överens om 12 sensoriska attribut som beskrev hur kombinationerna upplevdes i 

smak och konsistens (se definitioner av attributen i Tabell 3). Enligt ANOVA visade endast 

det sensoriska attributet mjölighet en signifikant skillnad mellan de 9 kombinationerna av 

bryggkaffe och bakverk. Attributet chokladsmak var unik för kombinationerna med 

Chokladboll samt attributen vaniljsmak och marsipansmak var unik för kombinationerna med 

Mazarin. I studien jämfördes därför inte de tre attributen mellan respektive bakverk.  

 

Tabell 3. Listan av sensoriska attribut som blev framtagna av panelen i det sensoriska testet. 

Attribut Definition 

Smak   

Sötma En av grundsmakerna, t.ex. sukros 

Beska En av grundsmakerna, t.ex. kinin 

Syrlighet En av grundsmakerna, t.ex. citronsyra 

Rostning Smaken av bränt och rostat 

Chokladsmak Smaken av mjölkchoklad 

Marsipansmak Smaken av mandel i marsipan 

Vaniljsmak Smaken av bourbonvanilj 

Smakintensitet Intensiteten av alla smaker 

Konsistens 

  

Mjölighet Mängden små granulat upplevda i munnen 

Krämighet Mjuk och fet känsla i munnen 

  

Sötma, beska och syrlighet 

Sötman i kombinationerna med kaffesorterna Mellan, Festivita och Franskrost tillsammans 

med Mazarin hade en högre intensitet än kombinationerna med Chokladboll. Majoriteten av 

bedömarna ansåg att sötman var lagom (just about right) i kombination med Mazarin och för 
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lite i alla kombinationer med Chokladboll. Sötman uppfattades högst i kombinationen med 

Festivita och Mazarin (medelvärde 5,75) och lägst sötma uppfattades i kombinationen med 

Festivita och Chokladboll (medelvärde 4,31). 

I kombinationerna med Festivita och Franskrost uppfattades beskan relativt lika mellan 

proverna och skiljde sig endast mot kombinationerna med Mellan. Kombinationen med högst 

intensitet av upplevd beska var Festivita och Chokladboll (medelvärde 5,97) och lägst beska 

hade kombinationen med Mellan och Mazarin (medelvärde 4,19). En majoritet av bedömarna 

ansåg att beskan i Festivita och Chokladboll samt Mellan och Mazarin var för hög. 

Kombinationen Franskrost och Mazarin hade näst högst upplevd beska (medelvärde 5,46) 

samtidigt som bedömarna ansåg att beskan var låg. 

Intensiteten av syrlighet bedömdes likvärdigt mellan kombinationerna av samtliga testade 

kaffesorter och bakverk. Kombinationerna hade ett medelvärde som var aldrig lägre eller 

högre än fyra på den niogradiga intensitetsskalan. Generellt hade kombinationerna med 

Chokladboll högre syrlighet än bryggkaffet med Mazarin. 

Fruktighet och rostning 

Den upplevda intensiteten av fruktighet var högst i kombinationen med kaffesorten Mellan 

med Mazarin respektive Chokladboll (medelvärde 4,89 respektive 4,42). Generellt upplevdes 

fruktigheten i dessa kombinationer som för lite. Lägst fruktighet hade kombinationen med 

Festivita och Chokladboll (medelvärde 3,04). Majoriteten av bedömarna upplevde att 

fruktigheten var lagom i kombinationen med Festivita och Mazarin (medelvärde 3,38). 

Överlag upplevde bedömarna att kombinationerna hade för lite eller lagom mycket fruktighet. 

Attributet rostning upplevdes likvärdiga i kombinationerna med kaffesorterna Festivita och 

Franskrost och hade högst intensitet av alla kombinationer (se tabell 4). Kombinationerna 

med Mellan hade lägre intensitet av attributet rostat än övriga kombinationer. 

Kombinationerna med Mellan hade generellt en likvärdig intensitet av rostning. En majoritet 

av bedömarna upplevde att attributet rostning var lagom i kombinationerna Festivita och 

Chokladboll samt Mellan och Mazarin. I kombinationerna med Franskrost upplevde 

bedömarna att rostat var för hög. 

 

Tabell 4. Medelvärde från resultat av intensitetsbedömningen som bearbetades med ANOVA. 
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Kombination Festivita 

Chokladboll 

Franskrost 

Chokladboll 

Mellan 

Chokladboll 

Festivita 

Mazarin 

Franskrost 

Mazarin 

Mellan 

Mazarin 

Sötma 4.31 5.45 4.44 5.75 5.24 5.6 

Beska 5.97 5.03 4.71 5.09 5.46 4.19 

Syrlighet 4.38 4.19 4.34 4.09 4.17 4.31 

Fruktighet 3.04 3.12 4.42 3.38 3.56 4.89 

Rostning 5.53 6.22 4.58 6.39 6.36 4.56 

Mjölighet 2.6 3.23 2.81 5.75A'-B-C' 4.84a-c 5.7A'-B-C' 

Krämighet 5.06 5.31 4.85 4.75 4.36 4.81 

Chokladsmak 5.95D'-E'-F' 7.45a-D'-E'-F' 6.65D'-E'-F' 1.05 1.12 1.06 

Marsipansmak 1.04 1.8 1.04 5.17A'-B'-C' 6.67A'-B'-C' 5.76A'-B'-C' 

Vaniljsmak 1.38 1.19 1.31 4.79A-B'-C' 4.56A-B-C 4.53A-B-C 

Smakintensitet 5.65 6.59 6.81 5.75 6.36 6.92 

  

Chokladsmak, marsipansmak och vaniljsmak 

Chokladsmak betraktades endast i kombinationerna med Chokladboll då attributen var unik 

för de kombinationerna. På ett likvärdigt sätt betraktades endast marsipansmak och 

vaniljsmak i kombinationerna med Mazarin. Franskrost och Chokladboll hade högst intensitet 

av chokladsmak (medelvärde 7,45) medan kombinationen som gillades mest var Mellan och 

Chokladboll (medelvärde 6,65). Marsipansmak hade högst intensitet i kombinationen med 

Franskrost och Mazarin (medelvärde 6,67) följt av kombination Mellan och Festivita 

(medelvärde 5,76 respektive 5,17). Panelen upplevde att marsipansmak hade för hög 

intensitet i samtliga kombinationer med Mazarin. Majoriteten av panelen upplevde att 

vaniljsmaken i kombinationerna med Mazarin antingen var lagom eller för hög. Intensiteten 

av vaniljsmak var relativt låg med ett medelvärde som inte översteg 1,4. Skillnaden mellan 

kombinationerna var mycket liten (se tabell 4). 

 

Konsistens och smakintensitet 

Överlag bedömdes intensiteten av krämigheten relativt lika (se tabell 4) mellan 

kombinationerna men panelen upplevde krämighet generellt högre i kombinationerna med 

Chokladboll. Majoriteten av bedömarna upplevde att kombinationerna med Chokladboll hade 

lagom intensitet av krämighet, och Mellan och Chokladboll hade högst frekvens av bedömare 
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som ansåg att krämigheten var lagom. Bedömarna upplevde att kombination Mellan och 

Mazarin hade högst smakintensitet (medelvärde 6,92) av alla kombinationer. Generellt 

uppmättes likvärdig intensiteten av smakintensitet i kombinationerna med samma kaffesort. 

Majoriteten av bedömarna ansåg att kombinationerna med Franskrost och Festivita 

tillsammans med Chokladboll hade för hög smakintensitet. Mellan och Chokladboll hade 

högst frekvens av bedömare som ansåg att smakintensiteten var lagom. Kombinationen som 

gillades högst i helhet var Franskrost och Chokladboll (se tabell 5). Därefter följde Mellan 

och Chokladboll, Festivita och Mazarin. Lägst värderades Chokladboll och Festivita. 

 

Tabell 5. Medelvärde av intensitet för gillande. 

 Kombination Medelvärde  

Festivita och Chokladboll 3.99  

Franskrost och Chokladboll  5.89  

Mellan och Chokladboll 5.19  

Festivita och Mazarin 4.61  

Franskrost och Mazarin  4.59  

Mellan och Mazarin 4.41  

 

Diskussion av resultatet  
Harrington (2008) tar i sin smakpyramid först upp grundsmakerna sedan textur och slutligen 

smakaromer. Vid framtagningen av attributen var det just grundsmakerna som panelen kände 

mest utav i kombinationen. Texturen skilde sig också beroende på bakverk. För textur togs 

det fram två attribut, krämighet och mjölighet. För attributet mjölighet fanns det signifikant 

skillnad mellan bakverk kombinationerna. Dock påverkade detta inte gillandet och det fanns 

ingen signifikant skillnad där. I attributet krämighet var det mindre skillnad. Något som 

förvånade oss då vi väntat att se att Chokladboll kombinationerna skulle ha en signifikant 

skillnad till Mazarinen i attributen krämighet. De attributen för smak som togs fram av 

panelen och användes var förutom rostning enskilt för de två bakverken och var vaniljsmak, 

chokladsmak och marsipansmak. I helhet visar resultatet att alla kombinationer Harringtons 

(2008) blir neutrala matchningar.  

Attributen chokladsmak, marsipansmak och vaniljsmak uppmätte signifikant skillnad mellan 

testerna, vilket bortses eftersom de inte var relevanta för respektive bakverk. Det kan tänkas 
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att smakpreferenser för choklad eller vanilj här bör urskilja vilken kombination som 

föredrogs men resultatet visade inte någon sådan skillnad. Fruktigheten var högre i 

kombinationerna C och F med Mellan. Att fuktigheten upplevdes högre kan bero på att kaffet 

är lättare rostad än övriga kaffesorter. Lättrostat kaffe har en högre syra och mer fruktaromer 

än mörkrostat kaffe (Elgklou, 1993). Dock visar inte resultatet att kombinationerna Mellan C 

och F upplevdes ha en högre syra än övriga kombinationer. Vidare menar Elgklou (1993) att 

kaffet upplevs mer fylligt och bitterheten ökar vid mörkare rostning. Resultatet visade att 

kombinationerna med Mellan hade en lägre intensitet av attributet rostning och beska. 

Robinson och Wine and Spirit Education Trust (2011) menar att egenskaper såsom sötma i 

maten höja upplevelsen av beska i drycken. Dock visar inte vårt resultat detta. 

Kombinationerna med Mazarin hade i förhållande med samma kaffe med Chokladboll högre 

sötma. Men det visar inte på högre beska eller rostning.  

Resultatet av gillandetestet visade att kombination C (Mellan och Chokladboll) hade flest 

sensoriska attribut som bedömdes som “just about right” men det var kombinationen B 

(Franskrost och Chokladboll) som hade högst gillande i helhet.  Med tanke på detta kan 

panelens relativt stora spridning i bedömningen påverkas av individernas personliga preferens 

för kaffesorterna Mellan, Festivita, Franskrost och bakverken Mazarin och Chokladboll. 

Förutbestämda åsikter om respektive bakverk kan också påverkat panelens bedömning 

särskild med tanke på att endast fem av åtta konsumerade kaffe och bakverk en eller fler 

gånger i månaden. Två av åtta konsumerade aldrig kaffe och bakverk vilken kan medföra att 

bedömarna är mindre känsliga för små skillnader i kombinationerna. Det kan kopplas med 

Harrington (2008) som menar att alla människor har olika preferenser och känslighet för 

smaker, och därför blir det omöjligt att tillfredsställa alla människors preferenser. Att hitta 

den perfekta matchningen som fungerar för alla är svårt eftersom alla har olika 

smakpreferenser (Harrington, 2008).  

 

Kaffe är komplex och en smakrik dryck som blir fylligare ju mörkare rotad den är (Yeretzian 

et al. 2002) I Sverige är bryggkaffe det vanligaste som konsumeras (Nilsson, 2007). Därför 

valdes tre stycken kaffesorter med olika rostningsgrader. Resultatet visar att det inte finns ett 

samband mellan gillande och de sensoriska egenskaperna på kombinationerna. Det kan bero 

på att kaffe oftast konsumeras för dess stimulerande effekt eller som sällskapsdryck. 

Lindgren (1993) menar att kaffet kan jämställas med sprit eller andra alkoholhaltiga drycker 
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eftersom kaffe konsumeras av samma anledningar. Precis som Oddner (2003) menar så 

handlar det inte om drycken i sig. Herdenstam (2011) betonar att det är svårt att göra 

sensoriska bedömningar och sätta ord på det som upplevs. Öström (2004) belyser vikten av 

att använda rätt panel vid sensoriska analyser. Herdenstam (2011) stärker detta och menar att 

det är viktigt att alla i panelen förstår språket som används vid beskrivningen av attributen. I 

resultatet uppenbarade sig en stor skillnad på hur panelen upplevde kombinationerna. Detta 

kan dels påvisa att panelen inte varit tränad och att attributen inte varit tydliga.  

 

  

Metod- och materialdiskussion  
Innan den sensoriska analysen genomfördes testades uppläggningen och metoden i en 

pilotstudie (Bryman, 2011) vilket var viktigt för studien i flera aspekter. Logistiken skulle 

fungera för att kunna servera samtliga kaffesorter i samma temperatur. Att logistiken 

fungerade blev extra viktigt då deltagarna till försåg sig kaffe själva. Resultatet från 

pilotstudien resulterade inte i någon ändring av forskingupplägget.  

Kaffe och bakverk införskaffades i samband med det sensoriska testet och förvaras i 

originalförpackningen tills att de skulle användas. Ingen försämring i produkternas sensoriska 

egenskaper förväntas skett. Kaffet bryggdes direkt innan bedömningen skulle ske och fördes 

över i termosar. Det skedde en oansenlig förändring i temperaturen på kaffet under 

förvaringen. Dessutom byggdes nytt kaffet efter första delen av testet för att undvika 

försämring av sensoriska egenskaper. Eftersom serveringen av kaffe under den sensoriska 

analysen utförds av bedömarna själva finns en risk det skett felaktigheter.  

Vid bedömningen instruerades panelen att testa kombinationerna av kaffe och bakverk på 

samma sätt de vanligen äter kaffe och bakverk. Det kan ha resulterat i att varje bedömarna 

provade olika mängder vilket påverkar bedömningen av intensitet av attributen. Hur mycket 

kaffe bedömaren provade i kombination kan ha påverkat de upplevda sensoriska attributen i 

bakverket. För att öka studiens validitet hade bedömarna behövt tydliga angivelser i hur stor 

mängd de skulle bedöma. Att fördela bakverken i lika stora bitar kunde begränsa en 

felaktighet. Dock instruerades panelen att smaka kombinationerna i den mängd de vanligen 

äter fika för att få ett resultat som motsvarar konsumentens konsumtion. 
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När rekrytering av panelen till pilotstudien utfördes uppstod problem att hitta deltagare. För 

att öka deltagarantalet utfördes en snöbollsrekrytering. Deltagarna ombads att tillfråga andra 

studenter att anmälde sitt intresse (Bryman, 2011). För att försäkra sig om deltagarantalet 

kontaktade sedan projektledarna personligen studenter för inbjudan. De studenter som var 

deltagande i pilotstudien rekryterades sen till den sensoriska analysen. När den skulle utföras 

var det ett bortfall i panelen vilket skulle kunna undvikas med en konfirmation från panelen.  

Stone och Sidel (2004) menar att för en sensorisk analys med QDA rekommenderas en panel 

på 10–12 medlemmar. Om färre medlemmar används ökar kravet på varje bedömares bidrag 

till validitet. I studien användes en panel på 8 medlemmar vilket påverkar studiens validitet. 

För att få ett bättre resultat med signifikant skillnad bör den sensoriska analysen utförts med 

fler bedömare. Vid QDA menar Stone och Sidel (2004) att panelen ska tränas i att hitta och 

bedöma sensoriska attribut på ett likvärdigt sätt tills det att panelledaren anser att de är redo 

för den sensoriska bedömningen. I studien användes en konsumentpanel detta för att få en så 

lik panel för den målgrupp studien var riktad mot (Patel & Davidsson, 2011).  

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
Studien genomfördes i enlighet med de etiska principerna för forskning i Sverige (Patel & 

Davidson, 2011). I samband med rekrytering av panelen informerades deltagarna om studiens 

syfte i enlighet med informationskravet. Vidare i samband med den sensoriska analysen 

delades ett informationsblad ut som förklarade att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta när de så önskade i enlighet med samtyckeskravet (Bryman, 2011). Under studien 

samlades inga personuppgifter om deltagarna och därför har konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet inte beaktats. 

 

 

Slutsats 
Resultatet från den sensoriska analysen påvisar inte en signifikant skillnad mellan den 

upplevda intensiteten eller gillandet av attributen i kombinationen. Intensiteten av de 

sensoriska attributen påverkar inte graden av gillande av kombinationen. Resultatet visar att 

gillandet för produkter är individuellt och för att resultatet ska bli tydligare krävs en 
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undersökning med ett större antal panelmedlemmar.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Sensoriska egenskaper och konsumentens preferens av bryggkaffe och bakverk är ett område 

som inte utforskats. Den föreliggande studiens syfte var att undersöka dessa sensoriska 

egenskaper med en konsumentpanel och ta reda på vilka egenskaper som bidrar till 

konsumentens gilland för kombinationen. Dock visade resultatet av det utförda sensoriska 

testet ingen signifikant skillnad av preferens för respektive kombination. Därför har resultatet 

ingen vidare praktisk användning och fortsatt forskning är nödvändig för att öka kännedomen 

om området. Det skulle kunna utföras med en panel med ett större antal bedömare för att öka 

chansen att få en signifikant skillnad mellan kombinationerna. För att skapa en överblick i 

hur kombinationerna påverkar produkterna bör de först undersökas separat. 

 

 

 

  



Referenslista 
 

Källor 

Arvid Nordquist. (u.å). Arvid Nordquist Kaffe. Hämtad 2017-04-08 från 

https://arvidnordquist.se/kaffe/sortiment/ 

 

Hotson, E. (2016, 13 januari). Is this the sweet secret to Swedish success? BBC News. 

Hämtad 2017-04-26 från  

https://bbc.com/capital/story/20160112-in-sweden-you-have-to-stop-work-to-chat 

 

Jordbrukssiffror. (2017). Konsumtionen av kaffe runt 8 kg per person och år. Hämtat 2017-

03-29 från  

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/08/28/konsumtionen-av-kaffe-runt-8-kg-per-

person-och-ar/ 

 

Jordbrukssiffror. (2011). Konsumtionen av kaffe var som högst 11 kg/person och år i mitten 

av 1970-talet. Hämtad 2017-03-29 från 

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/05/23/konsumtionen-av-kaffe-var-som-hogst-

11-kgperson-och-ar-i-mitten-av-1970-talet/ 

 

Sveriges sensoriska nätverk. (u.å.). Sensorisk analys. Hämtad 2017-05-15 från 

http://www.ssn.nu/sensorik/om-sensorisk-analys-34732806 

 

Temadagar. (2017). Temadagar. Hämtad 2017-05-31 från  

https://temadagar.se/  

 

Visitsweden. (2016). Fika. Hämtad 2017-04-10 från 

https://visitsweden.com/swedish-fika/ 

 

Örebro universitet. (2016). Kulinarisk kock och måltidskreatör, 180 hp. Hämtad 2017-04-06 

från 

www.oru.se/utbildning/program/1718/?pid=754 

 

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/08/28/konsumtionen-av-kaffe-runt-8-kg-per-person-och-ar/
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/08/28/konsumtionen-av-kaffe-runt-8-kg-per-person-och-ar/
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2011/08/28/konsumtionen-av-kaffe-runt-8-kg-per-person-och-ar/
https://temadagar.se/
http://www.oru.se/utbildning/program/1718/?pid=754


 

2 

 

Litteratur  

Bhumiratana, N., Adhikari, K., & Chambers, E. (2011). Evolution of sensory aroma attributes 

from coffee beans to brewed coffee. LWT- Food Science and Technology, 44(10), 2185–

2192. doi: 10.1016/j.lwt.2011.07.001 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Castle, T., & Nielsen, J. (1999). The great coffee book. Berkeley: Ten Speed. 

Dornenburg, A., & Page, K. (2006). What to drink with what you eat. New York: Bulfinch 

Press. 

Elgklou, L. (1993). Kaffeboken. Höganäs: Bra böcker. 

Gustafsson, I-B., Jonsäll, A., Mossberg, L., Swahn, J., & Öström, Å. (2014). Sensorik och 

marknadsföring. Lund: Studentlitteratur. 

Gustafsson, I-B. (2004). Måltidskunskap- kunskap som förenar vetenskap, praktik och 

estetik. I I-B. Gustafsson., & U-B. Strömberg (Red.), Tid för måltidskunskap: en vänbok till 

Birgitta Ulmander (s. 55–65). Örebro: Örebro universitet. 

Harrington, R. (2008). Food and wine pairing: a sensory experience. Hoboken: John Wiley 

Sons.  

Herdenstam, A. (2011). Den arbetande gommen: vinprovarens dubbla grepp, från analys till 

upplevelse. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan. 

Hoffmann, J. (2014). The World Atlas of Coffee: From beans to brewing-coffees explored, 

explained and enjoyed. Richmond Hill: Firefly Books. 

Ica provkök (2005). Sju sorters kakor. (87., [omarb.] uppl.) Västerås: Ica. 

Lawless, H. (2010). Sensory evaluation of food: principles and practices. New York: 

Springer. 

Lawless, H. (1993). Sensory evaluation of food: principles and practices. New York: 

Springer. 



 

3 

 

Levin, A. (2017, februari). Coffee's Emerging Craft Culture. Foodservice Equipment & 

Supplies, 70(2), 76–79. 

Li, B., Hayes, J., & Ziegler, R. (2014). Just-about-right and ideal scaling provide similar 

insights into the influence of sensory attributes on liking. Food quality and preference, 37, 

71–78. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.04.019 

Lindgren, S-Å. (1993). Den hotfulla njutningen: att etablera drogbruk som samhällsproblem 

1890–1970. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion. 

Nilsson, A. (2007). Svensk kaffebok. Stockholm: Grenadine. 

Oddner, F. (2003). Kafékultur, kommunikation och gränser. Lund: Lunds universitet.   

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Robinson, J., och Wine and Spirit Education Trust. (2011). Wines and spirits: understanding 

style and quality. London: Wine and Spirit Education Trust. 

Schenker, S., Heinemann, C., Huber, M., Pompizzi, R., Perren, R., & Escher, R. (2002). 

Impact of roasting conditions on the formation of aroma compounds in coffee beans. Journal 

of food science, 67(1), 60–66. doi: 10.1111/j.1365-2621.2002.tb11359.x 

Sigfridsson, I. (2005). Självklara drycker. Bokförlaget Arkipelag: Göteborg. 

Stone, H., & Sidel, J. (2004). Sensory Evaluation Practices. Burlington: Academic Press. 

Sunarharum, W., Williams, D., & Smyth, E. (2014). Complexity of coffee flavor: A 

compositional and sensory perspective. Food Research International, 62, 315–325. doi: 

10.1016/j.foodres.2014.02.030 

Swahn, J. (1982). Svensk kaffekultur: Jan-Öjvind Swahn berättar den 300-åriga historien om 

hur kaffet kom till Sverige och sedan blivit allt djupare rotat i den svenska kulturmiljön. 

Karlstad: AB Anders Löfberg. 

 



 

4 

 

Yeretzian, C., Jordan, A., Badoud, R., & Lindinger, W. (2002). From the green bean to the 

cup of coffee: investigating coffee roasting by on-line monitoring of volatiles. European 

Food Research and Technology, 214(2), 92–104. doi: 10,1007/s00217-001-0424-7 

Öström, Å. (2004). Sensorik- ett verktyg för att mäta upplevelse. I I-B. Gustafsson., & U-B. 

Strömberg, (Red.), Tid för måltidskunskap: En vänbok till Birgitta Ulmander. (s. 207–213). 

Örebro: Örebro universitet. 

 

 

 

 



 

1 

 

                                                                    Bilaga 1. Sökmatris 

 

Sökmatris 

Datum Databas Sökord Antal 

referenser 

Kombination Antal referenser i 

kombination 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2017-03-28 FSTA 2. 21,748  - - 5 0 0 

2017-03-28  FSTA 2.  21,748  1 + 4 531 2 0 0 

2017-03-28 FSTA 8.  129 8+9 103 2 1 1 

2017-03-28 FSTA 2.  21,748   1+2+7 43 3 1 1 

2017-03-29 Primo  9.  814,913    2+9 17,702  3 1 1 

2017-03-29 Primo 9.  814,913    9+2+6 4,311    2 1 1 

2017-03-29 Primo 3  145,000 2+3+8 29 400 4 3 1 

 

 

Sökord 

 

1. Aroma 

2. Coffee 

3. Coffee bean 

4. Combination  

5. Evaluation 

6. Flavour 

7. Just about right 

8. Roasting  

9. Sensory  
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       Bilaga 2. Informationsblad  
Informationsblad om forskningsprojekt 

 

Bryggkaffe och bakverk i kombination 

 Sensorisk analys och gillandetest 

 

Forskare i projektet är Sara Bertilsson och Tobias Petersson vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Projekt löper under 2017-03 och kommer 

att avrapporteras under 2017-06.  

 

Bakgrund till projektet 

Kaffebönor är en av de viktigaste internationella handelsråvarorna och kaffe anses vara 

världens mest uppskattade dryck. Kaffe dricks i olika former och tillfällen. I Sverige är kaffet 

en etablerad vardagsdryck och uppskattas för den karaktäristiska smaken och den 

stimulerande effekten av koffein. Smaken framträder efter att kaffebönorna rostats  

 

Stora delar av tidigare forskning omfattar enbart identifiering av kaffets aromer och 

sensoriska egenskaper. Forskningen om hur kaffe kan kombineras med livsmedel är högst 

begränsad. Experter inom området menar att kaffe går att kombinera med livsmedel på 

samma sätt som vin kan kombineras med mat. Med ökad medvetenhet och kunskap om hur 

kaffe kan kombineras med bakverk kan optimala kombinationer skapas och recept kan 

anpassas för en specifik kaffesort. Det skulle vara intressant för den medvetna konsumenten 

som vill optimera fikaupplevelsen. 

 

Syftet med projektet är att undersöka vilka sensoriska egenskaper kombinationen kaffe och 

bakverk har, ta reda på vilken kombination som gillas mest samt vilka sensoriska egenskaper 

som gör att kombination gillas. Resultatet samlas in med hjälp av ett beskrivande test och ett 

preferenstest, där Du som medverkande anger de framtagna egenskapernas intensitet och 

preferens.  

 

Din medverkan 

Din medverkan är helt frivilligt och Du har rätt att avbryta när Du så önskar. Testet utförs 

anonymt och inga uppgifter om Dig sparas. Resultatet används enbart till det föreliggande 

projektet.   
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Kontaktuppgifter  

Sara Bertilsson  

sarabertilsson92@gmail.com 

070 743 68 15 

 

Tobias Petersson  

tobias.petersson03@gmail.com 

076 306 64 38 

 

Handledare:  

Anders Herdensam 

anders.herdenstam@oru.se 
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Bilaga 3. Penalty plot-figurer 

 

 
Figur 1. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination.  

 

 
Figur 2. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination. 
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Figur 3. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination. 

 

 
Figur 4. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination. 
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Figur 5. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination. 

 

 
Figur 6. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination. 

 

 

Figur 7. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination. 

 



 

4 

 

 
Figur 8. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination. 

 

 
Figur 9. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination. 
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Figur 10. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination. 

 

 
Figur 11. Fördelning av sensoriskt attribut av bryggkaffe och bakverk i kombination. 


