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Sammanfattning 
Oljegrödor är en mångsidig resurs som kan utnyttjas till fullo och har en hög status i att säkerställa 

näringsbehovet för den stadigt växande världsbefolkningen. Även i Sverige ökar efterfrågan av 

vegetabiliska oljor vilka pressas ur oljeväxternas frön. Många av dem importeras trots att 

förutsättningar för ökad inhemsk produktion är bra. Marknadsföring skulle kunna bidra med att 

rikta uppmärksamheten mot lokalt producerade produkter, såsom raps-, lin- och solrosolja och 

därmed öka efterfrågan hos konsumenter. 

Syftet med detta arbete var att undersöka sensoriska egenskaper av matoljor som kan framställas i 

Sverige, närmare sagt raps-, linfrö- och solrosolja. Detta gjordes med hjälp av den kvantitativa 

forskningsmetoden Repertory Grid genom sensoriska bedömningar med en otränad panel.  

Resultaten i denna studie visade att de undersökta kallpressade oljorna skiljde sig nämnvärt från de 

varmpressade oljorna. Varmpressade oljor hade neutrala egenskaper och kallpressade utmärkte sig 

genom framträdande attribut som nötighet/fröighet, beska, blommighet och gräsighet. 

Produktionsprocessen är avgörande för oljornas egenskaper och påverkar också 

användningsområden. Många oljor har en låg oxidativ stabilitet vilket leder till försämrade 

sensoriska egenskaper. Därför finns behov av certifiering vilket också skulle kunna användas inom 

marknadsföring och produktutveckling. 

Nyckelord: Repertory Grid, sensorik, egenskaper, Flavor Profile, intensitet, konsumenttest  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Ordlista 
Triglycerider - den kemiska beteckningen på den ämnesgrupp som i dagligt tal kallas fett där tre 

fettsyramolekyler är bundna till en glycerolmolekyl, fettsyrorna kan vara mättade, enkelomättade 

eller fleromättade 

Fosfolipider - uppbyggda på liknande sätt som triglycerider, men med endast två fettsyramolekyler 

bundna till en glycerolmolekyl, den tredje kolatomen i glycerol är bunden till en fosfatgrupp 

Mono- och diglycerider - en respektive två fettsyror som är bundna till en glycerolmolekyl, dessa 

ämnen finns inte i naturen utan uppstår vid bearbetning av fetter 

Mättade fettsyror - fettsyror utan dubbelbindning mellan kolatomerna 

Enkelomättade och fleromättade fettsyror - fettsyror med en eller mer än en dubbelbindningar 

mellan kolatomerna 

Essentiella fettsyror - livsnödvändiga fettsyror som måste tas upp via kosten eftersom kroppen inte 

kan bilda dem själv 

Omega-3-fettsyror, omega-6-fettsyror - två former av essentiella fleromättade fettsyror 

Linolsyra (omega-6), alfa-linolensyra (omega-3) - de vanligaste essentiella fleromättade fettsyror 

Erukasyra - en enkelomättad fettyra som påträffas i frön av arten korsblommiga växter 

Oljesyra - en enkelomättad fettsyra, den vanligaste i naturen förekommande 

Fytoöstrogener - ett växtämne som liknar kroppens egna hormon östrogen 

Cyanogena glykosider - växttoxiner, vid nedbrytning kan vätecyanid bildas vilket är ett kraftigt 

gift 

Antioxidanter - ämnen som har förmågan att motverka oxidation, karotener, tokoferoler och 

klorofyll räknas hit bland andra  

Karotener - naturliga färgämnen i växter, särskilt beta-karoten är en källa till vitamin A 

Tokoferoler - vitamin E, främst alfa-tokoferol, en mycket aktiv antioxidant, tillsammans med 

vitamin A och C ingår vitamin E i kroppens antioxidativa försvar emot radikaler 

Klorofyll - det ämnet som ger växter sin gröna färg, detta ämne har förmågan att fånga upp solens 

energi och omvandla koldioxid ifrån luften och vatten ifrån marken till energirik glukos, 

samtidigt som syrgas avsöndras till luften (fotosyntes) 

Terpener - stor grupp av kolväteföreningar med tydlig lukt som kan jämföras med barrträdsoljor, 

vitamin A byggs upp utav diterpen, karoten utav tetraterpen 

Glukosinolater - aromämnen hos korsblommiga växter vilka förekommer i hela växten men  med 

störst koncentrationen i fröna 
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Oxidativa processer i fett - kemisk reaktion som leder till att fetter härsknar, detta påskyndas av 

värme och ljus 

Avslemning (inom oljeraffinering) - ämnen som fosfatider (slemämnen) och proteiner avlägsnas ur 

råolja genom tillsats av vatten (hydratisering) och följande centrifugering 

Avsyrning (inom oljeraffinering) - process som avlägsnar fria fettsyror i råolja 

Deodorisering (inom oljeraffinering) - process som tar bort flyktiga ämnen som kan ge dålig smak 

eller lukt 

Fraktionering (inom oljeraffinering) - process som tar bort andelen i oljan som smälter vid högre 

temperatur (stearin) från andelen som smälter vid lägre temperatur (olein) 

Blekning (inom oljeraffinering) - process som tar bort färgämnen 

Winterisering (inom oljeraffinering) - process som tar bort kristalliserande ämnen med hjälp av 

nedkylning av oljan 

Perception - varseblivning, processer i hjärnan som tolkar intrycken upplevda med de olika 

mänskliga sinnen  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Introduktion 
En stadigt ökande produktion av oljeväxter över hela världen visar på en stigande efterfråga av 

dessa grödor och produkter som framställs av dem (FAO, 2014a; FAO, 2014b). 

Livsmedelsproduktionen måste ständigt anpassas för att tillgodose näringsbehovet av den globalt 

ökande befolkningen och oljegrödor har stor potential i detta genom att innehålla höga halter av 

nyttiga fetter och proteiner, komprimerad i form av nötter, frukter och frön (Jonsson, Marklinder, 

Nydahl & Nylander, 2007). Även biprodukten vid oljeutvinningen, den så kallade presskakan, kan 

utnyttjas vilket idag främst sker som djurfoder, men även användningsområdet som människoföda 

är under utveckling (Gupta, 2012). Dessutom har många oljegrödor fler användningsområden på 

grund av sina växtfibrer vilket gör att växten som resurs kan utnyttjas fullkomligt (FAO, 2017). 

I Sverige ökar importen av vegetabiliskt olja, samtidigt som marknaden för lokalt och ekologiskt 

producerade råvaror växer (Livsmedelsverket, 2014; KRAV, 2017). Jämfört med exporten är 

importen betydligt högre även om landets beskaffenhet och klimat tillåter odling av olika oljegrödor 

som lin och solros i större grad (Livsmedelsverket, 2014; Hushållningssällskapet, 2013). Ur 

måltidsekologiskt synpunkt är det fördelaktigt att konsumera lokalt producerade produkter på grund 

av minskad miljöbelastning, vilket även utgör en kvalitetsaspekt. 

Vegetabiliska oljor skiljer sig i sina egenskaper. Genom sensoriska bedömningar kan ord sättas på 

dessa karaktärsdrag vilka har visat sig vara användbara för att påverka konsumenters beteende. 

Framtagning av egenskapsord på vegetabiliska oljor innebär att det erhålls verktyg för att kunna 

marknadsföra, certifiera och produktutveckla dem, detta för att egenskaperna blir kommunicerbara.   

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Måltiden för hälsa, säkerhet och hållbarhet 
Inom forskning i måltidskunskap har tre programområden definierats: Måltiden som upplevelse och 

estetisk gestaltning, Måltiden i samhällsrummet och Måltiden för hälsa, säkerhet och hållbarhet 

(Örebro Universitet, 2016). Studiens ämne riktar sig främst mot programområdet Måltiden för 

hälsa, säkerhet och hållbarhet. 
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Intresset för vegetabiliska oljor ökar bland annat för att det finns en efterfrågan av alternativa källor 

till fleromättade fettsyror idag (Herchi, Arráez-Román, Boukhchina, Kallel, Segura-Carretero, & 

Fernández-Gutierrez, 2012). Särskilt omega-3-fettsyror hyllas för sin skyddande effekt mot 

hjärtkärlsjukdomar och vissa cancerformar, samtidigt som de stimulerar hjärnan och ger upphov till 

gynnsamma hormoner för att nämna några positiva aspekter (Saldeen, 2006).  

En del av att uppnå säkerhet inom måltider är att kunna bedöma ett livsmedels kvalitet. Enligt 

KSLA (2013) är livsmedelskvalitet ett komplext begrepp och delas in i fyra grupper, objektiv 

kvalitet, subjektiv kvalitet, miljökvalitet och servicekvalitet. Sensorisk kvalitet, som då är en del av 

den objektiva kvaliteten, bedöms med hjälp av de mänskliga sinnen (ibid.). Att definiera 

egenskapsord genom sensoriska tester kan vara ett verktyg för att bedöma livsmedelsprodukters 

kvalitet samtidigt som de orden skulle kunna vara ett underlag för certifiering av dessa. Målet med 

certifiering av livsmedel är att skapa säkerhet från jord till bord medelst lagkrav och standarder som 

måste uppfyllas (SWEDAC, 2017). Kvalitetsarbete gynnar både företag och konsumenter genom att 

skapa transparens längs hela livsmedelskedjan (Kiwa, 2017). 

För miljön och klimatet spelar det stor roll vad konsumenterna väljer att köpa och vad som odlas på 

de svenska åkrarna (Björklund, Holmgren & Johansson, 2009). Vår konsumtion av livsmedel 

lämnar ett matavtryck, alltså den ytan av jordbruksmark som behövs för att producera dem, vilket 

även påverkas av bland annat mängden som produceras, transportvägar, insatsmedel et cetera 

(ibid.). Lokalt producerade råvaror lämnar alltså ett mindre avtryck än de som ska transporteras 

långa vägar. Matavtrycket för olja eller matfett ligger på sex procent av ett genomsnittligt 

matavtryck hos en person i Sverige, på tredje plats efter fodertillverkning och spannmål (Björklund 

m.fl., 2009). Klimat- och miljökvalitet är en del av ett livsmedels kvalitet i sin helhet där hög 

miljökvalitet står för liten miljöpåverkan (KSLA, 2013). Produkter som kan närproduceras är då 

intressanta att undersöka på grund av den minskade klimatpåverkan genom framför allt minskade 

transporter. I studiens fall gäller detta vegetabilisk olja som framställs utav oljeväxterna raps, lin 

och solros. 

Måltidsupplevelse 
Enligt Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn, & Öström (2014) är det viktigt inom måltidskunskap 

hur en produkt presenteras för att förmedla dess upplevelse, och då menas inte bara själva 
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tallrikspresentationen utan även hur denna uppvisas på menyn och kommuniceras verbalt. Att 

använda sig av beskrivande ord för livsmedel har visat sig påverka konsumtionen och försäljningen 

på ett positivt sätt och är på det viset en viktig del av att marknadsföra och kvalitetsbedöma en 

produkt.  

Hur en produkt upplevs handlar inte bara om hur de mänskliga sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt- och 

smaksinne stimuleras utan också hur denna information tolkas (Gustafsson m.fl., 2014). Inom 

sensoriken har kunskaper från perceptionspsykologin använts för att förstå processer kring detta. 

Perceptionsförloppet är komplext, snabbt, oftast omedvetet och innefattar inte bara förnimmelsen 

med de olika sinnen utan påverkas också av den kemiska sammansättningen av en produkt, vilka 

minnen, kunskaper eller erfarenheter en individ förknippar med produkten och olika kognitiva 

processer som inlärning och problemlösning som kan kopplas till denna (ibid.). Medvetenhet kring 

dessa processer medför möjligheten att kunna påverka produktupplevelser. Att utveckla en 

beskrivande vokabulär kring en produkt kan därmed vara till hjälp vid dess beskrivning, jämförelse 

och kvalitetsbedömning. 

Teoretisk bakgrund 
Vegetabiliska oljor 
Vegetabilisk olja utvinns av oljeväxter, närmare sagt både ett- och fleråriga växter vilkas frön, 

frukter eller nötter konsumeras direkt eller mals och pressas för att erhålla olja (FAO, 2017). Dessa 

frön, frukter och nötter innehåller förutom fett även högvärdigt protein, vilket är betydelsefullt för 

den globala livsmedelsförsörjningen (Jonsson m.fl., 2007). En del oljeväxter såsom kokosnöt, 

kapok, bomull, hampa och lin kan dessutom utnyttjas för utvinning av fibrer (FAO, 2017). Globalt 

finns cirka 40 växtarter som används för olje- och fettråvaruproduktion inom livsmedelsindustrin 

(Jonsson m.fl., 2007). 

Enligt Livsmedelsverket (2014) importerar Sverige 500 000 ton oljor och fetter varje år och 

exporten ligger på 150 000 ton. Statistiken visar att importen av raps- rybs- och palmolja har 

femdubblats under 2000-talet fram tills 2013 (Jordbruksverket & Statistiska Centralbyrån, 2013) 

och denna trend har även fortsatt de följande åren med ökande importsiffror för vegetabiliska oljor 

(Jordbruksverket & Statistiska Centralbyrån, 2016). 
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Vegetabiliska oljor har olika beteckningar som exempelvis kallpressad, varmpressad eller raffinerad 

och de kan skilja sig åt i sina egenskaper såsom färg, doft och smak. Detta beror dels på 

ursprungsråvaran och dels på framställningen av oljan (Ministerium für ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz Baden-Württemberg, 2010). Främsta målet vid produktion av matolja är att 

utvinna så mycket olja som möjligt ur frön, nötter, böner och frukt, och att denna olja har en hög 

kvalitet (Hamm, Hamilton & Calliauw, 2013). Huvudsakligen används två metoder, enbart 

mekanisk pressning eller mekaniskt pressning samt extrahering med hjälp av lösningsmedel, 

vanligtvis hexan (ibid.). Hexan är ett lösningsmedel som i ren form klassas som farligt genom att 

bland annat ha frätande egenskaper på huden, kunna orsaka organskador vid exponering, misstänks 

påverka fertiliteten och kunna vara dödlig vid förtäring (Carl Roth, 2016). Lösningsmedlet är dock 

godkänt för oljeextrahering och avlägsnas noga efter denna process (Jonsson m.fl., 2007). Enligt 

livsmedelsverkets förordning (SLV FS 1993:17) får det finnas upp till ett milligram hexan per 

kilogram vegetabilisk olja som går ut i handeln. Användning av hexan vid ekologisk framställning 

är förbjuden (KRAV, 2017a). 

Inom kommersiell framställning av matolja från oljefrön rensas dessa först från oönskat material, 

såsom jord, metall och andra frön, och skalas samt eventuellt befrias från höljet runt frökärnan 

innan vidarebearbetning för att uppnå en slutprodukt av högre kvalitet (The Pennsylvania State 

University, 2013). Fröna krossas i fall de är stora innan de värms upp och pressas (ibid.). Mekanisk 

pressning med hydraulisk press eller skruvpress är vanlig (Bamgboye & Adejumo, 2007). Pressen 

består utav en spindel eller skruv som rör sig i ett perforerat hölje för att dränera oljan (Norén, 

1990). Extrahering av de krossade fröna med hjälp av lösningsmedel är också möjlig men mekanisk 

pressning är tekniskt sett mindre omfattande än extrahering (ibid.). Denna metod används främst för 

att utvinna oljan som kvarstår i pressresten, den så kallade presskakan (The Pennsylvania State 

University, 2013). För att extrahera oljan i presskakan krossas denna, blandas med hexan och 

massan värms upp, vilket medför att den kvarstående oljan i frömjölet frigörs och hexanet 

avdunstas igen (ibid.). På så vis kvarstår mindre än 0,5 procent av oljan som fanns i 

ursprungsprodukten (The American Oil Chemists’ Society, 2016). Både oljan från pressningen och 

från extraheringen raffineras innan den går ut i handeln (The Pennsylvania State University, 2013). 

Raffinering går ut på att avlägsna eventuella oönskade beståndsdelar i oljan, såsom fosfolipider, 

mono- och diglycerider, fria syror, färg och pigment, oxiderat material, smakämnen, spår av metall 

och svavelföreningar (Gunstone, 2002). Dessvärre tar dessa processer även bort önskade ämnen, 
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såsom antioxidanter och vitaminer som exempelvis karotener och tokoferoler (ibid.). 

Raffineringsprocessen består utav avslemning med hjälp av vatten, hydratisering genom tillsats av 

syror, baser eller salter, avsyrning med natriumhydroxid, blekning, deodorisering och eventuell 

fraktionering (NE, 2017; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2001).  

Kallpressade matoljor framställs utan tillförsel av värme enbart genom mekaniska processer utan att 

ha varit i kontakt med lösningsmedel i form av olika kolväten som exempelvis hexan 

(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2001; Hamm m.fl., 2013). De ska inte 

raffineras, utan eventuella orenheter ska avlägsnas enbart genom dekantering, centrifugering eller 

filtrering (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2001). Dessa produkter 

marknadsförs vanligtvis som specialiteter och har ett högre pris än varmpressade oljor (Hamm m.fl., 

2013). 

Vegetabiliska oljor består utav en varierande sammansättning av mättade, enkelomättade och 

fleromättade fettsyror, beroende på ursprungsprodukten (Jonsson m.fl., 2007). En del av fettsyrorna 

är essentiella och måste tas upp via maten, som exempelvis linolsyra och alfa-linolensyra, vilka är 

fleromättade omega-6- respektive omega-3-fettsyror (ibid.). Omega-3-fettsyror är viktiga för 

utvecklingen av hjärnan och det centrala nerv- och immunsystemet (McGee, 2004). En kost med 

hög andel omega-3-fettsyror hjälper till att begränsa inflammatoriska processer i den mänskliga 

kroppen och på det viset minskas risken för hjärt-och kärlsjukdomar och cancer (ibid.). Mättade 

fettsyror, som det finns mycket lite av i vegetabiliska oljor, associeras däremot med att ha negativ 

inverkan på blodfetterna och därmed förhöja risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar (Jonsson 

m.fl., 2007). Särskilt kallpressade oljor har ett högt biologiskt värde, goda näringsegenskaper och 

uppskattas för sin karakteristiska sensoriska profil av konsumenter (Premović, Dimić, Radočaj, & 

Dimić, 2014). Detta medför att oraffinerade kallpressade oljor har fått ökad uppmärksamhet i en 

hälsosam kost och livsstil (ibid.). Den höga halten omättade fettsyror i vegetabiliska oljor leder 

dock till att de har större benägenhet att härskna, främst genom oxidativa processer, och därmed får 

försämrade doft- och smakegenskaper (Jonsson m.fl., 2007). Detta kan motverkas genom 

minskning eller undvikande av kontakt med syre, starkt ljus, höga temperaturer och 

oxidationsfrämjande ämnen som till exempel vissa metaller (ibid.) 
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Rapsolja 
Framställning och sammansättning 

Rapsolja framställs av växten Raps, Brassica napus, vilket är en art i familjen korsblommiga växter 

och har sitt ursprung i en korsning mellan kål och rova (NE, 2017a). Grödan odlas i stor skala över 

hela Sverige (Jonsson m.fl., 2007). De cirka 1,5 till 2 millimeter stora, rödbruna till brunsvarta 

rapsfröna innehåller 35 till 45 procent olja (Hamm m.fl., 2013). Frönas vattenhalt och temperaturen 

vid pressningen påverkar mängden olja som kan utvinnas (Bernes & Gustavsson, 2016). Vanligtvis 

ligger utbytet mellan 65 - 80 procent av oljan som finns i rapsfrön (Bioenergiportalen, 2007). 

Framställning av kallpressad rapsolja sker mekaniskt i skruvpress vid cirka 20°C (ibid.). 

Varmpressning innebär att fröna värms upp till cirka 80 °C och pressas, följd av extrahering av 

pressresten (Hamm m.fl., 2013). Rapskakan används som djurfoder, främst på grund av dess höga 

proteinkvalitet (Bioenergiportalen, 2007). Kallpressad rapsolja bör förvaras mörkt och svalt i en 

lufttät behållare för att förhindra oxidation (ibid.). 

Rapsolja består till största delen utav enkelomättade (55%) och fleromättade (33%) fettsyror, som 

essentiella omega-3 och omega-6 fettsyror, däribland alfa-linolensyra och linolsyra (McGee, 2004; 

Öhrvik, Grönholm, Staffas & Wretling, 2014). Tidigare innehöll rapsolja fettsyran erukasyra 

(Jonsson m.fl., 2007). Denna har odlats bort nästan helt och ersatts delvis med ökad halt oljesyra, 

detta på grund av att det funnits ett samband mellan erukasyra och förändrad hjärtmuskel hos råttor 

(ibid.).  

Rapsoljans egenskaper 

Med syfte att kunna certifiera kallpressade rapsoljor i Tyskland har det gjorts kvalitativa och 

kvantitativa sensoriska tester för att kunna bedöma oljornas olika kvaliteter (Matthäus, Brühl, & 

Amoneit, 2008). I undersökningen visade sig ord som fröig, nötig, träig och något sträv som typiska 

och användbara för att beskriva högkvalitativa rapsoljor, medan negativt upplevda smaker 

karakteriserades som härsken, unken, jäst, halm, rostad, bränd och bitter (ibid.)  

Zhou, Yang, Huang, Zheng & Deng (2013) skriver att ett problem med kallpressad rapsolja är att 

smaken kan uppfattas som obehaglig, främst på grund av nedbrytningsprodukterna av 

glukosinolater, vilka orsakar en skarp lukt som beskrivs som fröig, träig och svagt nötig. I samma 
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studie har man kommit fram till att uppvärmning av rapsfröna i mikrovågsugn kan påverka smaken 

positivt i högre grad än att skala dem innan kallpressningen (ibid.)  

I en jämförande studie av varmpressad rapsolja och jordnötsolja kom författarna fram till att 

rapsolja har en neutral smak utan märkbar arom och kan på så vis vara ett bra alternativ till 

jordnötsolja vid fritering (Bordi, Hoover, Lee, Fleming, & Snyder, 2013). 

Linfröolja 
Framställning och sammansättning 

Lin, Linum usitatissimum, en art i familjen linväxter, odlas i Sverige främst i de södra och mellersta 

delarna av landet och är en lokal utgångsprodukt för olika användningsområden, däribland 

råmaterial för linneväv, oljeutvinning och djurfoderkaka (NE, 2017b). Växten odlas i två sorter - 

oljelin och spånadslin. Oljelin har jämförelsevis kraftigare stjälk med fler förgreningar än 

spånadslin (Gunstone, 2002). Dessutom producerar den fler frökapslar vilka innehåller större frön 

(ibid.). Linolja, som utvinns av sorten oljelin, används idag främst som bindemedel i färger och 

lacker, samt i liten utsträckning som matfett, som då betecknas linfröolja (NE, 2017c). Växten lin 

trivs i Sverige eftersom den kan odlas i svalt och fuktigt klimat (NE, 2017b). Den har odlats i landet 

sedan yngre stenåldern (Björklund m.fl., 2009). 

Framställningen av linfröolja sker på likvärdigt sätt som rapsolja i skruvpress. Linfrön innehåller 38 

till 45 procent olja vilken utvinns genom att hela eller malda linfrön pressas långsamt utan tillförsel 

av värme, med ett utbyte av cirka 20 procent av oljan som finns i fröet (Hamm m.fl., 2013). 

Varmpressning innebär vanligtvis att fröna mals till mjöl och hettas upp med ånga innan 

pressningen, vilket ger ett utbyte av 80 till 85 procent av oljan i fröet, men frambringar en förorenad 

olja som icke är ätbar och används enbart för färgtillverkning (ibid.). Ska oljan varmpressas och 

hålla livsmedelskvalitet måste linfröna skalas innan pressningen (Mridula, Barnwal & Singh, 2015). 

Den kallpressade linfröoljan är ett fleromättat fett och en god källa till alfa-linolensyra och linolsyra 

(Bozan & Temelli, 2008). Dessutom innehåller linfröolja höga halter antioxidanter, främst 

tokoferoler (vitamin E), och fytoöstrogener, vilkas goda inverkan på hälsan är välkända (Goyal, 

Sharma, Upadhyay, Gill & Sihag, 2014). Omega-3-fettsyrorna i linfröolja liknar fiskoljans omega-3-

fettsyror i uppbyggnad och är känsliga för höga temperaturer, ljus och syre, vilket är anledningen 
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till att linfröolja för livsmedelsändamål borde kallpressas, det vill säga att temperaturen inte 

överstiger 50°C (Saldeen, 2006; Mridula m.fl., 2015). Dessutom tas även många antioxidanter bort 

vid reningen av oljan, vilket också leder till att härskningsförmågan höjs, produkten får alltså en 

minskad oxidativ stabilitet (Saldeen, 2006). 

Linfrön innehåller cyanogena glykosider, vilka kan frisätta vätecyanid i tarmen efter förtäring 

(Kajla, Sharma, & Sood, 2015). Mogna linfrön innehåller mindre av detta ämne än omogna (Singh, 

Mridula, Rehal, & Barnwal, 2011). Presskakan som uppstår efter kallpressningen kan innehålla 

höga halter av dessa ämnen och måste värmebehandlas innan den kan användas som djurfoder 

(Hamm m.fl., 2013). De cyanogena glykosiderna förstörs vid uppvärmning (Kajla m.fl., 2015). 

Halten cyanogena glykosider i linfröolja är dock sannolikt låg enligt Livsmedelsverket (2016) 

eftersom dessa ämnen inte är fettlösliga. 

Linfröoljans egenskaper 

Linfröolja har en distinkt smak i jämförelse med andra vegetabiliska oljor vilken varierar mycket på 

grund av linfrönas kvalitet, deras mognadsgrad vid skörd, miljöförhållanden, odlingsplatsen, 

bearbetnings- och lagringstekniker (Wei, Xi, Nie, Liu, Wang, Yang, & Cao, 2013). Wei m.fl. (2013) 

undersökte hur olika flyktiga komponenter i linfröolja kan kopplas till dess smak- och 

doftupplevelse. De kom fram till att komponenter som upplevdes som grön och oljig; söt, nötig och 

träig; spannmålsaktig; örtig; sur och skarp; och karamelliknande var mest representativa (ibid.). 

Gunstone (2002) nämner att linfröoljans användning som livsmedel är begränsad därför att den 

oxiderar mycket snabbt, främst på grund av den höga halten linolsyra vilken reagerar med syret i 

luften och kan ge härsken smak. Företag i Australien och Canada har odlat fram sorten linola, där 

linolsyran minskats från 50 till två procent, vilket ger en stabilare olja med en 

fettsyrasammansättning likt solrosoljan, där även sensoriska aspekter förbättras (ibid.). 

Solrosolja 
Framställning och sammansättning 

Solrosolja framställs av växten solros, Helianthus annus, en art i familjen korgblommiga växter 

(NE, 2017d). Solrosen har sitt ursprung i Amerika, den infördes i Europa på 1400-talet och är en 

väletablerad gröda i Ryssland nuförtiden (Gunstone, 2002). Globalt sett ligger solrosen på fjärde 
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plats av de mest odlade oljeväxterna i världen och produceras främst i Ryssland, Europa, Argentina, 

Turkiet, USA och Sydafrika, dessutom finns stor potential att öka odlingen av vissa solrossorter i 

Sverige (ibid., Hushållningssällskapet, 2013). Den tunga solrosblomman kan bli upp till 40 

centimeter i diameter och innehåller frön vilka utgör 50 till 60 procent av själva blommans vikt 

(Hamm m.fl., 2013). Dessa består av 42 till 48 procent olja (ibid.). Solros odlas i två former, 

antingen för oljeutvinning eller för annat bruk, såsom oskalade och skalade solroskärnor i 

livsmedelssammanhang och fågelfrön (Gupta, 2014). Inom sorten som odlas för oljeutvinning finns 

tre variationer, solrosfrön med hög halt av linolsyra, med medelhög halt oljesyra och med hög halt 

oljesyra (Berglund, 2007). Den traditionellt odlade sorten är den med hög linolsyrahalt (ibid.). 

Solrosfröna torkas och skalas innan oljeutvinningen (Gunstone, 2002). Rå kallpressad solrosolja 

winteriseras vanligtvis för att ta bort vaxrester, vilka sitter på frönas skal och följer med oljan vid 

pressningen (Gupta, 2014). Vaxandelen är således högre om fröna inte eller försumligt har skalats 

innan de krossas och därefter pressas (ibid.) 

Solrosolja består till stor del utav enkelomättade (24%) och fleromättade (59%) fettsyror (McGee, 

2004). Traditionella solrossorter innehåller mycket linolsyra, nyare variationer däremot mycket 

oljesyra, vilka togs fram för att öka den oxidativa stabiliteten (Gunstone, 2002). Dessutom 

innehåller solrosolja många mikronäringsämnen såsom tokoferoler, fosfolipider, vaxar, karotener, 

klorofyll och spår av metaller (ibid.). 

Solrosoljans egenskaper 

Barbieri (2016) beskriver i sin doktorsavhandling positivt upplevda egenskaper av kallpressad 

solrosolja med örtig, blommig, terpenhaltig och något rostad smak. Negativa attribut är välrostad 

eller bränd smak, vilket kan uppstå vid för hög temperatur vid pressningen (ibid). Premović m.fl. 

(2014) kom i sin studie fram till att lagringen av råmaterialet, alltså solrosfröna, har påverkan på de 

sensoriska egenskaper av kallpressad solrosolja. Ju längre solrosfröna lagras innan pressning, desto 

sämre blir vissa sensoriska egenskaper av oljan, närmare sagt smak, doft och arom, och därmed dess 

kvalitet, däremot påverkas inte färg och utseende (ibid.). 

En sensorisk undersökning av varmpressad solrosolja visade att exponering för ljus ökar oljans 

oxidation och ger därmed en härsken smak, dessutom förkortas hållbarheten (Ramírez, Hugh, & 
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Contarini, 2001). I undersökningens slutsatser nämns också att solrosolja ger bra smak till friterade 

och tillagade produkter (ibid.). 

Sensoriska bedömningar  
Sensorik som ett vetenskapligt område har koppling till både naturvetenskap och vetenskap som rör 

mänskliga beteenden och är därmed en viktig länk mellan en produkts faktiska egenskaper och 

själva upplevelsen av dessa (Gustafsson m.fl., 2014). Sensoriska bedömningar har definierats som 

en vetenskaplig metod för att avgöra, mäta, analysera och tolka de intrycken en produkt lämnar och 

vilka uppfattas genom de fem mänskliga sinnen syn, luktsinne, smak, hörsel och känsel (Stone & 

Sidel, 2004). Det finns många olika tekniker för att utföra sensoriska bedömningar men alla har 

gemensamt att mätningen av själva produktens egenskaper sätts i fokus, utan att andra aspekter som 

exempelvis varumärken eller andra informationer påverkar bedömarens perception (Lawless, & 

Heymann, 2010). Numerisk data samlas för att fastställa lagliga och specifika relationer mellan en 

produkts egenskaper och den mänskliga uppfattningen av dem vilket gör att dessa metoder kan 

anses tillhöra kvantitativ vetenskap (ibid.). Den därpå följande analysen och tolkningen av den 

insamlade datan är avgörande till följd av att mänskliga observationer ofta är mycket varierande 

(ibid.). Detta gäller särskilt konsumentundersökningar med otränad panel. Enligt Baxter, Goffin, & 

Szwejczewski (2014) kan Repertory Grid Method (RGM) vara ett bra sätt att få fram och förstå 

konsumenters behov genom att denna metod ger en djup inblick i deras uppfattningar av produkter, 

oavsett märke eller andra påverkande faktorer. Författarna ser ett stort potential i RGM, främst inom  

marknadsföring och produktutveckling på grund av detta (ibid.).   

Olika studier har visat att hur ett medvetet val av vokabulär kan påverka konsumenters beteende 

angående val och bedömning av livsmedel och maträtter. Wansink, Just & Smith (2011) beskriver 

till exempel hur skolelever valde 20 procent mer grönsaker efter de namngetts på ett tilltalande sätt 

vid skollunchen. I en annan undersökning fick gäster på ett café menyer där maträtterna beskrivits 

olika utförligt (Wansink, Van Ittersum, & Painter 2005). Det visade sig att de konsumenter som 

hade fått menyer med detaljerade namn på rätterna lämnade mer positiva omdömen och ansåg 

rätterna som mer tilltalande och godare (ibid.). Det kan vara avgörande hur produkter 

kommuniceras. Medvetenhet kring detta leder till ett behov av att ha kunskaper kring produkters 

upplevda egenskaper, detta för att få möjlighet att använda dessa kunskaper som verktyg för att 

förmedla önskat budskap och kunna bedöma produkters beskaffenhet. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka sensoriska egenskaper av matoljor som kan framställas i 

Sverige, närmare sagt rapsolja, linfröolja och solrosolja. 

• Vilka sensoriska egenskaper kännetecknar rapsolja, linfröolja och solrosolja? 

• Finns det likheter eller skillnader mellan varm- och kallpressade oljor? 

Metod och material 
I denna studie har kvantitativa forskningsmetoder använts för att undersöka området genom 

sensoriska bedömningar med en otränad panel. Avsnitten nedan beskriver litteratur- och 

databasinsamlingen till arbetet samt urvalet av artiklar, metodvalet, urvalet och rekryteringen av 

panelen, materialet som användes, genomförandet och den etiska planering av undersökningen samt 

analysmetoderna. 

Litteratur- och databasinsamling 
För att hitta litteratur som är relevant för studiens syfte och den teoretiska bakgrunden utfördes en 

litteraturgenomgång. Vetenskapliga texter inom studiens område söktes med hjälp av olika 

databaser, såsom FSTA, Summon/Primo och Google Scholar (se bilaga 1). Sökorden som nyttjades 

i FSTA var rapeseed oil, canola oil, sunflower oil, flaxseed oil, linseed oil, flavor, flavour, taste, 

smell, aroma, sensory, sensorial, repertory grid och  oil. I databasen Summon/Primo användes 

orden repertory grid, sensory, sunflower oil, linseed oil och rapeseed oil. Slutligen letades i 

databasen Google Scholar med sökorden rapsolja, linfröolja, solrosolja, pressning och rapeseed oil 

refining. För att minska antalet träffar och snäva in sökningen användes även olika kombinationer 

av dessa sökord. För definitioner av begrepp användes framför allt Nationalencyklopedien (NE), 

faktaböcker, såsom olika myndigheters och statliga organisationers informationer vilka främst 

hämtades på motsvarande webbsidor. 

Urval av artiklar 

För att hitta relevanta artiklar inom ämnet och för att ytterligare smalna av sökningen användes 

olika kriterier. Inom databasen FSTA utgicks ifrån att artiklarna inte skulle vara äldre än fem år. En 

�18



bedömning av om artiklarna hade författats på ett vetenskapligt sätt gjordes vid granskningen av 

dem. Inom databasen Summon användes inkluderingskriterierna att artiklarna skulle finnas i 

fulltext, de skulle vara vetenskapligt granskade och inte äldre än fem år. När databasen Summon 

ändrades till Primo ingick även inkluderingskriteriet artiklar. I Google Scholar användes 

avgränsningen sedan 2013 och sortera efter datum med de nyaste publiceringarna först. 

Sammanfattningen av de artiklar lästes vilka hade en intresseväckande rubrik och om denna ansågs 

tyda på innehåll av betydelse lästes även hela artikeln. I vissa fall har ämnesrelevant litteratur  

hittats i referenslistan av utvalda artiklar. 

Metodval 
I denna studie har sensoriska panelbedömningar använts för att få resultat som kan relateras till 

syftet och frågeställningarna. Dessa bedömningar gjordes med en otränad panel och metoden 

Repertory Grid. 

Repertory Grid Method  

RGM användes för att få fram beskrivande ord för de olika oljornas egenskaper. RGM som ett 

tillvägagångssätt för sensorisk bedömning är en variant av Free-Choice-Profile-metoden (FCP) 

vilken bygger på att en otränad panel tar fram egenskapsord som beskriver en produkt och bedömer 

därefter dess intensitet på en linjeskala utan skalsteg (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & 

Öström, 2014). Detta sker enskilt och resulterar således i individuella egenskapsordval samt kräver 

en gruppering av dessa i bearbetningen av den insamlade datan (ibid.). RGM kan förstås som steget 

innan själva profileringen av egenskapsorden vilket liknar en strukturerad intervjuprocess och leder 

till att metoden utförs i tre steg (Tarancón, Fiszman, Salvador, & Tárrega, 2013). Eftersom att 

panelen troligen inte är vana vid sensoriska bedömningar består första steget i att bekanta dem med 

situationen och att försöka skapa en avslappnad stämning innan själva provsmakningen (Gustafsson 

m.fl., 2014). I andra steget serveras deltagarna de olika produkter i så kallade triader, det vill säga 

tre prover åt gången där två liknar varandra och ett av proven sticker ut i sina egenskaper (Swahn, 

Öström, Larsson, & Gustafsson, 2010). I detta steg sker framtagningen av egenskapsord avseende 

doft och smak där varje deltagare för sig utvecklar sin individuella ordlista (Gustafsson m.fl., 2014; 

Tarancón mfl., 2013). Dessa egenskapsord diskuteras med försöksledaren och kategoriseras 

eventuellt innan bedömaren i sista steget uppskattar intensiteten av varje egenskap för respektive 

prov i en randomiserad ordning (Gustafsson m.fl., 2014). Rekommenderad antal bedömare för 
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RGM är cirka 30 stycken vilket är mycket tidskrävande, dock har det visat sig att gruppvis 

bedömning om upp till sex deltagare ger lika tillförlitliga resultat (ibid.).  

Urval och rekrytering av panel 
Urvalet av bedömningspanelen skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Enligt Bryman 

(2011) består detta utav personer som råkar vara tillgängliga för den som leder undersökningen. I 

denna studie rekryterades studenter från Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan såsom 

privatpersoner av olika åldrar och kön. Kraven som ställdes var att deltagarna skulle vara vuxna och 

att de skulle vara beredda att smaka på olika matoljor i sin rena form. Panelen bestod till slut utav 

30 personer med olika bakgrund som till exempel olika stort matintresse, produktkunskap, 

kunskaper inom matlagning eller erfarenheter av sensoriska bedömningar. 

Material 
Sex olika vegetabiliska matoljor köptes in inför den sensoriska undersökningen vilka finns 

sammanställda i tabell 1. Dessa oljor producerades av tre olika grödor, raps, lin och solros. De sex 

proven bestod av den kall- respektive varmpressade eller raffinerade varianten av de tre sorterna. 

Önskemålet för valet av produkterna var att de skulle vara svenskproducerade och kriteriet att 

produkten skulle kunna framställas i Sverige. På grund av tidsbrist och utbud köptes oljor med olika 

ursprung. Rapsoljorna var svenskproducerade, den kallpressade linfröoljan framställdes i 

Kazakstan, den raffinerade packades i Italien, utan vidare information om ursprungslandet . 1

Solrosoljorna hade sitt ursprung i Frankrike (kallpressad) och Belgien (varmpressad). Literpriset för 

de olika oljorna sträckte sig från 30,90 SEK till 136,10 SEK. De kallpressade oljorna var ekologiskt 

framställda, varav rapsoljan och solrosoljan kravmärkta. De varmpressade oljorna härstammade 

från konventionella odlingar. 

 Företaget Zeta kontaktades angående information om produkten raffinerad linfröolja eftersom 1

produktionssätt och ursprung inte framgick, varken på flaskans etikett eller på företagets hemsida på 

internet (Zeta, u.å.). Enligt Zetas svar rörde det sig om linfröolja som varmpressas och framställs i 

EU, främst Belgien och Frankrike.
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Tabell 1. Produkter som ingick i den sensoriska undersökningen med information om 

produktionsmetod, varumärke, ursprungsland och pris  

Vid inköpet av produkterna fanns samtliga oljor på öppna hyllor i rumstemperatur i mataffären. De 

förvarades därefter svalt (ca. 12°C) och mörkt fram tills och emellan undersökningstillfällen. Vid 

varje undersökningstillfälle tempererades samtliga oljor till rumstemperatur innan provningen. 

Materiel som användes vid provningstillfällen var uppmärkta, genomskinliga plastbehållare med 

lock, servetter, bedömningsunderlag och pennor, vattenglas, engångsmuggar (spottkoppar) och 

smörgåsrån. 

EyeQuestion 

För att registrera data vid den sensoriska bedömningen skapades ett frågeformulär i programmet 

EyeQuestion.  

EyeQuestion är en internetbaserad programvara utvecklad för att samla in data från sensoriska 

analyser och konsumentundersökningar (Elsevier, 2017). Frågeformulär och enkäter som skapas 

med hjälp av olika mallar kan lätt nås från enheter som kan anslutas till internet och motta 

information via en browser, såsom mobiltelefoner, datorer och surfplattor (ibid.). Programmet är 

Produkt Ekologiskt eller 
konventionellt 
producerad

Varumärke Ursprungland Pris per liter

Rapsolja, 
kallpressad

Ekologiskt och 
kravcertifierat

Västanås Gård 
Värmland

Sverige 86:- SEK

Rapsolja, 
varmpressad

Konventionellt ICA Sverige  44,67 SEK

Linfröolja, 
kallpressad

Ekologiskt Biofood Kasakstan 136,10 SEK

Linfröolja, 
raffinerad

Konventionellt Zeta Icke angiven, packas i 
Italien 59,80 SEK

Solrosolja, 
kallpressad

Ekologiskt och 
kravcertificerat

Kung Markatta Frankrike 92,60 SEK

Solrosolja, 
varmpressad

Konventionellt ICA Belgien 30,90 SEK
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lättanvänd både för deltagare och undersökningsledningen och gör det möjligt att kunna utföra 

undersökningar på alla platser där internetuppkoppling finns (EyeQuestion, u.å). Insamlad 

information analyseras och kan därefter rapporteras i Excel- eller Worddokument (Elsevier, 2017). 

I studiens undersökning nyttjades EyeQuestion för att samla in datan från intensitetsbedömningen 

av de egenskapsorden deltagarna hade fått fram. I detta syfte användes mallen för Free Choice 

Profiling för att skapa frågeformuläret. Var och en av bedömarna fick lägga in maximalt tio ord som 

därefter skulle intensitetsbedömas i relation till de olika proven. 

Genomförande av sensorisk bedömning 
Totalt 30 personer deltog i undersökningen och bedömde oljornas egenskaper vid åtta tillfällen. 

Grupperna var olika stora, från två upp till sex personer per genomgång. De sensoriska 

bedömningar ägde rum i privata hem, på Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan och i 

fikarum på två arbetsplatser. Tiden som krävdes för de olika tillfällen låg mellan 45 minuter och två 

timmar.  

Varje oljeprovning inleddes med att informera deltagarna om syftet med arbetet och en grov 

beskrivning av tillvägagångssättet vid bedömningen. Det betonades att denna undersökning inte 

skulle spegla någons förmågor på något sätt utan bara handlade om hur enskilda individer uppfattar 

egenskaper av olika produkter. Dessutom informerades deltagarna om att deras medverkan skedde 

anonymt och de ombads att försäkra att deras medverkan skedde frivilligt. Innan själva provningen 

skickades länken till frågeformulären i EyeQuestion till varje bedömare via SMS eller Messenger så 

att de enkelt kunde svara på frågorna i sina telefoner. Två av deltagarna kunde respektive ville inte 

använda sina telefoner och svarade därför på förberedda pappersformulär. Deras bedömningar las 

till i programmet i efterhand så att all data fanns samlad på samma ställe. 

I nästa steg skulle de olika egenskaper av oljorna tas fram av bedömarna genom att känna på doft 

och smak i tre triader. Det serverades cirka tio milliliter av varje prov. Proven var uppmärkta med 

siffrorna ett till sex eftersom det handlade sig om en blindtest. Behållarna hade lock så att de 

flyktiga doftämnen samlades. Bedömarna uppmanades att känna på doften först och därefter smaka 

på proven samt beskriva egenskaperna i varje triad. De ombads att försöka hitta ord på hur proven 

skiljde sig åt och vilka likheter som fanns. Det uppmuntrades även till diskussioner i gruppen för att 
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underlätta vid eventuella svårigheter att hitta egenskapsord. Mellan proven råddes bedömarna rensa 

paletten genom att dricka vatten och äta smörgåsrån.  

I sista steget skulle deltagarna bedöma intensiteten av sina individuellt framtagna egenskapsord för 

varje prov på en linjeskala utan skalsteg. Detta skedde i programmet EyeQuestion. Proven var nu 

kodade med numren 581 (kallpressad rapsolja), 420 (varmpressad rapsolja), 295 (kallpressad 

linfröolja), 309 (varmpressad linfröolja), 872 (kallpressad solrosolja) och 678 (varmpressad 

solrosolja). I fall bedömarna hade förslag på användningsområde för de olika oljorna kunde de 

lägga till det för varje prov men detta var inte obligatoriskt. 

Efter avslutat undersökning presenterades de olika oljorna som ingick i studien och deltagarna 

tackades för sin medverkan. 

Etisk planering för studiens genomförande  
Enligt Bryman (2011) finns olika principer som gäller bland annat svensk forskning, vilka berör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet av personer som ingår i forskning. Deltagaren 

ska informeras om syftet med arbetet, att dess medverkande är frivilligt och att personen kan 

avbryta medverkande om så önskas (ibid.). Dessutom ska uppgifter som rör personen behandlas 

med störst möjliga konfidentialitet, förvaras oåtkomligt för tredje part och endast användas i 

studiens syfte (ibid.). Detta har deltagarna informerats om inför varje undersökning för att 

medvetenheten om dessa principer skulle försäkras.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan dock viss förhandsinformation avvägas i fall undersökningens 

utgång skulle påverkas. I denna studie valdes att utelämna information om de olika oljorna, förutom 

att det handlade sig om matoljor, för att bedömningen inte skulle påverkas utav förutfattade åsikter 

angående smak och doft av proven. Informationen lämnades därför i efterhand. 

Analys av data 
Den insamlade data från de sensoriska bedömningar laddades hem ifrån programmet EyeQuestion 

som Word- och Excel-dokument. Först och främst fanns behov av att kategorisera egenskapsorden 

deltagarna hade valt att lägga in eftersom vissa av dem var snarlika och hade samma innebörd. För 

att kunna utföra en kategorisering togs frekvenstabellen i Word-dokumentet ifrån EyeQuestion till 
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hjälp. Här framkom att 185 olika egenskapsord hade använts av deltagarna vid de olika 

provningstillfällen. Ord som liknade varandra hamnade i samma kategori och därefter uteslöts de 

orden som fanns mindre än fem gånger. På detta vis uppstod tolv kategorier vilka namngetts med 

neutral, nötig/fröig, besk, gräsig, unken, kemisk, smörig, linolja, trä, blommig, fisk och söt. 

Bedömningen på dessa attribut sorterades efter proven och därefter togs medelvärdet fram för att 

kunna jämföra egenskaperna med varandra. Dessa medelvärden listades upp i en tabell och las in i 

ett spindeldiagram för att tydliggöra oljornas olika sensoriska profiler. Dessutom gjordes en 

principalkomponentanalys (PCA) på medelvärden. PCA är en statistisk metod för att studera 

ömsesidiga beroenden och bakomliggande relationer av variabler, i detta fall olika vegetabiliska 

oljors egenskaper (Baardseth, Naes, Meilnik, Skrede, Hølland, & Eide, 1992). Metoden 

transformerar en uppsättning av variabler till nya variabler som är linjära funktioner av de givna och 

parvis okorrelerade, dessa omformade variabler kallas då för principalkomponenter (NE, 2017e). 

Genom att forma färre sammansatta variabler, vilka förklarar den största observerade spridningen, 

är PCA en praktisk metod för att visualisera och tolka stora datauppsättningar (Friston, Frith, 

Liddle, & Frackowiak, 1993; Liu, Lyon, Windham, Lyon, & Savage, 2004). 

Resultat 
Den sensoriska undersökningen som gjordes med hjälp av konsumenter i denna studie har lett till 

tolv egenskapsord som beskriver sex olika vegetabiliska oljor.  

De varmpressade oljorna utmärkte sig i bedömningen genom milda smaker såsom hög neutralitet, 

mindre nötighet/fröighet, beska, gräsighet, unkna och kemiska egenskaper, såsom mindre 

framträdande smaker och dofter av linolja, trä, blommighet och fisk. De kallpressade oljorna hade 

däremot genomgående mer framträdande smaker och dofter. De bedömdes med höga nötiga/fröiga 

toner och många tycktes vara beska och till och med kemiska. Dessutom framträdde egenskaper 

som trä och fisk i högre grad, men de ansågs även ha högre blommighet och gräsighet. De två 

egenskaper som uppfattades på likvärdigt sätt gällande samtliga oljor var egenskaperna smörig och 

söt. 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av resultaten vilka dessutom visas i tabell 2 och 

sammanställdes i form av ett spindeldiagram i figur 1, samt två PCA-diagram i figur 2 och 3. 
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Den oljan som verkade upplevas som mest neutral var den varmpressade rapsoljan med 6,8 på 

skalan från ett till nio, direkt följd av den varmpressade solrosoljan med 6,4. Den minst neutrala var 

den kallpressade solrosoljan med 3,2. Egenskaper som nötig/fröig hittades främst i den kallpressade 

solrosoljan (5,4) och den kallpressade rapsoljan (5,5). Minst nötiga/fröiga uppfattades den 

varmpressade raps- och solrosoljan med värden på 2,4 respektive 2,5. Vid upplevelsen av beska 

smaker stack den kallpressade linfröoljan ut med 6,4. Även här visade den varmpressade raps- och 

solrosoljan de minsta siffrorna med 1,5 respektive 1,7. Mest gräsighet hittades i den kallpressade 

rapsoljan, vilken bedömdes med 4 i genomsnitt. Minst gräsiga uppfattades den varmpressade raps- 

och solrosoljan med medelvärden på 2,1 respektive 2. Dessutom hade dessa oljor även de lägsta 

värden i egenskap unken med 1,7 för båda sorterna. Något mer unken upplevdes den varmpressade 

linfröoljan och den kallpressade solrosoljan, båda bedömda med 2,3 i genomsnitt. Det tycks ha 

hittats de flesta egenskaper som uppfattas som unken i kallpressad raps- och linfröolja, med värden 

på 3,5 och 3,3. I egenskapen kemisk fanns stora skillnader mellan oljorna. Här upptäcktes flest 
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Kallpressad 
rapsolja

Varmpressad 
rapsolja

Kallpressad 
linfröolja

Varmpressad 
linfröolja

Kallpressad 
solrosolja

Varmpressad 
solrosolja

Neutral 4,9 6,8 3,7 5,6 3,2 6,4

Nötig/fröig 5,5 2,4 3,8 3,3 5,4 2,5

Besk 3,2 1,5 6,4 2,9 4,3 1,7

Gräsig 4,3 2,1 4,0 3,2 3,7 2,0

Unken 3,5 1,7 3,3 2,3 2,3 1,7

Kemisk 3,7 1,8 4,3 3,2 5,7 2,1

Smör 4,7 4,7 3,2 4,6 4,5 4,3

Linolja 3,8 2,6 4,5 5,3 3,9 2,1

Trä 2,7 1,9 4,1 3,0 3,8 1,8

Blommig 3,5 2,3 3,5 3,3 3,7 2,5

Fisk 1,9 1,3 2,6 4,6 2,1 1,4

Söt 3,7 3,3 2,8 2,9 2,7 3,2

Tabell 2. Bedömningen av egenskaperna av de proven som ingick i undersökningen vilket skedde 

på en skala mellan ett och nio



kemiska attribut i kallpressad solrosolja vilket bedömdes med 5,7 till skillnad från den varmpressade 

rapsoljan som fick minsta mellanvärdet med 1,8 i denna kategori. I egenskapen smörig bedömdes 

samtliga oljor med värden mellan 4,3 för varmpressad solrosolja och 4,7 för varmpressad rapsolja, 

förutom kallpressad linfröolja som uppfattades något mindre smörig med ett mellanvärde på 3,2. 

Egenskapsord linolja var kännetecknande för kallpressad och varmpressad linfröolja, vilken 

bedömdes med 4,1 respektive 5,3. Attributen trä uppfattades som mest i kallpressad linfröolja (4,1) 

och som minst i varmpressad raps- och solrosolja (1,9 och 1,8). Samtliga kallpressade oljor 

upplevdes som något blommigare med värden mellan 3,5 för raps- och linfröolja och 3,7 för 

solrosolja, än de varmpressade, där raps- och solros hamnade lägst vid 2,3 och 2,5. Många av 

bedömarna kände en tydlig fisksmak i varmpressad linfröolja vilket ledde till att denna stack ut ifrån 

resterande oljorna med värdet 3,7. Minst fisksmak upplevdes i den varmpressade raps- och 

solrosoljan (1,3 respektive 1,4). 

Dessa resultat styrks även av två PCA-diagram som togs fram, ett för de olika proven och ett för 

egenskapsorden (se figur 2 och 3). Det som går att utläsa är att oljorna skiljer sig åt betydligt genom 

att det finns en stor spridning av värdena i diagrammen. De största skillnaderna kan konstateras 
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Figur 1. Spindeldiagram på de olika egenskapernas intensitet för proven som ingick i 

undersökningen, bedömd på en skala mellan ett och nio
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Figur 3. PCA-diagram på egenskaperna på de vegetabiliska oljorna som ingick i studien, 

framtagna av en otränad panel 

raps

Figur 2. PCA-diagram på de vegetabiliska oljorna som ingick i studien



mellan de varm- och kallpressade varianterna av raps-, linfrö- och solrosolja generellt, vilket blir 

tydligt genom positioneringen i PCA-diagrammet i figur 2, där de varmpressade oljorna befinner sig 

åt högra och de kallpressade åt vänstra hållet.  

Både varm- och kallpressad linfröolja ligger i den övre delen till vänster om punkten där axlarna 

träffas i diagrammet (figur 2), liksom egenskapsord som fisk, linolja, trä och besk (figur 2). Detta 

kan tolkas på så vis att dessa egenskaper kan kopplas till de två linfröoljorna. Ytterligare kan 

konstateras att varmpressad linfröolja ligger i övre kant i figur 2, liksom attributen fisk och linolja i 

figur 3 och kan paras ihop. Kallpressad linfröolja befinner sig i vänstra delen av figur 2, liksom 

egenskaperna besk och trä i figur 3. Kallpressad solrosolja och kallpressad rapsolja är belägna i 

nedre vänstra delen av figur 2 och egenskaperna kemisk och nötig/fröig finns på likvärdiga platser i 

figur 3, vilket visar på att det finns ett samband mellan dessa attribut och proven. Varmpressad 

rapsolja och varmpressad solrosolja ligger mycket nära varandra i nedre högerkant av diagrammet i 

figur 2 och uppfattades således som väldigt lika varandra. På motsvarande ställe i figur 3 hittas även 

attributen neutral vilket således kan kopplas till dessa prover. Attribut som blommig, unken, gräsig, 

söt och smör är placerade kring skärningspunkten i diagrammet och kan därför inte kopplas till 

enstaka oljor, förutom att läget av egenskaperna blommig, unken och gräsig i diagrammet pekar mer 

åt de kallpressade oljornas håll och söt och smör lutar mer åt de varmpressade oljors håll. Dessa 

egenskapsord har används för samtliga prov i mer eller mindre stor utsträckning. 

Diskussion av resultatet 
I denna studie undersöktes hur konsumenter upplever och beskriver egenskaper av olika 

vegetabiliska oljor. Nedan diskuteras resultaten av framtagningen och intensitetsbedömningen av 

dessa egenskaper i förhållande till de vegetabiliska oljorna. 

Varm- och kallpressade oljor 
De varmpressade oljorna skiljde sig betydligt ifrån de kallpressade i denna studie. Överlag ansågs 

de varmpressade oljorna vara mer neutrala i sina egenskaper än de kallpressade. Anmärkningsvärt 

är att de insamlade värden på de olika attribut av varmpressad solros- och rapsolja följde varandra, 

det vill säga att dessa oljor upplevdes och bedömdes väldigt lika i sina egenskaper. Detta kan bero 

på att det rensas bort många icke önskvärda, men även önskvärda ämnen inom 
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raffineringsprocessen som oftast också är smak- och doftgivande, vilket leder till en olja med milda 

egenskaper (Gunstone, 2002). Resultat från tidigare forskning styrker de resultat som denna studie 

kommit fram till angående varmpressad solros- och rapsolja. Exempelvis konstaterar Bordi m.fl. 

(2013) en neutral smak utan märkbar arom i varmpressad rapsolja vilket även gör den särskilt 

lämplig för fritering. Liknande slutsatser dras av Ramírez m.fl. (2001) gällande varmpressad 

solrosolja genom att de påstår att denna lämpar sig väl för just fritering och tillagade produkter, där 

rättens smaker höjs genom användning av varmpressad solrosolja istället för att oljans egenskaper 

framträder och tar över (ibid.). Här kan man dra slutsatsen att både varmpressad solros- och rapsolja 

lämpar sig bättre för matlagning och uppvärmning än kallpressade, vilket även bekräftas av Jonsson 

m.fl. (2007).  

I och med att mikronäringsämnen finns kvar i kallpressad olja kan antas att dessa ligger till grund 

för den genomgående utpräglade smakprofilen av de olika kallpressade oljorna som ingick i denna 

studie. De kallpressade oljorna utmärkte sig i bedömningen genom olika attribut som verkade vara 

säregna, som till exempel beska egenskaper hos linfröolja, nötiga/fröiga hos solros- och rapsolja 

och kemiska hos solrosolja. Dessa karakteristiska sensoriska profiler som även nämns av Premović 

m.fl. (2014) speglas i resultatet av denna studie genom att de kallpressade oljorna visade en 

tydligare profil av egenskaper med mer utpräglade smak- och doftkomponenter än de varmpressade. 

Bland de oljorna som undersöktes har kallpressad linfröolja haft det högsta priset, följd av 

kallpressad solrosolja och kallpressad rapsolja. De smak- och doftrika kallpressade oljorna brukar 

ha ett högre pris och anses som specialiteter enligt Hamm m.fl. (2013). Ett högre pris tycks ge större 

förväntningar och krav på en produkts egenskaper och kvalitet. Dessa behöver uppfyllas för att 

köparen ska vara beredd att betala den högre kostnad. Enligt Premović m.fl. (2014) har oraffinerade 

kallpressade oljor fått ökad uppmärksamhet den senaste tiden. Certifiering kan vara ett sätt att 

säkerställa och kommunicera dessa produkters kvalitet på samma sätt som i undersökningen utförd 

av Matthäus m.fl. (2008) angående kallpressade rapsoljor. Författarna betonar att den sensoriska 

kvaliteten är direkt kopplad till oljans värde för konsumenten och avgör på så vis produktens 

framgång eller misslyckande på marknaden (ibid.). Att kunna bedöma och kommunicera sensoriska 

egenskaper av särskilt kallpressade oljor kan således vara avgörande för att påverka bland annat 

prisbilden av dessa produkter. 
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Rapsolja 
Kallpressad rapsolja fick de högsta värden i egenskap nötig/fröig av bedömarna i denna 

undersökning. Tidigare forskning har tagit upp just denna egenskap som kvalitetsaspekt för 

högkvalitativa rapsoljor men den har också beskrivits kunna upplevas som obehaglig (Matthäus 

m.fl., 2008; Zhou m.fl.,2013). Även attribut som träig, unken, och bitter vilka benämns i 

forskningen av Matthäus m.fl. (2008) kunde påvisas i denna studie. Detta tyder på att de nämnda 

egenskaperna utgör en betydlig del av den sensoriska profilen av kallpressad rapsolja. Dessutom 

påvisades ytterligare egenskaper som till exempel gräsig, smörig och blommig vilka inte nämns i 

den funna tidigare forskning men kan grunda sig i ursprungsråvaran raps, hur den odlats och hur 

den bearbetats fram tills och under framställningen av oljan (Ministerium für ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz Baden-Württemberg, 2010). Det är därför inte säkert att dessa attribut ingår i en 

generell smakprofil av kallpressade rapsoljor. 

Linfröolja 
Att linfröoljorna utmärkte sig genom egenskaper som besk, fisk, trä och kemisk kan tyckas vara en 

ofördelaktig sensorisk profil i livsmedelssammanhang. Troligen är dessa mindre gillandeskapande 

på grund av det som betecknas som distinkt smak av Wei m.fl. (2013). Dessutom fanns attributen 

linolja med bland de framtagna egenskaper, vilken kunde kopplas till både den kall- och den 

varmpressade linfröoljan. Produkten linolja används inom färgtillverkning och icke i 

livsmedelssammanhang (Hamm m.fl., 2013), vilket därför förmodligen inte upplevs som en positiv 

egenskap hos ett livsmedel. Linfröolja är sammansatt av fleromättade fettsyror och således mycket 

ljus-, temperatur- och oxidationskänslig och detta har också påverkan på dess smak och doft enligt 

Bozan & Temelli (2008). Den tydliga fisksmaken som identifierades i linfröolja skulle kunna ha en 

koppling till den särskilt höga halten omega-3-fettsyror, vilka liknar fiskars omega-3-fettsyror i hög 

grad (Saldeen, 2006). Författaren beskriver att omega-3-fettsyrornas låga oxidativa stabilitet leder 

till förhöjd härsken smak efter kort tid (ibid.). Det kan misstänkas att bedömarna förknippar denna 

egenskap med linfröolja och därför satte egenskapen fisk. Oxidationsbenägenheten förstärks genom 

bland annat värmetillförsel vilket är fallet vid varmpressning och leder till en ännu mer 

härskningsbenägen olja enligt Mridula m.fl. (2015) och skulle kunna associeras till att särskilt 

varmpressad linfröolja utmärkte sig genom attributen fisk i studiens sensoriska undersökning. Vid 

sidan av undersökningens resultat finns ytterligare en faktor som tyder på att oljorna skulle kunnat 

bedömts med attribut som härsken. Förvaringen av oljorna i butiken kan förmodligen ha bidragit 
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med ökad oxidation av särskilt linfröoljorna. Produkten som stod i en öppen hylla borde placeras 

mörkt och svalt istället, för att motverka oxidativa processer vilket också nämns av Jonsson m.fl. 

(2007). Samtliga aspekter tyder på att attributen fisk skulle kunna vara synonymt för attributen 

härsken. Bedömarna kan alltså ha misstolkat egenskapen, vilket dock skulle behöva bekräftas 

genom vidare forskning. 

Solrosolja 
Den kemiska smaken i kallpressad solrosolja som bedömarna i denna undersökning upptäckte skulle 

kunna kopplas till attributen terpenhaltig som nämns av Barbieri (2016). Solrosoljans innehåll av 

karoten skulle kunna ligga bakom detta eftersom detta ämne byggs upp utav terpener (Gunstone, 

2002). Välrostade och brända smaker som enligt Barbieri (2016) kan uppstå vid för hög temperatur 

vid pressningen kunde inte påvisas, vilket tyder på att temperaturen vid framställningen av oljan var 

enligt reglerna låg. Att kallpressad solrosolja utmärkte sig med mer framträdande smaker som 

blommig, nötig/fröig och gräsig än den varmpressade varianten beror förmodligen också på att de 

av Gunstone (2002) nämnda mikronäringsämnen finns kvar i oljan.  

Lokal produktion av linfrö- och solrosolja 
Syftet med denna studie var att undersöka vegetabiliska oljor som kan framställas i Sverige 

eftersom en ökad produktion av lokalt producerade produkter har en lägre klimatpåverkan än 

importvaror, främst på grund av minskade transporter (Björklund m.fl., 2009). Exempelvis skulle 

linfröolja kunna få större uppmärksamhet eftersom förutsättningarna för odling av lin i Sverige är 

bra och oljan har en mycket fördelaktig näringsfysiologisk sammansättning (Bozan & Temelli, 

2008; Goyal m.fl., 2014). Detsamma gäller för solrosolja, med något begränsade odlingmöjligheter 

i Norden, men potential av odling av vissa solrosorter i större utsträckning (Hushållningssällskapet, 

2013). En ökad odling av lin och solros och lokal framställning av matolja av dessa grödor skulle 

bidra med ett minskad matavtryck (Björklund m.fl., 2009), vilket också skulle kunna kommuniceras 

i samband med den sensoriska profilen av produkterna vid försäljning. 
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Metod- och materialdiskussion 
Ett samarbete med Arja Källbom ligger till grund för valet av metod i denna undersökning och gav 

även inspiration för urvalet av de undersökta produkterna. Hennes intresse låg i att kunna utveckla 

en vokabulär för olika linoljor som används inom byggnadsvård för att kunna bedöma deras kvalitet 

och eventuellt även ytterligare egenskaper. De första idéerna till denna undersökning gick ut på att 

analysera olika linfröoljors egenskaper men utökades med två vegetabiliska oljor. Detta gjordes för 

att linfröoljor inte skiljde sig tillräckligt mycket för att kunna ingå i en sensorisk profilering med 

hjälp av RGM.  

RGM ger möjlighet till att utveckla en vokabulär vilken grundar sig i orden som används av 

konsumenterna själva (Gustafsson m.fl., 2014). Detta kan vara en fördel när orden ska användas i 

marknadsföringssyfte, därför att det framgår med vilka ord konsumenter beskriver vissa egenskaper 

och på så vis förståelsen av innebörden av dem ökar. Budskapet som skapas samt hur detta 

uppfattas blir tydligt. I motsats till andra profileringsmetoder, där mycket tid och resurser läggs ner 

för att träna en panel som sedan ska bedöma en produkt är RGM ett mer effektivt sätt att definiera 

egenskaper. Dessutom skiljer sig resultaten inte avsevärt mellan profilering av en tränad panel och 

konsumenter, vilket har påvisats i olika studier, bland annat av Swahn m.fl. (2010). En nackdel med 

RGM kan vara att de insamlade egenskapsorden behöver analyseras och kategoriseras. Detta steg 

innebär en risk av misstolkning och kräver noggrannhet och konsekvens av 

undersökningsledningen. Förutom detta förutsätts en viss förkunskap inom intervjuteknik eftersom 

första steget är upplagt likt en intervju. 

Förvirring uppstod genom att Zetas linfröolja inte betecknats på samma sätt på etiketten som de 

övriga oljorna som ingick i undersökningen. Efter att upprepade gånger ha tagit kontakt med 

företaget framkom informationer om produktionssätt och ursprung av produkten. Enligt 

Livsmedelsverket (2014) får konsumenten inte vilseledas med avseende på identitet, egenskaper, 

sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprung eller produktionsmetod. Detta anses ha skett genom 

att det inte fanns information om tillverkningssättet och bara om var produkten packas. Det ska 

betonas att dessa beteckningar på matoljor, med uteslutande av olivolja, ej är obligatoriska 

(Livsmedelsverket, 2014). Det kan dock diskuteras om detta är vilseledande eller inte.  
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Bryman (2011) menar att problemet med ett bekvämlighetsurval är att resultaten kan vara mycket 

intressanta men ej går att generalisera. I denna studie ingick personer med väldigt olika bakgrund 

och förkunskaper vilket ledde till en väl balanserad och representativ panel. På så vis kan resultaten 

tyckas kunna generaliseras i högre grad än om sammansättningen skulle ha varit mer homogen. 

Genom de personliga möten med samtliga deltagare i undersökningen säkerställdes att de 

medverkande var medvetna om vikten av deras bidrag och uppmanades att svara sanningsenligt och 

uppriktigt. Både detta och att deltagarna visade intresse och viljan att stödja arbetes resultat 

förhöjde en annan viktig aspekt inom forskning, respondenternas tillförlitlighet. 

Metoden fungerade bra överlag och upplevdes lämplig för denna sorts undersökning. Deltagarna i 

provningarna var olika självsäkra angående framtagning av egenskapsord. Detta berodde främst på 

förkunskaper inom sensoriska bedömningar eller matintresse som det verkade. De flesta deltagarna 

tyckte dock att det blev lättare inom undersökningens gång, genom diskussioner och motivation av 

undersökningsledningen att försöka sätta ord på skillnader och likheter. Dessutom märktes en viss 

tävlingskänsla av hos vissa personer fastän det tydliggjordes innan undersökningen att detta inte var 

vad den gick ut på. När provningens tillvägagångssätt förklarades rådde delvis förvirring hos 

deltagarna över hur det skulle gå till eftersom metoden är invecklad. Deltagarna ville veta varför de 

olika stegen skulle utföras på ett visst sätt. Även detta blev tydligare under provningens förlopp och 

eventuella frågor diskuterades efter avslutad undersökning. Det las märke till att ju större gruppen 

var som deltog i undersökningen desto mer krävande var det för ledningen att hålla ordning 

gällande genomförandet av provningen. Detta bekräftar rekommendationen av Gustafsson m.fl. 

(2014) att det maximalt ska ingå sex person per undersökningstillfälle. 

Metoden är arbetsintensiv. Sammanställningen av data i EyeQuestion är inte användbar för analys 

utan måste bearbetas ytterligare för hand för att resultaten ska kunna utläsas och tolkas. En funktion 

i EyeQuestion att i efterhand kunna kategorisera de använda orden som är relevanta för resultatet 

skulle kunna vara hjälpsam. Kategoriseringen måste göras utanför programmet. EyeQuestions enda 

funktion vid den använda metoden är alltså insamling av data. Programmets bearbetning och analys, 

som i andra sensoriska tester är mycket tidsbesparande, faller bort.  

En kategorisering av egenskapsorden inom analysen av denna undersökningens insamlade data 

genomfördes och därefter uteslöts de egenskapsord som förekom färre än fem gånger för att förhöja 
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stabiliteten av resultaten och därmed förstärka reliabiliteten av studien. Reliabilitet av en studie 

handlar främst om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet enligt Bryman (2011). Stabilitet är en 

av de indikatorer som kan utgöra om resultaten av en kvantitativ studie är reliabla, alltså om måtten 

är stabila så att resultaten kopplade till respondenterna inte skiftar (ibid.). Ett annat kriterium som 

ska uppnås i undersökningen är validitet. Detta innefattar om ett mått för ett begrepp verkligen 

mäter ett begrepp, alltså speglar det som begreppet anses beteckna (Bryman, 2011). Tidigare 

forskning har påvisat liknande resultat som denna studie kom fram till. Detta kan anses vara en 

indikator på att validiteten är hög. Att uppnå en hög transparens var ett ytterligare mål i detta arbete. 

Det är viktigt att tillvägagångssättet och forskningsproceduren, samt hur resultaten kommit till är 

tydligt presenterade så att det är lätt att uppfatta hur forskaren har kommit fram till sina resultat 

(Bryman, 2011).  

Forskningsetisk uppföljning  
De av Bryman (2011) nämnda etiska kraven om frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet uppfylldes vid genomförandet av denna studie. Deltagarna informerades om syftet med 

detta arbete, att deras deltagande var frivilligt och informationer skulle behandlas anonymt. De 

tillhandahölls informationsbladet (bilaga 2) och utrymme för frågor kring detta gavs. Större 

panelgrupper ställde dock högre krav på undersökningsledningen att följa det planerade schemat 

angående utlämning av information före och under undersökningen än mindre grupper. På så vis 

blev det svårt att hålla exakt samma nivå på att ge identisk information inför och under varje 

provning. Deltagarna informerades också om deras betydelse i denna arbete, att var och en av deras 

bedömningar är en del av undersökningen och att deras deltagande är en del av av skapa ett 

tillförlitligt resultat. Bland deltagarna fanns några som ville ha upplysning om proverna som ingick 

i studien innan själva undersökningen. Det förklarades att de skulle få uppgifterna i efterhand 

eftersom deras bedömning inte skulle påverkas vilket accepterades av dessa personer. 

Slutsatser 
De varmpressade oljorna har skiljt sig mycket från de kallpressade i denna undersökning vilket 

bekräftar tidigare forskningsresultat. Varmpressade oljor upplevs neutrala och smöriga, 

kallpressade mycket smak- och doftrika, med olika attribut som besk, nötig/fröig, kemisk, blommig 
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och gräsig. Detta beror mest troligen på framställningen, där varmpressade oljor utsätts för högre 

temperaturer och kemikalier, samt genomgår en raffineringsprocess i motsats till de kallpressade 

som oftast enbart filtreras efter pressningen.  

De kallpressade oljorna har visat sig ha säregna attribut vilket medför att de har annorlunda 

användningsområden än de varmpressade, där deras karakteristika egenskaper kan vara del av 

smakbilden av en måltid i sin helhet. De varmpressade oljorna lämpar sig bäst inom matlagning på 

grund av tolerans för hög temperatur och smakneutralitet.  

Linfröolja har en låg oxidativ stabilitet vilket påverkar de sensoriska egenskaperna på ett negativt 

sätt. Det anses vara särskilt viktigt med varsam tillverkning och rätt förvaring. Tillämpning av 

linfröolja i livsmedelssammanhang verkar vara begränsad på grund av framträdande, förmodligen  

mindre trevliga egenskaper som besk, fisk och linolja. Detta ger upphov till metoder för att förbättra 

den oxidativa stabiliteten och på så vis uppnå en högre sensorisk kvalitet för att linfröolja ska kunna 

få en större plats i livsmedelssammanhang. 

Både lin och solros som ursprungsråvaror till motsvarande matoljor har större potential att odlas i 

Sverige och på så vis bidra med minskad klimatpåverkan. Dessutom har både solros- och linfröolja 

ett högt näringsvärde med fördelaktig fettsyrasammansättning. Att ta fram egenskapsord på dessa 

kan vara ett sätt att kunna marknadsföra produkterna för att förstärka deras existens på marknaden 

och väcka större intresse hos konsumenter. Ett medel för att uppnå detta skulle kunna vara 

certifiering och kommunikation, där profileringen utgör grunden.  

Praktisk användning och vidare forskning 
Resultaten i denna studie skulle kunna framgå för vidare forskning inom området profilering av 

livsmedelsprodukter, närmare sagt vegetabiliska oljor. Syftet skulle i så fall ligga främst på 

marknadsföring och produktutveckling, där produkternas egenskaper lyfts fram och på så vis kan 

kommuniceras och utvärderas. Ytterligare steg skulle kunna vara att nyttja kunskaperna för 

kvalitetsbedömning och certifiering för att bidra till kommunikationen av produktens egenskaper till 

konsumenten och på så vis förhöja kundmedvetenheten. 
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En del av egenskapsorden som har kommit fram i denna studie bekräftas av tidigare forskning. 

Resterande attribut skulle behöva verifieras. Denna studie skulle således kunna ligga till grund för 

vidare forskning inom området profilering av vegetabiliska oljor. En aspekt vilken skulle kunna 

vara intressant att analysera i samband med detta skulle kunna vara användningsområden av de 

olika oljorna eftersom det verkar finnas en koppling mellan egenskaperna och tillämpning i olika 

sammanhang.  

Det har kommit fram hur viktigt det är att förvara vegetabiliska oljor på rätt sätt för att kunna 

säkerställa och upprätthålla deras sensoriska kvalitet. I detta område finns utrymme för utveckling. 

En kombination utav kemiska och sensoriska undersökningar skulle kunna ge möjligheter till att det 

skapas regler och ställs krav på hur vegetabilisk olja ska förvaras i butiken så att konsumenten får 

en produkt med högst möjliga kvalitet.  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2017-4/3 FSTA 3. sunflower 
oil

1273 3 + 6 
3 + 7 
3 + 8 
3 + 9 
3 + 10 
3 + 11 
3 + 12

23 
34 
19 
2 
43 
91 
11

2 
- 
5 
- 
- 
2 
-

1 
- 
2 
- 
- 
1 
-

1 
- 
1 
- 
- 
- 
-

2017-4/3 FSTA 4. flaxseed 
oil

318 4 + 6 
4 + 7 
4 + 8 
4 + 9 
4 + 10 
4 + 11 
4 + 12

15 
18 
11 
1 
15 
40 
1

-     
2 
3 
- 
2 
- 
-

-
1 
2 
- 
2 
- 
-

-
1 
2 
- 
2 
- 
-

2017-4/3 FSTA 5. linseed oil 334 2 + 6 
2 + 7 
2 + 8 
2 + 9 
2 + 10 
2 + 11 
2 + 12

5 
11 
4 
1 
5 
29 
1

2 
- 
- 
- 
- 
3 
-

1 
- 
- 
- 
- 
2 
-

1 
- 
- 
- 
- 
2 
-
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2017-4/3 FSTA 6. flavor 9367 - - - - -

2017-4/3 FSTA 7. flavour 14566 - - - - -

2017-4/3 FSTA 8. taste 8701 - - - - -

2017-4/3 FSTA 9. smell 844 - - - - -

2017-4/3 FSTA 10. aroma 10571 - - - - -

2017-4/3 FSTA 11. sensory 21740 - - - - -

2017-4/3 FSTA 12. sensorial 1184 - - - - -

2017-4/3 FSTA 13. repertory 
grid

11 13 + 14 1 1 1 1

2017-4/3 FSTA 14. oil 23600 - - - - -
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Sökmatris 2 

Datum Databas Sökord Antal 
refe-  
renser

Kombi-
nation

Antal 
referenser 
i kombi-
nation

Antal 
lästa 
abstract

Antal 
lästa 
artiklar

Använda 
artiklar

2017-4/3 Summon 1. repertory 
grid

53 - - - - -

2017-4/3 Summon 2. sensory 246408 - - - - -

2017-4/6 Primo 3. sunflower 
oil

43450 1 + 3 11 2 1 1

2017-4/6 Primo 4. linseed oil 11917 1 + 4 5 2 - -

2017-4/6 Primo 5. rapeseed 
oil

26724 1 + 5 3 2 1 1
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Sökmatris 3 

Datum Databas Sökord Antal 

ref.

Kombi-

nation

Antal 

referenser 

i kombi-

nation

Antal 

lästa 

abstract

Antal 

lästa 

artiklar

Använda 

artiklar

2017-

4/6

Google 

scholar

1. rapsolja 206 1 + 2 17 4 1 1

2017-

4/6

Google 

scholar

2. linfröolja 81 - - 2 1 1

2017-

4/6

Google 

scholar

3. solrosolja 50 - - - - -

2017-

4/6

Google 

scholar

4. pressning 232 - - - - -

2017-

4/16

Google 

scholar

5. rapeseed 
oil refining

16300 - - 2 1 1
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Bilaga 2 

Informationsblad om examensarbete 

Vad smakar matoljor? Sensorisk bedömning av vegetabiliska oljor 
Jag, Claudia Kaiser, läser Måltidsekologprogrammet på Örebro Universitet och skriver mitt 

examensarbete i Måltidskunskap och värdskap, Campus Grythyttan. Tidsram för detta arbete är  

27 mars till 1 juni 2017. 

Bakgrund till examensarbetet 
Idén till denna uppsats är att undersöka egenskaper av olika vegetabiliska oljor som kan framställas 

i Sverige. Vegetabiliska oljor har fått större uppmärksamhet på sistone på grund av deras höga halt 

av nyttiga fettsyror och utpräglade sensoriska karaktär. Efterfrågan ökar stadigt och en stor del 

behöver importeras även om möjligheten finns att producera högkvalitativa oljor i Sverige. Dessa 

var anledningarna till att göra denna undersökning som går ut på att ta fram egenskapsord på de 

olika oljorna, vilka även skulle kunna fungera som verktyg för att beskriva och bedöma deras 

kvalitet samt kunna marknadsföra dem. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som 

kännetecknar de olika oljorna och om det finns likheter eller skillnader mellan sorterna. 

Kontaktuppgifter 
Claudia Kaiser, Furuvägen 16A, 71694 Mullhyttan  

Email: kaiser.claudia84@icloud.com  

Mobil: 073-0529867 

Handledare: Professor Åsa Östrom. Email: asa.ostrom@oru.se 
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