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Sammanfattning 

Grundtanken för studien ligger i att det inte pratas om mat och råvaror utifrån sensoriska 

egenskaper i tillräckligt stor utsträckning. En sommelier är känd för att arbeta med hjälp av 

en vokabulär som beskriver dennas produkter så att gästen kan göra ett välinformerat val. Hur 

ska kockar och måltidskreatörer guida sin omgivning inom området mat och smak om dem 

inte kan applicera samma principer vid råvarubeskrivning. Ett sensoriskt språk för hur 

kockar, producenter och leverantörer kan beskriva sina produkter skulle kunna leda till ökad 

förståelse och konsumtion hos konsumenten.  

 

Syftet med studien är att genomföra beskrivande sensoriska analyser på sex olika typer av 

kaviar (ägg från acipenseridae), där egenskaper i form av smak, doft och textur undersöks. 

Dessa beskrivande sensoriska analyser ska belysa vikten av att kunna beskriva olika 

skillnader mellan produkter för att i förlängningen kunna guida konsumenten.   

 

Metoden i studien var kvantitativ i form av en sensorisk bedömning där liking, Just-About-

Right (JAR) och Check-All-That-Applies (CATA) analyserades. Samtliga 229 bedömare 

utvärderade produkternas egenskaper utifrån egna uppfattningar och preferenser. Resultatet i 

studien visar att det finns signifikanta skillnader mellan samtliga sorters kaviar som har 

använts i testet. Proverna skiljer sig signifikant i smak, doft och textur.  

 

Testet i studien har tagit fram sensoriska profiler för samtliga kaviarprover med 

förhoppningen att kunna sprida kunskap om vad dessa produkter smakar, doftar och har för 

textur. 

Nyckelord: kaviar, störarter, sensorik, beskrivande profiler, liking, Just-About-Right, CATA
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Förord 

Vi vill först och främst framföra ett stort tack till vår handledare Johan Swahn för all hjälp 

med inspiration och vägledning för skrivandet under projektets gång. Vi vill även framföra 

ett stort tack till Asgeir Nilsen, universitetsadjunkt vid RHS i Grythyttan, för all handledning 

och hjälp med design av testet samt insamling och tolkning av data.  

 

 

Ett stort tack till alla konsumenter och branschmänniskor som medverkade som sensoriska 

bedömare under mässan GastroNord, utan er hade möjligheten för denna studie inte varit 

densamma.  

 

 

Speciellt tack till Werners Gourmetservice för ekonomiskt stöd till provmaterialet som har 

använts i studien. Vi vill även slutligen tacka Jesper Johansson, kontaktperson på Werners 

Gourmetservice, för all kontinuerlig hjälp med logistik och planering under projektet. 
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1. Inledning  

Kaviar är benämningen på ägg från störfisken (acipenseridae) som preserverats med salt och 

anses vara en delikatess med både gastronomiska och hälsofrämjande egenskaper (Shin., 

Oliviera & Rasco., 2010; Baker., Vixie., Rasco Ovissipoue & Ross., 2014). Baker et al. 

(2014) beskriver hur kaviar är rikt på fettsyror som är bra för hjärnan och hjärtat, samtidigt 

som det är en produkt som också förknippas med lyx och hög kvalitet. Tillgången på kaviar 

har varierat under slutet av 1900-talet fram tills tidigt 2000-tal. Bronzi & Rosentahl (2014) 

redovisar hur den europeiska produktionen av vilt fiskad kaviar sjunkit från omkring 3500 

ton (1984) till cirka 100 ton (2004). Kaviar är en produkt där den världsliga efterfrågan ökat 

dag för dag sedan dess. Som konsekvens av den höga efterfrågan började investerare att 

etablera projekt som syftade till att producera kaviar storskaligt då fiskeriet visade en 

nedåtgående trend. Denna nya och storskaliga produktion av kaviar visade sig leva upp till 

förväntningarna och därmed ökade efterfrågan, investerare och priser ytterligare (Ibid.).  

 

Få sensoriska studier på kaviar har utförts (Baker et al., 2014). Då produktionen genomgått 

en omfattande transformering under 30 år från att fånga vilt till att producera med hjälp av 

odling har frågeställningar kring sensoriska skillnader mellan vild och odlad kaviar 

uppkommit. På detta ämne finns det utförda studier, men Baker et al. (2014) understryker att 

kartläggning av sensoriska egenskaper hos odlad kaviar hittills är mycket liten. Detta 

stämmer överens med information som går att finna både inom litteratur och publicerade 

artiklar. Litteraturen kring kaviar är subjektiv och författarna beskriver ofta utifrån egna 

preferenser. Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det mycket forskning om kaviar men oftast 

från en biokemisk synvinkel, men som Baker et al. (2014) nämner är antalet sensoriska 

studier näst intill obefintliga. Inga tidigare examensarbeten har skrivits om ämnet. Därför är 

syftet med denna uppsats att genomföra sensoriska analyser på sex olika kaviarsorter för att 

eventuellt kunna beskriva sensoriska skillnader och likheter. Den sensoriska analysen 

utfördes på matmässan GastroNord (2018-04-24 t.o.m. 27) med totalt 229 konsumenter som 

deltog i testerna.  
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2. Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap  

Under det senaste decenniet har kaviar som producerats genom akvakultur ökat (Sicuro, 

2018). Som ett resultat av den senare tidens teknologiska utveckling inom akvakultur samt en 

förändring av den aktiva marknaden som riktar sig mot lyxkonsumtion så finns det idag en 

stor otappad potential i marknaden för kaviar. Dagens marknad är ytterst lukrativ och 

beräknas omsätta mellan 217–253 miljarder dollar årligen sedan 2016 (Ibid.). 

 

Five-Aspect-Meal-Model (FAMM) beskriver måltiden efter fem aspekter; produkten, mötet, 

rummet, stämningen och styrsystemet (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg., 2006). 

Aspekten produkten syftar till kunskap om mat och dryck. Kopplingen mellan kaviar som 

produkt i FAMM-modellen och den ökade efterfrågan på denna produkt gör denna studie 

relevant för ämnet. Sensorik och måltidskunskap är båda tvärvetenskapliga discipliner 

(Martens, 1999; Gustafsson et al., 2006). I denna studie kombineras sensorik och 

måltidskunskap för att belysa kaviar som produkt och i förlängningen öka konsumenters 

kunskap och uppfattning om olika producenters produkter. Ett lokalt mål i utbildningsplanen 

för kulinarisk kock och måltidskreatör beskriver hur man efter examen ska kunna kombinera 

yrkespraktiska, estetiska och vetenskapliga kunskaper och färdigheter (Örebro Universitet, 

2018). Vi ser även här en klar ämnesrelevans i kopplingen mellan kunskapen om råvaran till 

våra yrkesroller som kockar. Ett hantverkskunnande i form av en utvecklad förståelse för 

produkter och råvaror genererar en bättre måltidsupplevelse. 

 

 

3. Teoretisk bakgrund  

I den teoretiska bakgrunden presenteras tidigare forskning och väsentlig information 

om kaviar för studien under rubrikerna – akvakultur, störfisken, produkten kaviar, 

produktion av kaviar, konsumtion av kaviar samt sensorik och kaviar.  

3.1 Akvakultur   

Akvakultur – agrikultur i vattenmiljö – är en teknologisk och mycket diversifierad metod för 

att bedriva vattenbruk på (Lucas, 2015). En drastisk nedgång i den naturliga populationen av 

störfiskar under de senaste 40 åren i kombination med en starkt ökad efterfrågan på kaviar 

har resulterat i ökade möjligheter när det kommer till odling av stör genom akvakultur 
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(Bronzi & Rosenthal, 2014). Lucas (2015) menar att det finns stora skillnader mellan fiske 

och akvakultur där akvakultur står ut med två fundamentala faktorer. Första faktorn är 

äganderätt av populationen och den andra manipulationen av kritiska faktorer (t.ex. 

vattentemperatur och föda) för att generera bättre förutsättningar för produktion. Framsteg 

inom akvakulturen har resulterat i en möjlighet att bemöta den starka efterfrågan på kaviar 

världen över genom odling av störfiskar (Sicuro, 2018). 41 % av samtliga störfarmar genom 

akvakultur som existerar idag är lokaliserade på platser som inte tidigare traditionellt har 

producerat kaviar (Ibid.). Bland dem första länderna som aktivt börjat kultivera störfiskar 

genom akvakultur hittar vi Ryssland, Iran, Kina, USA samt ett flertal länder inom den 

europeiska unionen där Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien är framstående (Bronzi & 

Rosenthal, 2014). Akvakulturen har även bidragit till att länder som befinner sig utanför 

störfiskarnas naturliga habitat har möjlighet att bedriva odling och produktion av störfiskar 

och dess kaviar i en stor utsträckning, där Uruguay, Arabstaterna, Israel och Vietnam står ut 

till störst del (Ibid.).   

 

Idag estimeras det att produktionen av fisk- och skaldjursrelaterade produkter genom fiskeri 

är nära att nå sin gräns för var den naturliga populationen klarar av (Lucas, 2015). Sedan 

2012 beräknas produktion genom akvakultur vara mer signifikant än fiskeri som relaterar till 

global konsumtion av fisk och skaldjur (Ibid.). Produktion av kaviar härstammar 

ursprungligen från Ryssland, som under 1900-talet var världens främsta utpost för 

produktion, försäljning och konsumtion (Sicuro, 2018). I dagsläget produceras cirka 250–300 

ton kaviar årligen genom akvakultur och framtida uppskattningar på den världsliga 

konsumtionen hamnar kring en estimering på 500–2000 ton (Ibid.).   

 

3.2 Störfisken  

Acipenseriformes är samlingsnamnet på basala ”ray-finned fishes” som inkluderar 28 

identifierade arter av stör- och paddelfiskar inom fyra olika genrer som relaterar till arternas 

biokemiska sammansättning och yttre karaktärsdrag – Acipenser, Huso, Scaphirhynchus och 

Pseudoscaphirhynchus (Encyclopedia, 2018). Stör är en fisk som har varit en del av den 

norra hemisfären under en stor del av jordens befintliga tidsåldrar, forskare har kunnat 

uppskatta genom fossila upptäckter att arten sträcker sig så långt tillbaka som 200 miljoner år 

(Lu & Rasco, 2014). Störfiskar reproducerar sig huvudsakligen i sötvatten men kan migrera 

ut till havet periodvis på grund av vattentemperatur och andra miljömässiga aspekter i det 
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marina habitatet (Ibid.). Lu & Rasco (2015) presenterar i sin studie att 50 % av samtliga 

kända arter av stör- och paddelfiskar återfinns i störst utbredd kring Eurasia, främst vid det 

Kaspiska havet, därefter är 30 % av de kända arterna inhemska i Kanada och Amerika och 

resterande arter, cirka 20 %, hittar vi i Östasien samt Sibirien. Resultatet av de senaste 

decenniernas överexploatering av den naturliga populationen av störfiskar har banat väg för 

stora möjligheter inom akvakulturen men har även resulterat i en hårt reglerad marknad för 

kaviar (Bronzi & Rosenthal, 2014). 1997 blev samtliga arter av störfiskar som fiskas och 

skördas för kommersiellt intresse listade av the International Union of Conservation of 

Nature (ICUN) där internationella överenskommelser och regulationer för fiskekvoter och 

skyddsnät för arternas överlevnad finns att tillgå (Ibid.).   

 

3.3 Produkten kaviar  

Kaviar är äggen som kommer från störfiskar (inom acipenseridae familjen) som i huvudsak 

preserveras med salt för smakens skull vilket även resulterar i en förlängd hållbarhet hos 

produkten (Shin, Oliveira & Rasco., 2010). Kaviar prepareras genom att äggmassan skördas 

från den mogna fisken, metoder för skörd varierar beroende på produktionens regler och 

riktlinjer, och sedan tillsätts vanligtvis mellan 3–6 % salt som ger effekt på smak och lagring 

(Ibid.). Shin et al. (2010) menar att  mängden salt som äggen kan ta till sig är en variabel som 

står i korrelation till de individuella äggens biokemiska sammansättning men även 

mognadsstadiet som fisken befinner sig i vid skörd – vilket har stor betydelse både på de 

sensoriska egenskaperna och hållbarheten hos produkten. I vissa länder är det även tillåtet att 

tillsätta ett ämne vid namn borax för att ytterligare förlänga hållbarheten men har som 

biverkning att generera extra sötma i kaviaren (Shin et al., 2010).  

 

En variabel som diskuteras i samband med kaviar är mängden av fettsyror som äggen 

innehåller. Kompositionen av fettsyror, bland dem mest essentiella hittar vi triglycerider samt 

fosfolipider, i kaviar varierar drastiskt mellan olika arter av stör, kultiverad eller vild (Sicuro, 

2018). Dessa fettsyror bidrar med olika biologiska funktioner hos organismen där 

triglycerider huvudsakligen finns till för att metabolismen ska fungera och fosfolipider som 

hjälper cellerna att konstruera membran (Wirth, Kirschbaum, Gessner, Williot, Patriche & 

Billard., 2000). Fettsyror är av essentiell vikt både ur ett rent näringsperspektiv men även ur 

ett smakperspektiv (Sicuro, 2018). Under gonadernas mognadsprocess (könskörteln) 

mobiliseras fettsyrorna från neutrala lipidreserver i musklerna och bindväven och börjar 
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långtsamt inkorporeras i äggen (Wirth et al., 2000).  

 

Wirth et al. (2000) beskriver att kompositionen av fettsyror i neutrala lipider i musklerna och 

bindvävnaden hos en individuell fisk beror på födan i huvudsak. Shin et al. (2010) 

presenterar även att skillnader i mängder av fettsyror hos olika individer av störfiskar är ett 

resultat av födan och den individuella genetiken vilket stödjer Wirth et al. (2002) påståenden. 

Till exempel är Huso huso en störart som är karnivor, köttätare, och Polydon spathula är en 

störart som inte är karnivor, vilket resulterar i en skillnad i äggens biokemiska 

sammansättning (Wirth et al., 2002). Från det perspektivet kan vi generalisera antagandet att 

kompositionen av fettsyror skiljer sig hos äggen beroende på vilken art som kultiveras samt 

under vilka förhållanden, vilket i sin tur genererar sensoriska skillnader hos kaviar från olika 

förutsättningar och producenter (Ibid.).   

 

3.4 Produktion av kaviar   

Ett av de mest kritiska momenten vid produktion av kaviar är att välja ut rätt fisk vid rätt 

tillfälle för slakt och skörd av ägg (Lu & Rasco, 2014). En av de främsta aspekterna att titta 

närmare på vid detta stadie är vilken nivå av mognad som fisken befinner sig i. Till exempel 

tar det cirka 6–8 år för en vit störhona att mogna full ut men det varierar utifrån miljömässiga 

aspekter där stress, vattnets temperatur/kvalité och födans mängd samt komposition spelar 

roll (Ibid.). När det kommer till fiskens mognadsprocess diskuterar vi två stadier i den 

biokemiska förändringen som sker under tillväxten, det senare skedet av vitellogenesis samt 

det tidiga skedet av follikulär atresi (Ibid.). Vitellogenesis syftar på tidpunkten där den aktiva 

produktionen av äggula proteiner i störfisken är som högst vilket enkelt uttryckt relaterar till 

äggens uppbyggnadsprocess (Karolinska institutet, 2018). Follikulär atresi är stadiet som 

äggen går in efter uppbyggnadsprocessen är fullbordad där äggcellerna inom äggblåsan börjar 

brytas ned om dem inte skördas och förädlas eller befruktas (Karolinska institutet, 2018). 

Under vitellogenesis mobiliseras näringsämnen i form av fettsyror och proteiner som bygger 

upp äggens struktur och genererar karaktärsdragen för smak, textur och färg som går att 

återfinna i kaviar (Sicuro, 2018). När störfisken går in i första stadiet av follikulär atresi 

börjar den naturligt att bryta ner äggen (Ibid.). Nedbrytningen av äggens biokemiska struktur 

påverkar inte bara smaken och doften negativt utan först och främst äggens textur, vilket är 

ett huvudsakligt karaktärsdrag hos produkten som eftertraktas av konsumenten (Siddique, 

Psenicka, Cosson, Dzyuba, Rodina, Golpour & Linhart, 2016).  
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Det är viktigt vid produktion av kaviar att använda tillämpade metoder för att kunna 

identifiera när och vilka störfiskar vars äggceller är redo för slakt och skörd (Sicuro, 2018). I 

sambandet med att identifiera den individuella störfiskens mognadsstadie är 

förädlingsprocessen av de skördade äggen en av de främsta faktorerna som påverkar 

produktens slutgiltiga kvalité (Wirth et al., 2000). Wirth et al. (2000) identifierade 

förvaringstemperatur, saltningsprocessen, avlägsnandet av överflödig vätska samt den 

slutgiltiga saltkoncentration i korrelation till vätskemängd som de mest kritiska aspekterna 

som influerar kaviarens sensoriska komposition, såväl yttre som inre. Sicuro (2018) belyser i 

sin studie att idag är den generella metoden för att identifiera störfiskars stadie av mognad att 

genomföra en kirurgisk biopsi på fisken där ett stickprov på äggens tas. Stickprovet 

analyseras oftast via visuell observation där äggets mognad och kvalité utvärderas 

huvudsakligen genom personlig kompetens som relaterar till kunskap om produkten (Sicuro, 

2018).   

 

3.5 Konsumtion av kaviar   

Vid konsumtion av kaviar kan det vara av stor betydelse för den sensoriska upplevelsen och 

den sociala upplevelsen att man serverar och förtär produkten på ett sätt som gynnar dess 

egenskaper (Finedininglovers, 2016). Kaviar ska ätas rå och får generellt inte utsättas för 

tillagning då det förstör den enskilda produktens sammansättning (Ibid.). Kaviar är optimalt 

att servera kallt och med hjälp av utensilier i främst kristall och pärlemor där många anser att 

den bästa upplevelsen är kombination av dessa (Finedininglovers, 2016). Utensilier och 

serveringskärl i form av metall undviker man gärna då det sätter en oönskad smakprofil på 

produkten (Ibid.).   

 

Traditionella tillbehör som starkt associeras med kaviar är att det serveras med varma blinier 

tillsammans med crème fraiche eller smetana (Black Enterprise, 2005). Rostat bröd med smör 

är även det en väl återfunnen servering i kombination med kaviar (Ibid.). Heston Blumenthal 

(2002) beskriver hur kockar kan tillämpa användandet av ingredienser som kaviar på fler sätt 

än vad man tidigare traditionellt har gjort. Kombinationen av vit choklad och sältan i kaviar 

går mycket bra ihop tillsammans menar Blumenthal (2002). Anledning till att vit choklad och 

kaviar fungerar tillsammans är att båda innehåller höga halter av aminer (ammoniakderivat) 

vilket är proteiner som har brutits ner från stadiet där dem klassificeras som aminosyror men 
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har fortfarande en väg kvar innan de blir ammoniak (Blumenthal, 2002). En parallell till detta 

är att det är aminer som genererar karaktärsdragen hos tillagat kött och ost som ofta brukar 

attrahera konsumenter (Ibid.).  

 

3.6 Sensorik och kaviar  

Ordet sensorik har sitt ursprung ur latinets ord sensus, vilket betyder sinnesintryck 

(Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Med kunskap om sensorik samt 

sensorisk analys får vi hjälp att beskriva produkter utifrån deras egenskaper. Martens (1999) 

beskriver sensorik som ett tvärvetenskapligt ämne där man mäter, tolkar och förstår 

människans respons till en produkts egenskaper med hjälp av våra fem sinnen. Vidare menar 

Gustafsson et al. (2014) att grundpelaren i sensoriken är att sätta ord på upplevelser. Med 

hjälp av vetenskapliga kunskapsområden som psykologi, psykofysik, sinnens anatomi och 

statistik kan man förstå och beskriva en produkts egenskaper (Ibid.). Sensoriska tester har i 

olika skala utförts lika länge som det funnits människor på jorden. Stigande handel gjorde att 

mänskligheten utvecklade mer formella sensoriska bedömningar, från att ta reda på om mat 

var giftig eller inte till att värdera produkter efter smak eller doftkvalitet (Meilgaard, Civille 

& Carr, 2007). Meilgaard et al. (2007) förklarar hur gradering av produkter gav utrymme för 

professionella testare i början av 1900-talet att växa fram. Fältet har fram tills idag växt 

exponentiellt (Lawless & Heymann, 2010). De tidigare småskaliga testerna från 1900-talets 

början har ersatts av strukturerade, formella och kodade sensoriska metoder (Meilgaard et al. 

2007). Fiszman, Varela & Fiszman (2013) beskriver vikten av att förstå människans sinnen 

för att också förstå människors gillande. Genom att studera sensoriska egenskaper påvisar de 

hur gillande av en produkt påverkas av t.ex. dess textur. Fillion & Kilcast (2001) belyser 

bland annat hur krispighet bidrar till hur mycket vi gillar en frukt eller grönsak, denna 

kunskap kan vidare tillämpas inom molekylär gastronomi.  

 

För kvalitetssäkring när det gäller sensoriska egenskaper hos kaviar på produktnivå utgår 

man i dagsläget från the Codex Alimentarius – STANDARD FOR STURGEON CAVIAR, som 

är en samling av de internationella bestämmelser gällande praxisen för kultivering, förädling 

och produktion av störfiskar och kaviar som finns att tillgå idag (FAO/WHO, 2010; 

FAO/WHO, 2018). I the Codex Alimentarius för kaviar återfinns deskriptiva bestämmelser 

som relaterar till produkt- och processdefinition men även essentiella faktorer för 

komposition och kvalité (Ibid.). Gessner, Wirth, Kirschbaum & Patriche (2002) presenterar i 
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sin studie att skillnader i den sensoriska kvalitén hos kaviar, från olika produktioner och 

förutsättningar, främst går att koppla till skillnader i förädlingsprocesser inom akvakulturen 

där temperatur, saltningsprocessen/koncentrationen samt metod för att avlägsna överflödig 

vätska spelar stor roll. I en studie genomförd av Cardinal, Cornet & Vallet (2002) presenteras 

en lista på sensoriska begrepp för smak hos kaviar där ansjovis, salt, syrligt, sött, smörigt, 

metalliskt, bittert, jordigt och härsken är framstående.   

 

Denna typ av sensoriska nyckelbegrepp kan tillämpas för att konkurrera med en produkt 

(Gustafsson et al., 2014). Genom att tillfredsställa konsumentens sinnesupplevelser kan man 

hjälpa till att skapa starkare varumärkeslojalitet, detta genom att kommunicera rätt 

information för att hjälpa konsumenten att göra rätt val från början. För att lyckas med denna 

kommunikation av sensoriska kvalitéer menar Swahn, Öström, Larsson & Gustafsson (2010) 

att ett teoretiskt förankrat och sensoriskt språk är nödvändigt. Wansink, van Ittersum & 

Painter (2005) påvisar just detta i en studie där de använder deskriptiva (beskrivande) 

begrepp i menyerna på ett café under en bestämd tidsperiod. Det upptäcks då en signifikant 

skillnad i ökad konsumtion, tillfredsställelse samt en ökad vilja att betala mer. Sensoriska 

tester kan alltså tjäna ekonomiska syften (Meilgaard et al., 2007). Genom att skapa ett 

sensoriskt språk för produkten kan man marknadsföra den bättre, öka gillande och öka 

försäljning (Swahn et al., 2010; Gustafsson et al., 2014).  

 

 

4. Syfte och frågeställningar  

Syften med studien är att genomföra en beskrivande sensorisk analys av sex olika sorters 

kaviar. Målet är att identifiera signifikanta skillnader i smak, doft och textur för att belysa 

behovet av en sensorisk produktbeskrivning. 

 

 

5. Metod och material  

En metod är ett tillvägagångssätt för insamling, kartläggning, tolkning och analys av 

information insamlat till en specifik studie (Patel & Davidson, 2011). I detta avsnitt beskrivs 

litteraturgenomgången och presentation av material, provförberedelser, sensorisk analys, 

sensorisk panel, genomförande och statistisk bearbetning.  
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5.1 Litteratur- och databasinsamling  

För att kunna ta reda på vilka kunskaper som redan finns på området samt vad för studier som 

redan har genomförts är det av stor vikt att gå igenom den redan existerande litteraturen inom 

ett område innan man fortskrider med sin forskning (Bryman, 2011). Det finns en del 

publicerad forskning på området kaviar, dock är den oftast spretig och ofullständig. Bryman 

(2011) beskriver metoden, som denna studiens databasinsamling är inspirerad av, narrativ 

(berättande) litteraturgenomgång som ett hjälpmedel för att få en initial bild av det ämne som 

man vill förbättra sin förståelse kring. Narrativ litteraturgenomgång passar denna studie då 

forskningsområdet och materialet som finns att tillgå om kaviar är begränsat samt att det ger 

författarna en mer omfattande bild (Bryman, 2011). För att lokalisera så mycket relevant 

material som möjligt har studiens syfte varit grundläggande för datainsamlingen (Patel & 

Davidson, 2011). För att hålla ett kritiskt tillvägagångssätt under litteraturgenomgången för 

studien har ett flertal forum, publikationer och nätverk använts för datainsamlingen. 

Materialet som ligger till grund för den teoretiska bakgrunden är insamlat via Primo, Journal 

of Sensory Studies, Food Quality and Preferences (se Bilaga 3) samt tryckta källor i form av 

tidskrifter och böcker inhämtat vid universitetsbiblioteket i restaurang- och hotellhögskolan, 

Grythyttan.  

 

5.2 Material 

Sex stycken olika kaviarsorter studerades: Nordic Royal (Acipenser Baerii), Sevruga Imperial 

(Acipenser stellatus), Siberian Classic (Acipenser Baerii), Caviar Per Sé Black (Acipenser 

naccarii), Oscietra Royal (Acipenser gueldenstaedtii) och Royal Baeri Caviar (Acipenser 

Baerii). Samtliga prover av kaviar var producerande inom Europa i en kontrollerad miljö 

genom akvakultur och vars produktion är konsumentbaserad. Alla sex olika prover 

tillhandahölls genom företaget Werners Gourmetservice (se Tabell 1).  
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Tabell 1. Kaviarprov, producent, land, art, vatten, salt %, förpackning och förvaring. ()* = förkortade namn 

vidare i studien. ** = informationen är okänd. 

Prov

  
Producent Land Art Vatte

n 
Salt 

% 
Förpackning Förvaring 

Nordic 

Royal 

(Nordic)* 

Carelian 

caviar 
Finland Sibirisk 

stör 
Söt 3,5 

% 
250g, plåtburk -3 - +3C 

(kyl) 

Sevruga 

Imperial 

(Sevruga)* 

  

Ars 

Italica:Italian 

caviar srl  

Italien Stjärnstör Söt 3 % 250g, plåtburk 0 - +4C 

(kyl) 

Siberian 
Classic 

(Siberian)* 

Calvisius:Ag
roittica 

Lombarda 

SpA 

Italien Sibirisk 
stör 

Söt 3 % 250g, plåtburk 0 - +4C 
(kyl) 

Caviar Per Sé 

Black 
(Per Sé)* 

Caviar 

Pirinea SL 
Spanien Adriatisk 

stör 
** 3 % 100g, plåtburk 0 - +4C 

(kyl) 

Oscietra 

Royal 
(Oscietra)* 

Ars 

Italica:Italian 
caviar srl 

Italien Rysk stör Söt 3 % 250g, plåtburk 0 - +4C 

(kyl) 

Royal Baeri 

Caviar 

(Royal 
Baeri)* 

Gourmet 

House 

Caviar 

** Sibirisk 

stör 
** 3,5 

% 
250g, plåtburk 0 - +2C 

(kyl) 

 

5.3 Provförberedelser 

Innan de sensoriska testerna på GastroNord genomfördes ett fokusgruppsseminarium för att 

identifiera sensoriska begrepp för kaviar. Seminariet genomfördes på restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan och panelen bestod av övriga personer i uppsatsens 
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handledningsgrupp, där samtliga sex deltagare studerande vid programmet kulinarisk kock 

och måltidskreatör. Deltagarna provade tre olika sorters kaviar – Siberian Classic, Oscietra 

Royal och Caviar Per Sé Black – där de fick skriva ner smak, doft, textur egenskaper samt 

öppet diskutera sina åsikter. Totalt  60 ord sammanställdes som vidare via diskussion i 

gruppen slutligen blev totalt 27 egenskapsord. När vi valt vilka typer av frågeställningar vi 

ville ha med under testet förberedde vi testet i EyeQuestion® (2018). När förberedelserna var 

klara granskades testet av handledare och ett pilottest genomfördes. Slutligen markerades 240 

x 6 engångsskålar (plast tallrikar, 8 cm, av märket Duni) med tresiffriga koder som var 

slumpvis genererade via datorprogrammet EyeQuestion® (2018). Kaviaren som skulle testas 

valdes ut av Werners Gourmetservice. Kaviaren skickades från leverantör till Ekofisks 

lokaler två dygn innan testerna började. Där förvarades den kyld i 4°C och vi fick den 

levererad till oss dagen innan testerna startade och ställde dem i kylskåp 4°C.  

 

5.4 Sensorisk analys  

Följande metoder valdes för undersökningen; liking (gillande), JAR (Just-About-Right) och 

CATA (Check-All-That-Apply). Gillandetestet genomfördes med en sju gradig skala som gick 

från tycker mycket illa om (värde 1) till tycker mycket bra om (värde 7) (Gustafsson et al., 

2014). JAR bedömningen (Just-About-Right) (Lawless & Heymann, 2010) fokuserade på 10 

sensoriska egenskaper (sälta, sötma, beska, umami, syrlighet, metalliskt, fermenterat, 

krämighet, fiskighet och munkänsla) där skalan gick mellan -2 – 2 och nollpunkten 

symboliserar det mest balanserad värdet. På JAR-skalan är det mest perfekta omdömet på en 

egenskap 0,00, vilket innebär att egenskapen är lagom/Just-About-Right. CATA (Check-All-

That-Apply) (Dooley, Lee & Meullenet, 2009) genomfördes med ett frågeformulär 

innehållande 27 egenskapsord i form av smak, doft och textur. Frågeformuläret presenterades 

i form av en mångsidig flervalskarta där respondenterna får välja fritt de ord och begrepp de 

tycker passar in på produkten (Gustafsson et al., 2014; Delarue, Lawlor & Rogeaux, 2015). 

EyeQuestion® (2018) användes för genomförandet och statistiska bearbetningen av testet.  

 

5.5 Genomförande  

De sensoriska testerna genomfördes på matmässan GastroNord (2018–03–24 tom 2018–03–

27) i Stockholm. Utgångspunkten för samtliga provningar var en monter på 20 kvadratmeter 

utan tak bestående av fyra vita väggar. Testerna genomfördes varje ny halvtimme och åtta till 

tio personer deltog vid varje tillfälle. Varje session började med en muntlig beskrivning om 
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varför vi gjorde testet samt praktisk genomgång för panelen (se Bilaga 2). Genomförandet av 

testet tog 15–30 minuter. Efter varje session städades montern och nästa test förberedes.  

Under förberedelserna använde vi pärlemoskedar för att lägga kaviaren i engångsskålarna. 

Kaviarbehållarna öppnades från kyl med temperatur 4°C och portionerades i de numrerade 

skålarna 15 minuter innan testet och ställdes in i samma kyl igen. För att säkerställa att inte 

temperaturerna skulle variera på de olika proverna la vi all kaviar samtidigt och tillsammans, 

det gjorde att läggprocessen gick snabbt och att kaviaren inte stod för länge i rumstemp. 

Serveringstemperatur vid testet var 4–5°C. Varje portion kaviar vägde 4,5–5,5 gram och 

mängden valdes ut under fokusgruppsseminariet där deltagarna fick gemensamt bestämma 

vilken mängd som kändes lämplig att testa. Panelen testade proverna med plastskedar (Duni, 

kaffesked), bedömarna serverades även vatten (Grythyttanvatten, 50 ml) och osalta 

smörgåsrån (Göteborgskex, smörgåsrån vete) för att kunna skölja munnen samt neutralisera 

smaklökarna mellan proverna. Allt serverades på vita brickor som tillhandahölls av Werners 

Gourmetservice (se Bilaga 4). 

 

5.6 Sensorisk panel och urval  

Den sensoriska panelen för konsumentundersökningen rekryterades på plats på mässan, samt 

via mailutskick och publiceringar på olika sociala plattformar via projektets sponsor. Detta 

för att få så många deltagare som möjligt då en konsumentundersökning rekommenderas 

innehålla 50–150 deltagare (Gustafsson et al., 2014). Totalt deltog 229 personer i testet. Att 

stå på GastroNord var ett aktivt val från författarnas sida för att lättare kunna säkerställa 

antalet bedömare till denna studie. Vidare var även positionen för datainsamlingen en annan 

stor fördel då det fanns en stor närvaro av människor inom restaurang- och hotellbranschen.  

 

5.7 Statistisk bearbetning  

All data var insamlad genom programmet EyeQuestion® (2018) som även hjälte oss att tolka 

resultatet. All data exporterades från EyeQuestion® (2018) till programmet EyeOpenR® 

(2018) vilket är ett analysverktyg som tolkar statistik och data insamlat i EyeQuestion® 

(2018). Insamlad data från testet analyserades huvudsakligen med hjälp av variansanalys 

(ANOVA) från programmet EyeOpenR® (2018) för att identifiera statistiskt signifikanta 
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skillnader hos proverna via en signifikansnivå där värdet av p är p<0,05. Om värdet av p = 

0,05 innebär det att det finns en 95 % sannolikhet att resultatet inte är avgjort via chansen. 

Samtliga värden under 0,05 reflekterar en högre sannolikhet. T.ex. om värdet av p = 0,001 så 

innebär det att det finns en 99,9 % sannolikhet att resultatet inte är avgjort via chansen etc.  I 

denna studie är p<0,05 den valda signifikansnivån utifrån detta (Lawless & Heyman, 2010).   

Genom EyeOpenR® (2018) användes Cochran and McNemar test (CATA) för att analysera 

resultatens signifikanta skillnader mellan produkterna från Check-All-That-Applies (CATA). 

Den statistiska bearbetningen för resultaten från Just-About-Right och liking genomfördes 

genom analyser av resultaten från EyeOpenR® (2018) i form av Word- och Excel filer där 

huvudsakligen variansanalys (ANOVA) samt means per attribute bar chart, som är en metod 

för att analysera och visualisera kvantitativ data grafiskt, bearbetades.  

 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande  

Bryman (2011) påpekar att, trots att deltagandet är frivilligt, vikten av att informera om de 

etiska riktlinjerna vid en svensk forskningsstudie. Det skriftliga informationsblad som 

förberetts (se Bilaga 2) försakades och kunde inte lämnas ut. På väggen till vår monter fanns 

information om studiens syfte, vilka som genomförde den och varför. Vi startade varje 

session med en kort presentation där de etiska principerna förklarades. Informationskravet 

förtydligade vi därmed (både muntligt och skriftligt) genom att poängtera studiens syfte, 

vilka vi var, vilket forskningsteam vi samarbetade med samt vilket företag som sponsrade 

oss. Samtyckeskravet vilket innebär att deltagandet är frivilligt förmedlades även det vid den 

muntliga presentationen. Genom att studien var anonym föll den inom ramen för 

konfidentialitetskravet. De uppgifter som samlades in användes enbart för studiens ändamål i 

enlighet med det sista etiska kravet nyttjandekravet, vilket också informerades muntligt.  

 

7. Resultat  

Syftet med studien är att genomföra en beskrivande sensorisk analys av sex olika typer av 
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kaviar där provernas sensoriska egenskaper och profiler studeras. Resultaten från liking, Just-

About-Right och Check-All-That-Applies kommer att presenteras med hjälp av variansanalys 

(ANOVA), means per attribute bar chart samt en sensorisk beskrivning.  

 

7.1 Liking (Gillande)  

Testet visar att det finns signifikanta skillnader i gillandet för produkterna med 

signifikansnivå p<0,05 när det kommer till gillande totalt, utseende och konsistens. 

Medelvärdet är utifrån test skalan på 1–7 grader och återfinns i Tabell 2.  

 

Totalt  

Nordic och Siberian har högst gillande av alla produkter med medelvärden på 5,27 och 5,03. 

Nordic har högre gillande än Royal Baeri, Per Sé, Oscietra samt Sevruga. Siberian har högre 

gillande än Royal Baeri, Oscietra och Sevruga. Per Sé påvisar även högre gillande än 

Oscietra och Sevruga (se Figur 1).  

 

Utseende  

Nordic, Siberian, Per Sé och Oscietra, alla med ett medelvärde över 5,00, har ett utseende 

med ett högre gillande än Royal Baeri och Sevruga (se Figur 1).  

 

Konsistens  

Nordic har högst gillande för konsistensen med ett medelvärde på 5,20 och skiljer sig från 

Royal Baeri, Per Sé, Oscietra och Sevruga. Siberian, Per Sé och Oscietra har en konsistens 

med ett högre gillande än Royal Baeri och Sevruga. Royal Baeri har en konsistens med ett 

högre gillande än Sevruga (se Figur 1). 
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Figur 1. Liking totalt, liking utseende och liking konsistens. 
 

7.2 JAR – Just-About-Right  

Testet visar signifikanta skillnader på nio av tio sensoriska egenskaper på JAR-skalan 

mellan produkterna med signifikansnivå p<0,05. Testet visar inga signifikanta 

skillnader i den söta smaken hos produkterna då signifikansnivå p>0,05 (se tabell 3 & 

4). På JAR-skalan är det mest perfekta omdömet på en egenskap 0,00, vilket innebär att 

egenskapen är lagom/Just-About-Right. Om värdet är över 0,00 finns det en för hög 

upplevd nivå av egenskaper i produkten samt vice versa. JAR-skalan går från -2 – 2. 

 

Syrlighet  

Per Sé och Nordic har mest balanserad syrlig smak (närmast noll-punkten på skalan). 

Per Sé, med upplevd syra på -0,07, saknar som produkt mindre syra än Royal Baeri och 

Sevruga. Nordic saknar mindre syra än Sevruga (se Tabell 2 & Figur 2).  

 

Beska  

Per Sé och Oscietra har mest lagom besk smak, med värden på 0,00 och 0,01, och 

skiljer sig från Nordic, Royal Baeri, Siberian och Sevruga som alla anses ha för lite 

beska (se Tabell 2 & Figur 2).  
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Sälta  

Siberian och Oscietra har mest balanserad sälta (närmast noll-punkten på skalan) och 

skiljer sig från Royal Baeri. Nordic skiljer sig från Royal Baeri och Sevruga som båda 

har för lite upplevd sälta. Per Sé skiljer sig signifikant från samtliga prover med för hög 

upplevd sälta (se Tabell 2 & Figur 2).  

 

Umami  

Oscietra har mest balanserad, lagom, smak av umami och skiljer sig från Royal Baeri, 

Siberian och Sevruga som samtliga har för lite upplevd umami.  

Per Sé skiljer sig från Royal Baeri (se Tabell 2 & Figur 2). 

 

Fermenterad/lagrad smak  

Per Sé och Oscietra har mest balanserad, lagom, fermenterad smak och skiljer sig från 

Royal Baeri som har för lite upplevd fermenterad smak (se Tabell 2 & Figur 2).  

 

Metallisk smak  

Oscietra urskiljer sig med för mycket upplevd metallisk smak och skiljer sig 

signifikant från Nordic, Royal Baeri, Siberian samt Sevruga. Per Sé påvisar signifikant 

högre metallisk smak än Siberian (se Tabell 2 & Figur 2).  

 

Krämighet  

Sevruga urskiljer sig från samtliga prover, med för hög krämighet, och påvisar en högre 

upplevd krämighet än Nordic, Royal Baeri, Siberian, Per Sé samt Oscietra. 

Royal Baeri, också med för mycket upplevd krämighet, skiljer sig från Oscietra (se 

Tabell 2 & Figur 2).  

 

Fiskighet  

Oscietra urskiljer sig från samtliga prover med för hög upplevd fiskighet vilket skiljer 

sig från Nordic, Royal Baeri, Siberian, Per Sé och Sevruga. Siberian, med för hög 

upplevd fiskighet, skiljer sig från Nordic och Royal Baeri. Per Sé, med för hög upplevd 

fiskighet, skiljer sig från Royal Baeri (se Tabell 2 & Figur 2).  
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Hur smälter äggen i munnen  

Sevruga urskiljer sig här från samtliga prover då äggen anses smälta för mycket i 

munnen vilket skiljer sig från Nordic, Royal Baeri, Siberian, Per Sé samt Oscietra. 

Royal Baeri och Siberian, vars ägg smälter för mycket i munnen, skiljer sig från 

Oscietra vars ägg smälter mest balanserat i munnen (se Tabell 2 & Figur 2).  

Tabell 2. Variansanalys, ANOVA. Nordic Royal, Royal Baeri Caviar, Siberian Classic, Caviar Per Sé Black, 

Oscietra Royal och Sevruga Imperial. Bokstäverna bredvid varje värde symboliserar vilka egenskaper hos 

respektive prov som skiljer sig signifikant i korrelation till de andra proverna. 

ANOVA Nordic 

Royal (A) 
Royal Baeri 

Caviar (B) 
Siberian 

Classic (C) 
Caviar Per 

Sé Black 

(D) 

Oscietra 

Royal (E) 
Sevruga 

Imperial (F) 

Gillande (totalt) 5.27 

B’DE’F’ 
4.660 5.03 BE’F’ 4.89 EF 4.490 4.500 

Gillande (utseende) 5.41 B’F’ 4.050 5.46 B’F’ 5.49 B’F’ 5.25 B’F’ 3.770 

Gillande (konsistens) 5.20 

B’dEF’ 
4.51 F’ 4.90 BF’ 4.88 BF’ 4.83 bF’ 3.840 

Syrlighet -0.09 F -0.230 -0.170 -0.07 bF -0.140 -0.260 

Beska -0.140 -0.200 -0.160 0.00 aB’CF 0.01 aB’CF -0.150 

Sötma 0.010 -0.020 -0.020 -0.030 -0.040 -0.010 

Sälta 0.06 B’F -0.230 0.00 B’ 0.23 

AB’C’E’F’ 
0.02 B’ -0.110 

Umami -0.070 -0.200 -0.160 -0.05 b 0.01 B’CF -0.170 

Fermenterat/lagrat 0.020 -0.090 -0.040 0.07 b 0.10 B 0.000 

Metallisk smak 0.030 0.030 -0.010 0.14 c 0.23 ABC’F 0.060 
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Krämighet 0.180 0.31 E 0.210 0.150 0.120 0.52 

A’B’C’D’E’ 

Fiskighet 0.050 -0.030 0.28 AB’ 0.22 B’ 0.61 

A’B’C’D’F’ 
0.140 

Hur äggen smälter i munnen 0.230 0.39 E’ 0.29 e 0.280 0.130 0.57 

A’BC’D’E’ 

 

 

  

Figur 2. Means per attribute bar chart för Just-About-Right.  
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7.3 CATA – Check-All-That-Applies   

Testet visar signifikanta skillnader mellan dem utvalda sensoriska egenskapsorden hos 

produkterna med signifikansnivå p<0,05.  

 

Nordic Royal  

Nordic har en hög doft av hav som skiljer sig från Sevruga. Den har hög smak av fisk och 

ansjovis vilket skiljer sig från Royal Baeri. Medelhöga toner av skaldjur går att hitta i smaken 

vilket skiljer sig från Royal Baeri och Sevruga. Texturen är len med medelhög upplevd 

fettmängd vilket skiljer sig från Oscietra (se Bilaga 1).  

 

Royal Baeri Caviar  

Royal Baeri har en ytterst len textur, vilket skiljer sig från Oscietra och Sevruga, som även 

anses som smetig vilket skiljer sig från samtliga prover förutom Sevruga. Texturen har en hög 

upplevd fettmängd som skiljer sig från Siberian, Per Sé och Oscietra. Texturen har högre 

smörighet än Per Sé och Oscietra. Det finns identifierade smaker som skiljer sig från dem 

andra proverna. Den har hög smak av jord, vilket skiljer sig från samtliga prover förutom 

Sevruga, med undertoner av mejeri vilket skiljer sig från Nordic och Siberian. En signifikant 

skillnad av jäst finns i doften i relation till Nordic och Siberian (se Bilaga 1).  

 

Siberian Classic  

Siberian har en medelhög intensitet av ansjovis i doften, vilket skiljer sig från Nordic samt 

Royal Baeri. Smaken har hög karaktär av fisk och ansjovis med medelhöga toner av skaldjur 

vilket skiljer sig från Royal Baeri och Sevruga. Texturen är mycket lenare än Oscietra samt 

Sevruga och har mycket mer smörighet än Per Sé och Oscietra (se Bilaga 1).  

 

Caviar Per Sé Black  

Per Sé har en mer len textur än Oscietra. Den har en medelhög intensitet av ansjovis i doften 

vilket skiljer sig från Nordic och Royal Baeri. Höga aromer av smör identifieras med högre 

skillnad i relation till samtliga prover. Det finns inslag av metalliska dofter, vilket skiljer sig 

från Nordic, Royal Baeri och Siberian, och högre toner av jäst än Nordic och Siberian. Den 

har höga smaker av ansjovis och fisk vilket skiljer sig från Royal Baeri. Medelhög intensitet 

av skaldjur återfinns i smaken, vilket skiljer sig från Royal Baeri och Sevruga, samt lätta toner 
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av mejeri vilket skiljer sig från Nordic och Siberian (se Bilaga 1).  

 

Oscietra Royal  

Oscietra har en mycket hög intensiv doft av hav med höga karaktärer av alg och ansjovis 

vilket skiljer sig från samtliga prover. Den har högre identifierad metallisk smak än samtliga 

prover förutom Per Sé. Det finns mycket höga smaker av fisk och ansjovis som skiljer sig från 

samtliga prover. Medelhöga undertoner av skaldjur återfinns i smaken vilket skiljer sig från 

Royal Baeri och Sevruga. En medelhög metallisk smak finns som skiljer sig från samtliga 

prover. Den har ingen signifikant skillnad i textur i jämförelse med samtliga prover (se Bilaga 

1).  

 

Sevruga Imperial  

Sevruga har en medelhög smak av fisk och ansjovis som skiljer sig från Royal Baeri. En klart 

jordig karaktär återfinns i smaken som skiljer sig signifikant från Nordic, Siberian samt Per 

Sé. Den har en textur i det fetaste laget, som urskiljer sig från Siberian, Per Sé och Oscietra, 

och har högre smörighet än Oscietra. I texturen återfinns en hög smetighet som signifikant 

skiljer sig från samtliga prover (se Bilaga 1).  

 

7.4 Sensorisk beskrivning  

Resultatet från den sensoriska beskrivningen presenteras i form av en bilaga där all data 

insamlad via Check-All-That-Applies i testet presenteras genom ett Cochran and McNemer 

contingency table (se Bilaga 1) vilket ligger till huvudsaklig grund för dem sensoriska 

beskrivningarna som följer (se Tabell 3).  

 

Tabell 3. Kaviarsort, sensorisk beskrivning.  

Kaviarsort Sensorisk beskrivning 

Nordic Royal (Sibirisk 

stör) 
Nordic Royal är en kaviar med en len och krämig textur med en medelhög 

smörighet som går åt det medel feta hållet. Intensiv smak av fisk och ansjovis samt 

lättare smaker av skaldjur med undertoner av nötighet. Intensiva dofter av hav med 

medelhög karaktär av alg. 
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Sevruga Imperial  

(Stjärnstör)  

  

Sevruga Imperial är en kaviar med krämig textur i det fetaste laget med en hög 

smörighet och upplevs som smetig. Smaken har lätt karaktär av fisk och ansjovis 

med en jordig karaktär som har klara undertoner av ägg. Den har lätta dofter av 

hav med lätt karaktär av alg samt medelhöga aromer med inslag av smör. 

Siberian Classic 

(Sibirisk stör) 
Siberian Classic är en kaviar med en len och krämig textur som har en medelhög 

smörighet där fettet upplevs lite lättare. Höga smaker av fisk och ansjovis som 

har undertoner av skaldjur. En lättare metallisk smak återfinns. Den har höga 

dofter av ansjovis där medelhöga dofter av hav och aromer där karaktär av alg 

tränger fram. 

Caviar Per Sé  
Black  
(Adriatisk stör) 

Caviar Per Sé Black är en kaviar med lite lättare krämighet samt en mycket len 

textur där fettet upplevs lätt. Den har höga smaker av fisk och ansjovis som har 

undertoner av skaldjur. Det finns höga dofter av ansjovis där medelhöga dofter av 

hav med karaktär av alg. Lättare metalliska aromer med inslag av smör med lätta 

toner av jäst. 

Oscietra Royal (Rysk 

stör) 
Oscietra Royal är en kaviar med lite lättare krämighet och allmän textur. Den har 

mycket höga smaker av fisk och ansjovis som har undertoner av skaldjur samt en 

medelhög metallisk smak. Intensiva dofter av hav med hög karaktär av alg där 

klara aromer av ansjovis, metall och lätta toner av jäst tränger fram. 

Royal Baeri  
Caviar  
(Sibirisk stör) 

Royal Baeri Caviar är en kaviar med en mycket len och krämig textur samt hög 

smörighet. Lätt smetig. Lätta smaker av fisk och ansjovis med en stark jordig 

karaktär som har undertoner av nöt och ägg. Underliggande lätta smaker av 

mejeri. Medelhöga dofter av hav med medelhög karaktär av alg samt lätta aromer 

av jäst. 

   

 

8. Diskussion av resultatet  

Resultatet av denna studie visar att det finns signifikanta skillnader bland dem studerade 

sensoriska egenskaperna och dess intensitet (se Tabell 3). Sicuro (2018) menar att mängden 

fettsyror i fisken är av essentiell vikt ur ett sensoriskt perspektiv. Wirth et al. (2000) och Shin 

et al. (2010) presenterar i sina studier, i enlighet med vad Sicuro (2018) säger, att 

kompositionen av fettsyror skiljer sig i varje fisk. Detta beroende på faktorer som t.ex. den 

individuella biokemiska sammansättningen men även yttre faktorer som födans 

näringsinnehåll och vattnets förutsättningar (Ibid.). Bland dem sex kaviarproverna hittar vi 

fem stycken olika producenter som bland sig kultiverar fyra olika störfiskar. Det 
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generaliserade antagandet innan studiens start var att det skulle finnas sensoriska skillnader 

mellan produkterna då val av metodik och andra faktorer med stor sannolikhet varierade hos 

producenterna (se Tabell 1).  

 

Fiszman et al. (2013) menar att det är av stor vikt att förstå människans sinnen för att kunna 

förstå gillande. Genom att studera sensoriska egenskaper kan man förstå hur gillandet för en 

produkt påverkas av faktorer som t.ex. smak, doft och textur (Ibid.). Nordic och Siberian har 

högst totalt gillande av samtliga prover, båda med medelvärden över 5,00, och visar ett 

gemensamt mönster i den slutgiltiga sensoriska beskrivningen (se Tabell 2 & 3). Nordic och 

Siberian har båda en len och krämig textur med en medelhög smörighet. Höga smaker av fisk 

och ansjovis med undertoner av skaldjur återfinns. Båda två beskrivs även med hav och alg 

som huvudsakliga karaktärsdofter (se Bilaga 1).  

 

Den huvudsakliga likheten mellan Nordic och Siberian är att dem är framställda på romen 

från samma art, acipenser baerii, men utöver det produceras dem i olika länder och av olika 

företag där skillnad i metodik finns (se Tabell 1). Skillnaden i metodik antas utifrån 

skillnaden i salt % samt rekommenderad förvaring mellan proverna (se Tabell 1). Här tolkar 

vi mönstret som att den gemene konsumenten i huvudsak uppskattar fiskighet i smaken hos 

kaviar, vilket är mycket logisk att vilja ur författarnas perspektiv då kaviar är fiskägg i 

grunden (Shin et al., 2010). Generellt här ser vi genom det höga gillandet för dessa två 

kaviarsorter att störarten acipenser baerii producerar en rom med högt totalt gillande hos 

konsumenten (se Figur 1). Av sex stycken kaviarsorter, varav tre är tillverkade på acipenser 

baerii, (se Tabell 1) har dem två med högst totalt gillande producerats på störarten acipenser 

baerii.   

 

Oscietra, som är producerad på acipenser gueldenstaedtii, har lägst totalt gillande och skiljde 

sig signifikant från samtliga kaviarprover med en klar beskrivning av metallisk smak och doft 

(Bilaga 1). Oscietra har även höga smaker av fisk och ansjovis med undertoner av skaldjur 

samt höga doft av hav med karaktär av alg (se Tabell 3). Dessa egenskaper var likaså 

framstående hos Nordic och Siberian som har högst totalt gillande, vilket skapar antagandet 

att det är den metalliska smaken och doften som drar ner det totala gillandet för Oscietra. Här 

menar Gustafsson et al. (2014) att detta begrepp, de metalliska attributerna, kan tillämpas i 

produktens marknadsföring för att konkurrera med en annan produkt på marknaden eller för 

att t.ex. utveckla en USP, unique selling point. Detta kan istället som att ses som negativt på 
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grund av det lägre totala gillandet ses som positivt genom möjligheter att mer direkt kunna 

fokusera försäljningen på individer som eftertraktar den angivna egenskapen, i det här fallet 

den metalliska smaken och doften.  

 

Royal Baeri som är producerad på samma störart (acipenser baerii) som Nordic och Siberian 

har signifikant lägre gillande än förväntat utifrån faktumet att den är producerad på samma 

art som kaviarproverna med högst gillande (se Tabell 1 & Figur 1). Däremot har Royal Baeri 

en klart annorlunda sensorisk beskrivning i jämförelse med dessa två. Royal Baeri beskrivs 

med låga smaker av fisk och ansjovis med en stark jordig karaktär som har inslag av nöt. 

Medelhöga dofter av hav med karaktär av alg (se Tabell 3). Den jordiga och nötiga 

karaktären skiljer sig här från de andra egenskaperna vilket kan antyda att det var de 

egenskaperna som drog ner gillandet för produkten hos konsumenten. Cardinal et al. (2002) 

kopplar skillnader i den sensoriska kvalitén hos kaviar till skillnader i förädlingsprocessen 

där vatten, temperatur och saltning spelar roll. I fallet för Royal Baeri är både land för 

produktion och typ av vatten okänt (se Tabell 1). Det kan innebära att den har producerats 

under olika förhållanden i jämförelse med Nordic och Siberian vilket talar för dem klara 

sensoriska skillnaderna som finns mellan proverna – Royal Baeri, Nordic och Siberian – trots 

att alla är producerade på äggen från samma störart. Här kan dessa utstickande attributer även 

användas för att konkurrera med existerande produkter genom att marknadsföra dem som en 

USP för produkten, så att rätt segment av konsumenter kan identifieras (Gustafsson et al., 

2014).  

 

Sevruga Imperial som är producerad på äggen från stjärnstören (acipenser stellatus) har ett 

likartat mönster som Royal Baeri när det kommer till smak- och doftegenskaper (se Tabell 3 

& Bilaga 1). Låga smaker av fisk och ansjovis med en jordig karaktär där doften har inslag av 

hav samt alg. Dessa två kaviarprover har många olikheter mellan sig gällande faktorer vid 

produktion där t.ex. störart, producent och salt % skiljer sig (se Tabell 1). Trots dessa 

skillnader finns det likheter i den sensoriska beskrivningen vilket kan vara intressant att 

vidare undersöka (se Bilaga 1). Sevruga Imperial urskiljer sig dock framför allt med sin 

konsistens som var i det fetaste laget och ansågs vara signifikant mer smetig än samtliga 

prover (se Tabell 2). Lu & Rasco (2014) identifierade störfiskens mognadsprocess som ett av 

de mest kritiska momenten vid produktion av kaviar. Målet är att inför slakt identifiera 

störfisken när produktionen av äggula proteiner är i sitt högsta stadium (Ibid.). När störfisken 

har gått över stadiet där produktionen av äggula proteiner är som högst börjar äggen 
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konsekvent en nedbrytningsprocess som har stark påverkan på äggens sensoriska egenskaper, 

framförallt texturen (Lu & Rasco, 2014). Dessa faktorer kan vara intressanta för vidare 

forskning kopplat till Sevruga Imperial som hade betydligt för mycket upplevd smetighet.    

 

Det sista kaviarprovet som testades var Caviar Per Sé Black. Det provet hade tredje högst 

totalt gillande i testet, med ett medelvärde på 4,89 (se Tabell 2). I den sensoriska 

beskrivningen finns klara likheter till Nordic, Siberian och Oscietra där framstående smaker 

beskrivs som fisk och ansjovis med undertoner av skaldjur (se Tabell 3). Caviar Per Sé Black 

skiljer sig signifikant i den sensoriska profilen där ett flertal dofter sticker ut (se Bilaga 1). 

Den har en signifikant högre arom av smör än samtliga prover, signifikant högre metallisk 

doft än Nordic, Royal Baeri och Siberian samt signifikant högre doft av ansjovis än Nordic 

och Royal Baeri (se Bilaga 1). Caviar Per Sé Black är producerad i ett land och på ägg från 

en störart som skiljer från samtliga kaviarprover (se Tabell 1). Äggens biokemiska struktur är 

grunden till kaviarens sensoriska egenskaper menar Wirth et al. (2000). Då Caviar Per Sé 

Black är producerad på adriatisk stör (acipenser naccarii) hade det varit intressant att vidare 

studera artens relation till antalet aromer som går att identifiera i kaviaren. Fillion & Kilcast 

(2001) menar att vi kan använda det vi vet angående en produkts sensoriska egenskaper i 

matlagning, främst inom molekylär gastronomi. Här kan vi t.ex. med hjälp av ett sensoriskt 

språk applicera variationen i dem identifierade aromerna för att lägga grunden till nya 

smakkombinationer där en kaviar är basen i en maträtt.   

 

 

9. Metod- och materialdiskussion 

Nackdelen med att vara på en stor mässa var att deltagarna inte fick perfekta förutsättningar 

för sensoriska bedömningar. Meilgaard et al. (2007) belyser vikten av en miljö som inte stör 

de som utför testet. Aspekter som störde under GastroNord var ljudmiljön på mässan som 

nådde in till deltagarna då montern saknade tak. Det förekom även att personer gick in och ut 

ur montern vilket kunde störa koncentrationen för deltagarna. Storleken på undersökningen är 

studiens styrka. Gustafsson et al. (2014) och Meilgaard (2007) beskriver båda vikten av 

antalet deltagare för en konsumentundersökning, 50–300 deltagare krävs för att få 

signifikanta resultat. I denna undersökning deltog 229 personer vilket ger vetenskaplig tyngd 

till resultatet. Gustafsson et al. (2014) nämner också att det är viktigt med att nya bedömare 

kontinuerligt rekryteras vid en konsumentundersökning. Under denna undersökning var det 
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nya personer som deltog hela tiden och alla 229 svar kommer från individuella bedömningar. 

Positioneringen på GastroNord kan leda till en högre validitet för studien. Konsumenter bland 

segmentet som närvarar på GastroNord har sannolikt större bredd av tidigare erfarenheter 

med kaviar samt större acceptans för alla typer av råvaror rent generellt. Förhoppningsvis 

leder det till en rättvis bedömning som i sin tur inte skildrar ett missvisande resultat. 

 

I viljan att få fram så mycket information som möjligt blev följden att vi valde ut många 

frågor vi ville ha svar på. Vi hade 10 frågor i JAR-delen i testet vilket resulterade mycket data 

att bearbeta och uppsatsens resultat blev omfattande. Vi hade även med frågor om 

serveringsförslag till sorterna samt kön och ålder. Efter att vi hade analyserat alla resultat fick 

vi välja bort dessa tre faktorer då det blev för mycket information att ha med i 

undersökningen. 

 

Slutligen hade informationen om vad störfiskarna åt för föda kunnat ge intressanta resultat. 

Innan undersökningen var det vår avsikt att undersöka ifall signifikanta resultat i smak, doft 

och textur påverkas av vad fisken ätit. Denna information var dock inte tillgänglig för 

samtliga sorter som provades från återförsäljare och därför kunde vi inte göra den 

kopplingen. 

 

 

10. Etisk reflektion om studiens genomförande  

Vissa brister har förekommit ur ett forskningsetiskt perspektiv. Det informationsblad (se 

Bilaga 2) som skulle delas ut innan testerna till samtliga av bedömarna glömdes på annan ort 

och kunde därför inte delas ut. För att kompensera detta gick vi som testpanelsledare muntligt 

igenom de forskningsetiska reglerna innan varje session. Det framgick även på affischer 

utanför montern att testerna var anonyma. Med detta tillvägagångssätt anser vi ändå att de 

etiska principerna följs.  

 

En annan problematik var att vår sponsor, Werners Gourmetservice, filmade och tog bilder 

som lades ut på olika kanaler på sociala medier. Dessa filmsnuttar och bilder visade personers 

ansikten på ett sätt som inte är i enlighet med anonymitetskravet. Vi påpekade detta för 

Werners Gourmetservice som påtalade vikterna av marknadsföring för dem som sponsorer, 

vilket vi valde att respektera. Vi ansåg inte att vi kunde förhindra detta helt, dessutom var 
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Werners Gourmetservice alltid noga med att fråga ifall personerna godkände att vara med på 

bild.  

 

 

11.Slutsatser  

Syftet med studien var att genomföra beskrivande sensoriska analyser på sex olika typer av 

kaviar genom ett storskaligt konsumenttest. Studien har tagit fram sensoriska beskrivningar 

för dessa sex olika kaviarsorter och resultaten visar att det finns klara signifikanta skillnader 

utifrån sorternas individuella sensoriska egenskaper. Mellan dessa sex olika typer av kaviar 

hittar vi en bredd i nyckelbegreppen som bedömarna väljer att identifiera produkterna med, 

som relaterar till utseende, smak, doft och textur. Detta trycker på vikten av att ett sensoriskt 

språk för råvaror och produkter identifieras, för att i förlängningen kunna presenteras korrekt 

och marknadsföras på ett välinformerat sätt till konsumenterna. 

 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 

Som Baker et al. (2014) beskriver finns det lite forskning när det kommer till sensorik och 

kaviar i kombination. Då resultatet i denna studie har påvisat att det finns signifikanta 

skillnader i de sensoriska upplevelserna på de testade kaviarsorterna vore det därför intressant 

att forska vidare på dessa skillnader. Denna studie var omfattande i sin utformning, framtida 

forskning skulle med fördel kunna vara med specificerad. Att med hjälp av samma typ av 

konsumenttest ta reda på hur t.ex. endast grundsmakerna skiljer sig mellan ett mindre antal 

kaviarsorter från samma märke. Att använda sig av QDA, en metod som ger en definierad 

terminologi genom att beskriva och kvantifiera sinnesintryck så objektivt som möjligt 

(Meilgaard, Carr & Civille., 2007), med en mindre testpanel hade varit intressant. Med denna 

metod skulle man kunna undersöka samband mellan produktionen av kaviar och sensoriska 

egenskaper. En undersökning som syftar till att peka på eventuella sensoriska skillnader på 

slutprodukten beroende på vad fisken har ätit, eller hur produkten varierar beroende på hur 

gammal fisken är vid slakt är framtida intressanta forskningsalternativ. 

Med ännu mer tillspetsad forskning kan man utveckla både kaviar som produkt men också 

hantverket kring att arbeta med kaviar. Med forskning som pekar på sensoriska styrkor och 

svagheter kan man som måltidskreatör navigera med detta sensoriska språk och på så sätt 
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utveckla och förbättra måltiden. Detta sensoriska språk hjälper även vid marknadsföring 

(Gustafsson et al., 2014). Där ser vi en tydlig koppling för vidare studier inom temat, både för 

måltidskreatören samt marknadsföraren. 
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