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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att genomföra en beskrivande sensorisk analys på spontan-, under- 

och överjäst öl. Studien är baserad på vad Gustafsson et al. (2014) kallar för beskrivande test. 

Ett beskrivande test går ut på att ge en sensorisk profil över produkten, dvs. mer detaljerad 

information om produktens egenskaper. Urvalet av prover begränsades till en variant av 

underjäst och överjäst öl, samt två varianter av spontanjäst öl. De prover som valdes ut ansågs 

representativa för sin produktgrupp och relevanta till undersökningens syfte. Efter att en 

tränad panel med hjälp av referensprover och aktiv diskussion tagit fram egenskapsord för 

varje enskild kategori så valdes egenskapsorden: jordkällare, grapefrukt, citron, jäst, vinäger, 

floral och humle för doft. För grundsmak valdes: beska, syra och sötma. För aromer valdes: 

spannmål, laktosyra, brödighet, gröna bär, floral, grapefrukt, citron, bränt och karamell och 

slutligen valdes egenskapsorden för munkänsla: vattnig, spritsig, smörig, fyllig och oljig. 

 

Studiens teoretiska bakgrund visar att öl har sensoriska egenskaper som beror på hur ölet 

tillverkas och vilka mikroorganismer och jäststammar som är aktiva under fermenteringen. 

Resultatet visar att spontanjäst öl erhåller attribut i smak, doft och munkänsla som signifikant 

skiljer sig från under- och överjäst öl. Korrelationen mellan attributen i de spontanjästa 

proverna visar ett tydligt kluster till skillnad från under- och överjäst öl. 

 

Nyckelord: öl, lambic, gueuze, sensorik, beskrivande analys. 
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Ordlista 

Fermentering. Fermentering är en ämnesomsättningsprocess där mikroorganismer med hjälp 

av enzymer omvandlar ett ämne till ett annat. 

Jäsning. När jästsvamparna äter upp de naturliga sockerarterna och bildar koldioxid och 

alkohol. 

Mältning. En process där korn förbereds inför bryggning genom att låta kornen gro i 

blötläggning. Enzymerna som bildas i processen har förmågan att frigöra sockermolekyler 

från stärkelsen. 

Vörtpanna. Ett kokkärl som vörten kokas i. 

Hårdhetsgrad på vatten. Ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller 

Estrar. En kombination av syra och alkohol som ger upphov till nya smaker. De har en 

karaktäristisk doft och finns naturligt i frukt och bär där de bidrar till smak och doft. 

Fenoler. En kemisk förening av en bensenring och en hydroxylgrupp.  

Lakningskärl. Ett kärl där man lakar ur kvarvarande extrakt ur mäsken med varmvatten. 

Stärkelse. Kolhydrater som kan brytas ned till glukosenheter med hjälp av enzymet amylas. 

Humlepellets. Nermalda humlekottar som pressats till pellets. 

Kylskepp. Öppna, grunda kar med ca 35 centimeters djup. 

Inokulering. insätta, anbringa, ympa in. 

Sekundärjäsning. En andra jäsning där jäststammar tillhörande släktet Brettanomyces tar 

över efter att ex. Saccharomyces jäst färdigt. Det kan också referera till att nytt jäsbart extrakt 

tillsätts som exempelvis socker eller frukt varav en ny jäsning startar. Kolsyrejäsning faller in 

under denna betydelse. 

Stock Ale. En av Englands tre traditionella stilar av stark ale. 

Metabolit. En nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne. Kroppen försöker oftast göra 

ämnet som ska nedbrytas vattenlösligt, för att det ska kunna avsöndras med urinen. Det kan 

bland annat ske genom att estrar och etrar bryts ned, hydroxylgrupper införs eller aminer 

oxideras. 

Dofttröskel. En sensorisk tröskel för minimal stimulering av doft av att varseblivas om 

doften. 
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1. Introduktion 

Öl är en dryck med mycket historia som har funnits i ca 7000 år och kallas för ”The drink of 

happiness” (McGee, 2004). För att göra öl behövs vatten, humle, malt och jästsvampar som 

får fermentera, denna process skapar alkohol och koldioxid. Den form av öl vi dricker idag 

skapades i medeltida Tyskland då bryggare började tillsätta humle i ölen för att skapa smak 

och länga hållbarheten. Man började även fermentera ölen i kalla utrymmen, detta blev det 

som idag kallas för Lager. Öl är idag djupt etablerat i flera europeiska länders kulturer, och 

kvarstår som nationaldryck i Tyskland, Belgien, Nederländerna och Storbritannien (McGee, 

2004). Ölen som tillverkas idag kan delas in i olika typer såsom Lager, Stout, Veteöl, Ale och 

Spontanjäst. Spontanjäst öl skiljer från de andra öltyperna eftersom man inte tillsätter 

jästsvampar. Jästsvampar och andra mikroorganismer finns naturligt i luften och hamnar i 

spontanjäst öl via luftkontakt. Ölen som tillverkas idag kan delas in i olika typer såsom Lager, 

Stout, Veteöl, Ale och Spontanjäst. Spontanjäst öl skiljer från andra öltyper eftersom man inte 

tillsätter jästsvampar. Jästsvampar och andra mikroorganismer finns naturligt i luften och 

hamnar i spontanjäst öl via luftkontakt. 

 

Öl är en komplex produkt som har omfattande undersökningar från en sensorisk ståndpunkt 

(Vázquez-Araújo, Parker & Woods, 2013). Enligt Murray, Delahunty & Baxter (2001) är 

beskrivande sensoriska tester bland de mest sofistikerade i arsenalen hos en sensoriell 

vetenskapsman och därför har denna metod använts i studien. 

 

Författarna har båda ett intresse av öl och i synnerhet spontanjäst öl. På grund av detta säregna 

intresse vill författarna se hur spontanjäst öl särskiljer sig sensoriskt ifrån de populärare 

öltyperna under- och överjäst öl. Denna studie har för avsikt att genomföra en analys av 

egenskaper hos under-, över- och spontanjäst öl för att med hjälp av en panel bedöma ölens 

sensoriska kvaliteter. 
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2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 

Denna studie är relevant inom huvudområdet Måltidskunskap och värdskap. 

Five Aspect Meal Model (FAMM) är en modell som appliceras i arbetet som en riktlinje för 

Måltidskunskap och värdskap. Aspekterna i FAMM är: produkten, styrsystemet, mötet, 

rummet och atmosfären (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Studien 

kommer primärt att relatera aspekterna produkten, mötet och rummet till sensorik. En 

sensorisk bedömning kommer genomföras via tester av smak, doft och textur, dock kommer 

produktens visuella aspekter uteslutas ur undersökningen. En ökad kunskap om en produkts 

sensoriska kvaliteter kan hjälpa individer att göra ett mer anpassat val av smakkombinationer, 

det kan även underlätta marknadsföringen för att nå ut till vissa målgrupper. Att tillfredsställa 

en konsuments sinnesupplevelser kan hjälpa till att skapa en slagkraftig varumärkeslojalitet 

(Gustafsson et al., 2014). 

 

3. Teoretisk Bakgrund 

3.1 Öl idag 

I och med framstegen i ölbryggning och att intresset för mer smakrik öl har ökat, ur ett globalt 

perspektiv, så triggas bryggare varje år till nya tillvägagångssätt för att utveckla distinkta 

öltyper. Strävan efter att skapa produkter med mer sensoriskt komplexa karaktärer har lett 

experter och bryggare till att se på okonventionella jäststammar, i.e., non-Saccharomyces som 

en potentiell framgångssaga som kan leda till nya perspektiv på exempelvis 

bryggningstekniker (Alcarde, Basso & Portugal, 2016). 

 

Lambic är den äldsta stilen av öl producerad i väst som fortfarande använder sig av 

spontanjäsning (Spitaels et al., 2014; Witrick, Duncan, Hurley & O’Keefe, 2017) och det 

finns i dagsläget åtta bryggerier som fortfarande är aktiva. Dessa är: Belle Vue, Boon, 

Cantillon, De Troch, Girardin, Lindemans, Mort Subite och Timmermans (Witrick et al., 

2017). Bryggningen av lambic är koncentrerad runt de västra delarna av Belgiens huvudstad 

Bryssel med angränsande skördesamhällen. Detta område kallas för Pajottenland (Guinard, 

1990). Vissa utmaningar kan uppenbara sig för bryggare som vill ta efter de metoder som 

används för att brygga lambic i Pajottenland och utnyttja dessa på andra platser. Detta beror 
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till stor del på den unika mikrofloran som finns i området som krävs för att skapa autentisk 

lambic (Guinard, 1990). Det är troligt att de inhemska arterna av Brettanomyces och 

Saccharomyces som går att återfinna i Pajottenlands bryggerier berikas av dess miljö, och 

skapar vad som kan beskrivas som en mikrobiologisk terroir (Bamforth, 2012). Terroir är ett 

franskt ord som vid vinproduktion används för att beskriva den inverkan som vingårdens 

geografiska position har på vinet (Bird, 2010). För att bevara den professionella integritet som 

belgiska bryggare har är lambic namnskyddat av EU, då mikrofloran i Pajottenland anses 

vara så oumbärlig för att skapa brygd med en jämn kvalitet (Guinard, 1990; Bamforth, 2012; 

Systembolaget, u.å.a). I den amerikanska hembryggarsektorn imiteras det belgiska ölet lambic 

för att skapa en öltyp som kallas för American coolship ale (ACA). ACA är en direkt 

anpassning av amerikanska bryggerier som siktar på att återskapa ett öl av lambicstil. Man 

använder sig av samma recept och produktionsmetoder som utövas i Belgien (Bamforth, 

Bokulich & Mills, 2012). 

 

3.2 Bryggning av öl 
Öl innehåller primärt fyra basråvaror: vatten, malt, humle och jäst. Dessa råvaror kan ha olika 

egenskaper som i varierande grad kan påverka de övriga råvarorna i kombinationen. De 

varieras i mängder, metoder samt humle- och jäststammar för att skapa olika sorters öl 

(Svensson, 1995). Bryggningen går i regel ut på att omvandla sockerarterna i malt (Hordeum 

vulgare L.) till alkohol och kolsyra via fermentering med hjälp av jästsvampar. Ursprungligen 

tillsattes humle (Humulus lupulus L.) i brygden för att tillföra en beska som skulle motverka 

den tydliga sötman som huvudingrediensen malt skapar. En ytterligare effekt som humle har 

är att det konserverar ölet (Cabras & Higgins, 2016). Bryggningen följer fem steg, mältning, 

mäskning, lakning, vörtkokning och jäsning (De Roos & De Vuyst, 2018; Svensson, 1995 ).  

Innan bryggningsprocessen inleds så krossas malten. Det stärkelsemjöl som skapas blandas 

sedan med vatten i ett lakning- eller mäskningskärl och temperaturen höjs stegvis för att bryta 

ned stärkelsen till socker. Detta socker kan delas in i två huvudgrupper: maltos och dextriner 

(Svensson, 1995). Det är primärt mäskningstemperaturen och hårdhetsgraden som bestämmer 

vilken sockerart som bildas. Den bildade söta vätskan kallas för vört och består enbart av 

vatten och maltsocker. Vörten kokas sedan med humle i en vörtpanna där humlen vanligtvis 

tillsätts i tre steg där den sista tillsättningen sker precis innan kokets slut för att ge ölet en 

behaglig arom. Vätskan kallas i detta steg för stamvört. Om vörten kokas med klasar av humle 

silas dessa bort och stamvörten förs över till ett jäskärl där jäst tillsätts för att fermentera 

sockerarterna och omvandla dem till alkohol och kolsyra. Kokas vörten med ”humlepellets” 
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löses dessa upp och vätskan behöver därmed generellt inte silas. De sockerarter som inte 

omvandlas av jästen kallas för restextrakt (Svensson, 1995). 

 
3.3 Under- och överjäsning av öl 
Svensson (1995) menar att det finns tre typer av jäsning av öl: underjäsning, överjäsning och 

spontanjäsning. Underjästa öl har sina rötter i Bayern och en majoritet av alla öl som bryggs 

idag är enligt Svensson (1995) underjästa. Eftersom jästen i underjästa öl arbetar i lägre 

temperaturer, 5  ̶10 °C, så utvecklas inte samma fruktighet som i över- eller spontanjästa öl. 

Underjästa öl brukar också efterjäsa vid låg temperatur i fat eller på tank för att få en ännu 

renare doft och smak på ölet. Idag används ofta ordet lagring istället för ordet efterjäsning, 

och i många länder kallas underjästa öl för lageröl. Den jästsort som huvudsakligen används 

kallas för Saccharomyces carlsbergenis (Svensson, 1995). Den primära jäsningen äger rum 

under en veckas tid i 5  ̶10 °C för att sedan flyttas över till nya jäskärl där ölet jäser under 

lägre temperatur för att fälla ut proteiner och låta ölet jäsa färdigt. I allmänhet har underjästa 

öl en mer ren, frisk och råvarupräglad smak och doft än över- och spontanjäst öl (Miller, 

1989).  

 

Den andra metoden av jäsning av öl är överjäsning. Överjästa öl är av de äldre kontrollerade 

formerna av jäsning av öl. Den jäst som primärt används vid överjästa öltyper är 

Saccharomyces cerevisiae (Svensson, 1995). I överjästa öl flyter jästen upp till ytan under 

jäsningsprocessens gång. Jäsningen sker under några dagar i rumstemperatur (20 ̶ 22 °C). Till 

skillnad från underjästa öl vars smak och doft präglas av sina råvaror så får överjäst öl 

karaktär i doft och smak som uppstår under jäsningen (Svensson, 1995). I överjästa öl är 

banan en ton som vanligen förekommer, men frukter som persika, aprikos, smör och mycket 

annat kan förekomma. Överjästa öl har en rik och levande smak och doft som ofta varierar 

(Svensson, 1995).  

 

Det finns flera sorters under- och överjäst öl, som har olika sensoriska egenskaper beroende 

på vilken tillverkningsmetod som använts. Ljus internationell lageröl är som exempel en 

klassisk underjäst öl, och det är den mest vidspridda öltypen i världen. Ljus internationell 

lager har en påtaglig maltig smak, florala toner samt en mindre beska (Systembolaget, u.å.b; 

McGee, 2004). Ale är en överjäst öl som har flera olika sorter som tillverkas över hela 

världen. Några av dessa sorter är engelsk pale ale, India pale ale, American pale ale och 

belgisk pale ale (McGee, 2004). 
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3.4 Spontanjäsning 
Den sista jäsningsmetoden är att spontanjäsa öl. Vid spontanjäsning tillsätts ingen jäst, istället 

startas jäsningen i ölet av de jästsvampar och andra mikroorganismer som når den nykokta 

vörten via kontakt med luften. När vörten har kylts ner placeras den i träfat, dessa fat har 

tidigare använts vid fermentering av föregående satser. Därför bidrar träfatet med ytterligare 

mikroorganismer från tidigare årgångar, fermenteringen pågår sedan i fatet under 6 till 24 

månader (McGee, 2004). Jästsvampar finns naturligt i luften omkring oss och dessa utvecklas 

spontant i ölet under lagring (De Roos & De Vuyst, 2018). 

 
3.5 Lambic 
Lambic är en produkt av en spontan fermentering som pågår mellan ett till tre år där 

fermenteringsprocessen inte startar genom inokulering av jästsvampar eller bakterier. Den 

mikrobiella tillväxten startar när vörten kyls ner i ytliga ”kylskepp” där det nykokta ölet får 

direktkontakt med luften. Bryggningen sker under de kallare månaderna i Belgien (oktober till 

mars) på grund av att ölet ska kylas ned till 20 °C under en natt. Under denna process så antas 

vörten ha inokulerats med de jäststammar och andra mikroorganismer som finns naturligt i 

luften. Efter detta förs ölet över till ekfat för att lagras i temperaturer mellan 15 och 25°C. Det 

öl som lagras saknar kolsyra och används vanligtvis som bas till gueuze eller fruit lambics där 

kolsyra skapas i en sekundär jäsning på flaska. Syran som upplevs i ölet kommer primärt från 

den metaboliska aktiviteten av olika jäststammar, mjölksyrebakterier och ättiksyrabakterier 

som verkar under lagringen (Spitaels et al., 2014). 

  

Vörten som lambic bryggs med består ungefär av ⅔ kornmalt och ⅓ vetemalt. Den humle 

som tillsätts i bryggningen av lambic är lagrad för att bli av med sin bittra smak. Humle som 

har lagrats och oxiderats i två eller tre år har tappat nästan all sin beska, och lämnar därför 

ytterst små spår av beska i brygden (Guinard, 1990). Det finns i regel tre underkategorier 

gällande lambic från Belgien. Dessa är: gueuze, faro och fruit lambics. Gueuze är en 

stilvariant av lambic där en ung lambic som lagrats i ungefär ett år blandas med en äldre 

lambic som lagrats i ungefär två till tre år (Svensson, 1995; Guinard, 1990; Witrick et al., 

2014). Denna blandning får sedan sekundärjäsa på butelj. Det vanliga förhållandet mellan 

ettårig och två- till treårig lambic är 70 % av ettårig och 30 % av två- till treårig (Guinard, 

1990). Ölet tappas sedan på champagnebuteljer som lagras liggande i 3  ̶9 månader. 

Skillnaden mellan gueuze och oblandad lambic är att gueuze är påtagligt mer koldioxidrik.  
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Faro är en smaksatt variant av lambic som består av en ung lambic som är sötad med 

farinsocker eller kandisocker vilket ger ölet komplexitet och djup. Fruit lambics är smaksatta 

med olika frukter och bär, dessa omfattar kriek, framboise, pêche, cassis och muscat 

(Guinard, 1990). Det klassiska sättet att tillverka kriek är att tillsätta körsbär från Schaerbeek i 

Pajottenland, dessa används på grund av sin syrliga och intensiva smak. Dessa körsbär är 

dock mycket svåra att få tag på, då Schaerbeek är ett mycket begränsat område och bären 

räcker inte till att försörja hela lambicindustrin. Istället används mycket körsbär från andra 

platser i Belgien, Tyskland och norra Frankrike (Guinard, 1990). Körsbären blandas med en 

lambic som ligger på sitt första lagringsår och resultatet är en färdig kriek. Byts körsbären ut 

mot hallon kallas ölet för framboise. Det finns idag en uppsjö av olika fruit lambics gjorda på 

olika bär eller frukter men alla följer samma principer som gäller för tillverkning av gueuze 

(Svensson, 1995; Guinard, 1990). Dessa smaksatta varianter av belgisk spontanjäst öl har 

unika sensoriska attribut som inte återfinns i konventionell lambic eller gueuze, detta på grund 

av de tillsatta frukterna och bären (Guinard, 1990). 

 
3.5.1 Fyra faser av lagring av lambic 

Fermenteringsprocessen av lambic sker i fyra steg: Enterobacteriaceae-fasen, den 

huvudsakliga fermenteringsfasen, försurningsfasen och lagringsfasen. Varje enskild fas 

karaktäriseras av specifika mikroorganismer (Spitaels et al., 2014). 

Enterobacteriaceae-fasen startar efter 3  ̶7 dagar av fermenteringen och fortsätter i 30  ̶40 

dagar. De mikroorganismer som är aktiva och frekvent isolerade under den första fasen är: 

Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli och Hafnia alvei. Den 

huvudsakliga fermenteringen startar efter 3  ̶4 veckor och karakteriseras av S. cerevisiae, S. 

bayanus/pastorianus och S. uvarum. Efter 3 ̶ 4 månader av fermentering börjar 

försurningsfasen vilken karakteriseras av en ökad förekomst av Pediococcus spp. och ibland 

Lactobacillus spp., medan Brettanomyces spp. blir förhärskande efter 4  ̶8 månader av 

fermentering. Den slutgiltiga fasen, lagringsfasen, sker under 10 månader av fermentering och 

karaktäriseras av att mjölksyrabakterierna minskar. Ättiksyrabakterier kan isoleras under hela 

fermenteringsprocessen (Spitaels et al., 2014). 
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3.5.2 Jästsvampen Brettanomyces 

Framstegen i produktionen av öl har lett till att bryggare utmanas att brygga nya mer 

komplexa och distinkta öl än tidigare vilket har lett till att marknaden för hantverksöl i USA 

växte med 12,8 % under 2015 (Alcarde et al., 2016). Idag är det mest relevanta släktet av non-

Saccharomyces Brettanomyces där Brettanomyces bruxellensis är den vanligast 

förekommande arten vid produktion av spontanjäst öl. Under lagringperioden av lambic 

utvecklas Brettanomyces efter 4 ̶ 8 månader och kan fortsätta att utvecklas i ölet upp till 10 

månader (Alcarde et al., 2016; Steensels, Daenen, Malcorps, Derdelinckx, Verachtert & 

Verstrepen, 2015). 

 

Brettanomyces beskrevs för första gången 1904 av Niels Hjelte Claussen, en yngre kollega till 

den mer kände Emile Christian Hansen vid Carlsberg bryggeri. Claussen isolerade denna 

egendomliga jästsvamp från öl där den var ansvarig för en sekundär fermentering och 

utveckling av karaktäristiska smaker hos Englands finaste Stock Ales. Detta ledde till det 

första patentet på en mikroorganism i världshistorien (Steensels et al., 2015). 

 

En av de mest intressanta egenskaperna i metabolismen hos Brettanomyces är att unga aeroba 

kulturer uppvisar en negativ ”Pasteur-effekt”. Detta innebär att kulturen har en starkare 

förmåga att skapa fermentering under aeroba tillstånd än under anaeroba tillstånd vilket skiljer 

sig från all annan jäst. Denna egenskap är konsekvent med förmågan att forma en tunn hinna 

på ölets yta inuti faten. Bryggare av lambic klargör att denna tunna hinna (som förmodligen är 

skapad av jäst från svampsläktena Pichia och Candida tillsammans med Brettanomyces) inte 

bör brytas under fermenteringen för att undvika att ölet blir skadat av oxidation (Guinard, 

1990). 

 

Utöver sina typiska estrar och fenoliska doftnoter, som är kemiska föreningar av syra och 

alkohol, så har fenoler doftassociationer till jod, kryddnejlika, kött, medicin och rök. Estrar 

har doftassociationer till frukt och bär. Kommersiell Brettanomyces har visat att jäst bidrar 

med en märkbar påverkan på den sensoriska profilen där jästen står för en generell fruktig 

eller floral karaktär genom att producera höga halter av etylestrar. Noterbart är också att vissa 

egendomliga smaker och karaktärsdrag, nämligen hästfilt och stall, kan uppfattas i mindre 

koncentrationer vilket bidrar till en positiv och komplex doftbukett. Missriktade 

fermentationer med talrika Brettanomyces-stammar kan dock leda till oangenäma smaker som 

inkluderar akrid rök, plåster samt fekala doftnoter (Alcarde et al., 2016; Sherwood, 1990). 
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3.6 Estrar 
Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när alkohol reagerar med syra. Många 

estrar har en karaktäristisk doft, ex. metylbutanoat som doftar ananas eller pentylpentanoat 

som doftar äpple. Estrar finns naturligt i frukt och bär där de bidrar till smak och doft 

(Sherwood, 1990). Pires, Teixeira, Brányik & Vicente (2014) menar att estrar endast är 

spårelement jämfört med andra jästmetaboliter. Trots att estrar bara är en av många 

beståndsdelar i öl är estrar det viktigaste aromatiska elementet producerat av jäst (Pires et al., 

2014). Detta beror på att estrar har en väldigt låg dofttröskel i öl och kan i stor utsträckning 

definiera ölets slutliga arom. Pires et al., (2014) menar att en överproduktion av estrar kan 

leda till en negativ effekt på ölet med en bitter och överfruktig smak. Därför är det viktigt att 

bryggaren håller optimala förhållanden för att behålla ett balanserat öl i förhållande till sin 

esterprofil. Enligt Miller (1989) har öl av underjäst stil en ren palett där basingredienserna 

malt och humle ska dominera. Därför är tydliga aromer från estrar, som är typiskt för öl av 

överjäst stil, inte önskvärda och låga jäsningstemperaturer samt speciellt utvalda jäststammar 

är nödvändigt för att undvika detta. Överjäst öl ska ha en ren, maltig fyllighet med fruktiga 

övertoner från estrar följt av en lång, kvardröjande beska (Foster, 1990). 

 
3.7 Sensorik 
Gustafsson, et al., (2014) menar att människan i tusentals år har använt sig av sina sinnen för 

överlevnad och njutning. Vi använder oss av våra sinnen för att utvärdera kvaliteten på mat 

och dryck. Människan analyserar, och utvärderar den mat hon äter i en process som är 

livsviktig för vår överlevnad. Det är ofta kulturella, sociala eller ekonomiska faktorer samt 

attityd som påverkar upplevelsen (Gustafsson, et al., 2014). Ordet sensorik betyder läran om 

vad vi kan uppleva med våra sinnen – syn, hörsel, känsel, smak och lukt, där grundpelaren är 

att sätta ord på upplevelser (Gustafsson et al., 2014). Attributen av mat och dryck uppfattas i 

följande ordning: utseende, odör/arom/doft, konsistens/textur och smak (aromer, kemiska 

känslor och grundsmaker) (Meilgaard, Ceville & Carr, 2016). 

 

Gustafsson et al., (2014) menar att begreppet perception är hämtat från 

perceptionspsykologin. Perception beskrivs som aktiva psykologiska processer i våra hjärnor. 

Men i perceptionsprocessen överlappar de flesta attribut varandra vilket leder till att subjektet 

mottar en blandning av nära-simultan-sensoriska upplevelser. Utan sensorisk träning kan man 

inte få en oberoende utvärdering av varje sensoriskt attribut (Meilgaard et al., 2016; 

Gustafsson et al., 2014). Perceptionen handlar om hur människan tar in olika typer av 
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information via de fem sinnena och hur dessa intryck samordnas och tolkas. Den information 

som tas in sätts i relation till våra tidigare erfarenheter, kunskaper, minnen och känslor. Vi 

kan alltså minnas hur något har smakat tidigare och låta det påverka vår uppfattning om en 

smak eller doft. Gustafsson et al. (2014) menar att beska och syrliga smaker uppfattas som 

illasmakande och att vi behöver tid för att lära oss tycka om dem. Beska smaker finns 

naturligt i många ätliga grönsaker och i kaffe och te. Men det finns också giftiga växter i 

naturen som har en tydlig beska. Detta kan enligt Gustafsson et al., (2014) vara en förklaring 

till att vi har en medfödd aversion mot beska smaker. 

 

Med sensorisk analys kan vi idag med hjälp av strukturerade metoder utvärdera hur vi 

upplever en produkt som exempelvis öl (Gustafsson, et al., 2014). Enligt Vázquez-Araújo, 

Parker & Woods (2013) är öl en komplex produkt som har genomgått omfattande 

undersökningar från en sensorisk ståndpunkt. Redan i de tidigare stadierna av sensorisk 

vetenskap var ett komplett lexikon utvecklat för att beskriva de huvudsakliga smakerna i öl 

(Meilgaard, Dalgliesh & Clapperton, 1979). Enligt Murray, Delahunty & Baxter (2001) är 

beskrivande sensoriska tester bland de mest sofistikerade i arsenalen hos en sensoriell 

vetenskapsman som involverar upptäckt och beskrivning av både kvalitativa och kvantitativa 

sensoriska komponenter hos en konsumentprodukt utförd av en tränad panel. Beskrivande 

tester särskiljer sig från andra sensoriska metoder eftersom att de profilerar en produkt på alla 

förnimbara sensoriska aspekter. Beskrivande tester används också som kvalitetskontroll för 

jämförelse av produktprototyper och för att förstå konsumentsvar i förhållande till produktens 

sensoriska attribut samt för sensorisk kartläggning och produktmatchning (Murray et al., 

2014). 

 

4. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genomföra en beskrivande sensorisk analys på spontan-, under- 

och överjäst öl. Frågeställningarna är: 

• Finns det några signifikanta skillnader i smakprofilen, doftprofilen och munkänslan 

mellan spontan-, under- och överjäst öl? 

• Finns det en signifikant korrelation mellan de sensoriska attributen i spontanjäst öl till 

skillnad från under- och överjäst öl? 
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5. Metod och Material 

Nedan kommer en redogörelse för vilka metoder som använts i studien. Kvantitativa 

forskningsstrategier har använts för att samla in data. Följande delar kommer att presenteras 

nedan: metodval, litteratur- och databassökning, sensorisk metod (antagning av panel, träning 

av panel och framtagning av egenskapsord), dataanalys, material och genomförande. 

 

5.1 Metodval 
Metoden som används i studien är kvantitativ. Bryman (2011) menar att kvantitativ forskning 

huvudsakligen inriktar sig på ett deduktivt synsätt där vikten ligger på insamling och analys 

av numeriska data. Efter att metoden valts utfördes en litteratur- och databassökning för att 

samla in relevant information om egenskaperna hos under-, över- och spontanjäst öl. Studien 

som genomförts i uppsatsen har med hjälp av en tränad panel tagit fram värdeord som använts 

i dataanalysprogrammet EyeQuestion. De ord som panelen genererat omvandlas till 

numeriska data med hjälp av kodning av proverna i studien. Eftersom att det är en panel som 

användes i studien är studien av longitudinell design (Bryman, 2011). Med longitudinell 

design menar Bryman (2011) att designen utgör en tydligt avgränsad designkategori. Den 

variant av longitudinell design som används kallas för panelundersökning. I en 

panelundersökning ligger fokus på urval och datainsamling. Informationen kan samlas in från 

exempelvis individer, hushåll, organisationer eller skolor (Bryman, 2011). I den föreliggande 

studien användes informationen från de deltagande individerna i panelen. 

 

5.2 Litteratur- och databassökning 
För att skapa en lämplig bakgrund till undersökningen användes vetenskapliga artiklar och 

litteratur. De databaser som användes för att hitta vetenskapliga artiklar var primärt Primo och 

Web of Science, då dessa av författarna ansågs innehålla den största mängden information 

relevant för ämnet. Vid ett senare tillfälle inkluderades även den vetenskapliga tidskriften 

Journal of Sensory Studies. För att effektivt söka på databaser inom specifika ämnen behöver 

passande sökord formuleras, och dessa bör anpassas till det språkbruk som finns i de källor 

som söktes (Bryman, 2011). En sökmatris användes för att undvika risken för dubbelarbete då 

sökningar på samma sökord kan ske (Bilaga 1; Bryman, 2011). Avgränsning skedde till 

artiklar i fulltext på svenska och engelska som var tillgängliga i databaser via 

universitetsbiblioteket vid Örebro Universitet. 
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5.3 Sensorisk metod 
Studien är baserad på vad Gustafsson et al. (2014) kallar för beskrivande test. Ett beskrivande 

test går ut på att ge en sensorisk profil över produkten, dvs. mer detaljerad information om 

produktens egenskaper. För att få tillförlitliga resultat är genomförandet viktigt eftersom 

samma analys ska kunna upprepas flera gånger med samma resultat 

 

Författarna har valt att bortse från det visuella perspektivet i det beskrivande testet. Detta på 

grund av att en produkts utseende (t.ex. färg) sätter förväntningar hos individen angående den 

troliga smaken och aromen i produkten. Förändringar som skapas av den visuella aspekten 

påverkar inte smaken av en produkt utan förväntningen av vad produkten ska smaka eller 

dofta. 

 

Utförandet av vald metod kommer att använda sig av en panel på sex bedömare som under en 

kort tid tränas upp på de specifikt utvalda produkterna som ska bedömas. Det är viktigt att 

panelen får en uppfattning om den variation som eventuellt kan förekomma mellan prover i 

den aktuella provgruppen som bedöms. För att underlätta denna träning används 

referensprodukter och prover under träningen för att definiera vad som är låg respektive hög 

syra eller beska i relation till produkterna som ska bedömas (Gustafsson et al., 2014; 

Carvalho, Moors, Spence & Wagemans, 2017). Studien kommer genomföras med 

sex replikat på varje prov. Replikat används för att ge exakta uppskattningar av 

experimentella fel. För att undvika förvirring av självständiga replikat med flera observationer 

måste paneldeltagarna ha en tydlig förståelse för vilket prov det är som bedöms (Meilgaard et 

al., 2016). 

 

5.3.1 Antagning av panel 

Den sensoriska panel som deltog i studien togs fram efter ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011) och användes på grund av den geografiska åtkomsten till lokalen samt utsatt tid för 

studiens genomförande. Urvalet av panelen skedde via sociala plattformar där ett större antal 

studenter med tidigare sensorisk kunskap fanns med, vilket kan vara av vikt enligt Gustafsson 

et al. (2014) och Meilgaard et al. (2016). Den geografiska aspekten var också av vikt eftersom 

en större del av panelen var bosatta i närhet till lokalen. En av författarna spred även 

information om studien via word of mouth.  Detta ansågs innan sociala medier fanns vara en 
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av marknadsföringens starkaste kanaler (Gustafsson et al., 2014). Slutligen hade en panel 

bestående av sex individer tagits fram. 

 

5.3.2 Träning av panel och framtagning av egenskapsord 

Träning av panel skedde vid ett tillfälle innan studiens genomförande. Träningen 

genomfördes för att panelen skulle lära sig så mycket som möjligt om den variation som kan 

finnas mellan prover i den produktgrupp som ska bedömas. För att panelen skulle kunna träna 

på nivåer på t.ex. skalan för vad som är hög respektive låg sötma behövdes referensprover 

under träningen (Gustafsson et al., 2014). Panelen diskuterade och definierade under 

träningen vilka egenskapsord som skulle användas i det slutgiltiga genomförandet av studien. 

Panelen diskuterade egenskapsord för kategorierna smak, doft och munkänsla. Efter att 

gruppen med hjälp av referensprover och aktiv diskussion tagit fram egenskapsord för varje 

enskild kategori så valdes egenskapsorden beska, syra, sötma, spannmål, laktosyra, brödighet, 

gröna bär, floral, grapefrukt, citron, bränt och karamell ut för smak. Egenskapsorden för doft 

var: jordkällare, grapefrukt, citron, jäst, vinäger, floral och humle. Slutligen valdes 

egenskapsorden för munkänsla: vattnig, spritsig, smörig, fyllig och oljig. Egenskapsorden 

visas upp mer strukturerat efter kategorierna doft, grundsmaker, aromer och munkänsla i 

Tabell 1  ̶4. Panelen skrev ned egenskapsorden på papper som samlades in efter träningen och 

författarna överförde sedan orden till EyeQuestion. 

 

 Egenskapsord doft  
Jordkällare Grapefrukt Citron 

Jäst Vinäger Floral 
 Humle  

Tabell 1: Egenskapsord för doftattribut, etablerade av panelens deltagare 
 

 Egenskapsord grundsmaker  
Beska Syra Sötma 

Tabell 2: Egenskapsord för grundsmaker, etablerade av panelens deltagare 

 

 Egenskapsord aromer  
Spannmål Laktosyra Brödighet 
Gröna bär Floral Grapefrukt 

Citron Bränt Karamell 
Tabell 3: Egenskapsord för aromattribut, etablerade av panelens deltagare 
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 Egenskapsord munkänsla  
Vattnig Spritsig Smörig 
Fyllig Oljig  

Tabell 4: Egenskapsord för munkänsla, etablerade av panelens deltagare 

 

Under det andra och slutgiltiga samlingstillfället för panelen användes EyeQuestion där de 

egenskapsord panelen tagit fram skulle bedömas på skalor från svag till stark. Skalan är 

upplagd på ett sådant sätt att svag = 0 och stark = 100. Efter att panelen genomfört ett första 

test i EyeQuestion på fyra prover med specifika koder kunde författarna se om det var någon 

egenskap där panelen inte var överens. Dessa egenskaper provades igen tillsammans för att 

kalibrera skalan så att alla paneldeltagare var överens om var exempelvis sötma hamnar på 

intensitetsskalan. Om resultatet hade gett olika resultat på till exempel egenskapen beska 

fanns det referensprover i form av beska, syra och sötma. 

 

5.4 Dataanalys 
Insamling av data skedde med hjälp av EyeQuestion. Dataanalysen gjordes med hjälp av 

Principal Components Analysis (PCA), Analysis of Variance (ANOVA) och Means per 

Attribute. Diagrammen och tabellerna skapades med hjälp av datorprogrammen Windows 

Excel och EyeQuestion. Med hjälp av dessa program kunde författarna analysera resultat och 

komma fram till hur trovärdig panelen var.  

 

ANOVA är en metod som används när målet är att bestämma hur ett särskilt sensoriskt 

attribut varierar över ett antal oberoende prover (t samples) där t kan variera från 3 till 6 eller 

som mest 8. Subjekt bedömer intensiteten av ett valt attribut på en numerisk intensitets skala 

(Meilgaard et al., 2016). 

 

Enligt Meilgaard et al. (2016) är PCA en statistisk teknik som används för att identifiera det 

minsta antalet latenta variabler, så kallade principal components, som förklarar de största 

antalet observerade variabler. Diagram 1 visar hur produkterna eller proverna förhåller sig till 

de attribut som används och visar korrelationen mellan exempelvis smakegenskaper. Det är 

ofta möjligt att förklara så mycket som 75 ̶ 90 % av det totala antalet variabler i ett dataset 

som består av 25  ̶30 variabler med så lite som två till tre principiella komponenter (Meilgaard 

et al., 2016). 
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5.5 Material 
Materialet utgjordes av en variant av underjäst och överjäst öl, samt två varianter av 

spontanjäst öl. De prover som valdes ut ansågs representativa för sin produktgrupp och 

relevanta för undersökningens syfte (Gustafsson et al., 2014). Dessa prover köptes in via det 

svenska alkoholförsäljningsmonopolet Systembolaget, och majoriteten av dessa köptes in på 

Systembolaget Hallen i Hällefors. Resterande prov införskaffades på Systembolaget PK-

Huset i Stockholm. Inköpen gjordes i enlighet med Brymans (2011) bekvämlighetsurval. 

 

Panelen bestod av sex deltagare som utförde studien i Restaurang- och hotellhögskolans 

Laborationssal (RHS:s LS) i Kärnhuset på Campus Grythyttan, Örebro Universitet. Fyra av 

panelens sex deltagare var studenter på samma utbildningssäte, och hade tidigare erfarenhet 

av sensorisk bedömning grundad i utbildning. De två resterande deltagarna var personer som 

inte är direkt länkade till RHS:s utbildning. 

 

Provet som valdes ut som representativt för underjäst öl var en ljus lager av internationell stil 

(Systembolaget, u.å.b), producerad av ett internationellt och väl etablerat bryggeri. 

Exemplaret valdes ut av författarna då det ansågs spegla många av de smak- och 

doftkaraktärer som frekvent återfinns i lager och annan underjäst öl (McGee, 2004; 

Systembolaget, u.å.c). Samma princip användes vid valet av det öl som skulle ses 

representativt för överjäst öl, och det öl som valdes ut var en ale av engelsk stil, en så kallad 

engelsk pale ale (Systembolaget, u.å.d). Foster (1990) menar att en pale ale ska ha en påtaglig 

smak av malt, tydlig fruktighet samt en lång, utdragen beska av humle. Samtliga av dessa 

karaktärer återfinns enligt Systembolaget (u.å.e) i den engelska pale ale som valdes ut till 

analys. 

 

För att få en bredare grund för undersökning av spontanjäst öl valdes två olika varianter ut, 

istället för att begränsa det till ett exemplar. Den ena var en gueuze blandad av ett-, två- och 

treårig lambic (Flasketikett) från ett belgiskt bryggeri. Ölet beskrevs ha en stark syra med en 

fruktighet i form av citron, aprikos och grapefrukt (Systembolaget, u.å.f). McGee (2004) 

sammanfattar gueuzes kvaliteter som komplexa, syrliga och med en ofta påtaglig fruktighet. 

Denna beskrivning överensstämmer med den som Systembolaget (u.å.f) gav på produkten, 

därför valdes denna ut till undersökningen. Det sista provet var en blandad ale, en s.k. blend, 
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där 30 % bestod av lambic och resterande 70 % av belgisk syrlig ale (Flasketikett). Båda 

dessa prover valdes ut från Systembolagets kategori för Syrlig öl (Systembolaget, u.å.g). Av 

dessa öl användes endast gueuzen vid samtliga tillfällen och blenden användes enbart under 

det andra träningstillfället samt studiens slutliga genomförande. 

 

För att utföra en sensorisk analys på ett optimalt sätt behöver ovälkomna intryck elimineras då 

dessa kan störa bedömarna i sitt arbete. I denna undersökning ansågs den visuella aspekten i 

proverna vara distraherande, då detta kunde bidra till att skapa förutfattade meningar om smak 

och doft hos bedömarna (Carvalho et al., 2017). För att undvika att dessa förväntningar ska 

påverka resultatet har författarna valt att eliminera den visuella aspekten genom att servera 

proverna i svarta provglas (Gustafsson et al., 2014). Utöver detta eliminerades ytterligare 

ovälkomna sinnesintryck genom valet av lokal. Enligt Gustafsson et al., (2014) är det viktigt 

att ha lokaler som tjänar sitt ändamål, och i detta fall användes RHS:s LS. Lokalen var 

uppdelad i mindre bås där paneldeltagarna fick sitta enskilt och därmed elimineras ett flertal 

eventuella intryck från andra källor. RHS:s LS är målat vitt inuti båsen, då färgsättningen i en 

lokal som används för bedömning bör vara ljust grå eller vit, och ljusnivån bör hållas på 

dagsljusnivå. Detta anses skapa en mer neutral känsla hos bedömaren, och kan därför bidra till 

att skapa ett starkare fokus på provningen. Även ljud som vanligtvis inte uppmärksammas, 

exempelvis stolar som skrapar hårt mot golvet, bör undvikas för att inte störa panelen 

(Gustafsson et al., 2014). 

 

I varje bås som skulle användas av panelen ställdes spottkoppar ut tillsammans med plastglas 

fyllda med vatten. Tillsammans med dessa ställdes tre små glas innehållande referensprover 

för smak fram vid träningstillfället. Vid träningstillfället användes en whiteboard av 

författarna för att skriva upp och slå ihop de egenskapsord som panelen funnit i proverna. 

Provglasen innehållande referensproverna för smak byttes ut mot glas som skulle fyllas med 

smakprover på beska, sötma och syra när intensitetsskalan skulle fastställas. 

Grundsmaksproverna var gjorda på en blandning av vatten och smakämnen. Dessa värmdes 

upp i kastruller för att lösa upp sina smakämnen och skapa en homogen vätska, innan de 

hälldes upp i glasflaskor och kyldes ner. De datorer som står i varje bås i RHS:s LS användes 

endast för EyeQuestion. De svarta glas innehållande de öltyper som skulle provas bars in på 

brickor från köket i RHS:s LS där de hade fyllts på, och dessa placerades i varje 

paneldeltagares bås. Varje prov som paneldeltagarna fick serverat i ett svart glas var numrerat 
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med en tresiffrig kod. Denna kod överensstämmer med de koder som presenteras i 

EyeQuestion, och dessa används av författarna för att ge proven ett konfidentiellt namn. 

 

5.6 Genomförande 
Panelen träffades vid ett träningstillfälle innan studiens sensoriska undersökning 

genomfördes. Både träningen av panelen och studiens genomfördes i RHS:s LS. Panelen fick 

under träningstillfället gemensamt ta fram ord för studiens öltyper. Panelen fick under 

träningstillfället känna skillnad på öltypernas attribut i smak, doft och munkänsla. Alla 

egenskapsord dokumenterades. Efter att panelen tagit fram ord i kategorierna smak, doft och 

munkänsla för varje prov sammanfattades vissa ord som liknade varandra gemensamt i 

gruppen. 

 

När alla paneldeltagare var närvarande i RHS:s LS inför undersökningens start tilldelades de 

svarta provglas fyllda med underjäst öl, överjäst öl samt spontanjäst öl. Utöver proverna 

försågs panelen med spottkopp, vattenglas samt tre glas med referensprover av citronsyra, 

vinäger och beska. För att underlätta fastställandet av egenskapsord för doft, smak och 

munkänsla vid det första träningstillfället tilldelades bedömarna en penna med papper för 

egna anteckningar. Vid undersökningens genomförande fanns det i varje bås en påslagen 

dator med undersökningens tillhörande EyeQuestion på skärmen. Genomförandet skedde i tre 

intervaller. När panelen var färdig med det första och andra provet skickades panelen ut ur 

laborationssalen så att författarna skulle kunna förbereda för nästa prov. Efter att den 

sensoriska bedömningen avslutades analyserades resultaten. 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 

Studien följer de etiska principer som beskrivs av Bryman (2011). Dessa principer är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylls då författarna informerar sin panel om undersökningens syfte, att 

deras deltagande är frivilligt, vilka moment som undersökningen innefattar samt att varje 

bedömare deltar på egen vilja och därför kan avsluta sitt deltagande om de så skulle önska 

(Ibid.). Panelens deltagare har enligt samtyckeskravet kontroll över sin egen medverkan, 

därför får inte någon form av tvång antydas av den eller de som leder undersökningen 

(Bryman, 2011). För att garantera deltagarnas anonymitet nyttjas konfidentialitetskravet, då 
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alla informeras om att deras personliga uppgifter hålls konfidentiella. Denna undersökning 

kräver ingen insamling av personuppgifter, men kravet inkluderades likväl för att bidra till 

deltagarnas bekvämlighet i att medverka (Ibid.). Slutligen informeras deltagarna om 

nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som forskarna samlar in för undersökningen 

enbart ska användas för just detta ändamål (Bryman, 2011). Den slutliga uppsatsen kan fås via 

kontakt med författarna eller forskningsarkivet DiVA. 

 

7. Resultat 

I resultatet presenteras den data som samlats in med EyeQuestion i Tabell, Diagram och 

Figurform. Resultaten delas upp i två underkategorier: Analysis of variance och Principal 

componensts analysis. 

 

7.1 Analysis of Variance (ANOVA) 
I Tabell 5  ̶8 och Diagram 1 visas korrelationen mellan de olika attributen hos varje prov. 

Resultatet i Tabell 5 ̶ 8 och Diagram 1 visar på den signifikanta skillnaden i attribut mellan de 

olika proverna. Tabell 5  ̶8 visar en variansanalys på varje attribut. Det ger också multipla 

jämförelser av medelprov för att låta produkter jämföras statistiskt för var och en av de valda 

attributen. Jämförelsen i Tabell 5  ̶8 är A´<1 %; A<5 %; a<10 %. Attributen Grapefrukt, 

citron och floral finns som attribut för både smak och doft, det skrivs därför ut vilken kategori 

det tillhör i resultatet. I resultatet och resultatdiskussionen refereras provet ”Spontanjäst” som 

Spontanjäst 1 och ”Cuvée” som Spontanjäst 2. 

 

7.1.1 Doft 

De båda spontanjästa proverna visade på en signifikant högre doftupplevelse av vinäger och 

grapefrukt än i det under- och överjästa provet. De visade också på en högre upplevelse av 

citron än i det underjästa provet, samt en signifikant högre upplevelse av citron än i det 

överjästa provet. Det underjästa provet visade på en högre upplevelse av humle än i de båda 

spontanjästa proverna. Det överjästa provet visade inte på en signifikant skillnad i doft i 

jämförelse med övriga prover. 
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Doftattribut Spontanjäst (A) Överjäst (B) Cuvée (C) Underjäst (D) 
Jordkällare  36.380 35.570 35.750 33.130 
Jäst  47.970 34.070 51.180 44.280 
Vinäger  59.18 B'D' 18.750 57.03 B'D' 24.920 
Grapefrukt  52.78 B'D' 28.380 54.12 B'D' 32.250 
Citron  49.65 B'D 24.500 51.83 B'D 31.000 
Humle 38.480 52.570 38.400 58.23 AC 
Floral  37.070 45.150 41.550 40.680 

Tabell 5: Tukey Tabell som visar upp skillnaderna mellan doftattributen i samtliga prover. Jämförelse: 
A'<1 %; A<5 %; a<10 %. 
 

7.1.2 Grundsmak och aromer 

Proverna Spontanjäst 1 och 2 hade en signifikant högre syra, laktosyra samt smak av 

grapefrukt och gröna bär än det under- och överjästa provet. Provet Spontanjäst 1 visade på en 

signifikant högre upplevelse av citron än det under- och överjästa provet. Provet Spontanjäst 2 

visade en signifikant högre upplevelse av citron är det överjästa provet. Det underjästa provet 

visade en signifikant högre upplevelse av spannmål än spontanjäst 1 och Spontanjäst 2 samt 

en signifikant högre upplevelse av brödighet än Spontanjäst 1. Det underjästa provet visade 

också på en högre sötma än i Spontanjäst 2. Det överjästa provet visade på en högre 

upplevelse av spannmål än i Spontanjäst 1. 

 

Grundsmaker Spontanjäst (A) Överjäst (B) Cuvée (C) Underjäst (D) 
Sötma  32.530 46.03 c 26.000 51.62 aC 
Syra  67.47 B'D' 29.680 67.73 B'D' 28.400 
Beska 45.980 42.830 52.280 51.570 

Tabell 6: Tukey Tabell som visar upp skillnaderna mellan grundsmakerna i samtliga prover. 
Jämförelse: A'<1 %; A<5 %; a<10 %. 
 

Aromattribut Spontanjäst (A) Överjäst (B) Cuvée (C) Underjäst (D) 
Spannmål 34.580 46.00 A 37.800 52.73 A'C' 
Brödighet 36.600 48.50 a 42.870 54.95 A'c 
Laktosyra  72.62 B'D' 24.930 67.05 B'D' 23.730 
Grapefrukt  54.95 BD 33.820 57.15 B'D' 33.400 
Citron  54.50 B'D' 26.030 46.38 B'd 32.330 
Gröna bär  45.12 B'D' 19.420 40.82 B'D 22.120 
Floral  40.300 37.180 36.230 30.920 
Karamell 23.900 34.32 c 19.220 33.82 c 
Bränt 23.280 34.300 25.580 28.230 

Tabell 7: Tukey Tabell som visar upp skillnaderna mellan aromattributen i samtliga prover. 
Jämförelse: A'<1 %; A<5 %; a<10 %. 
  



25 
 

 

 7.1.3 Munkänsla 
Spontanjäst 1 hade en signifikant högre spritsighet än det överjästa provet och en något högre 

spritsighet än det underjästa provet. Provet Spontanjäst 2 visade på något högre spritsighet än 

det överjästa provet. Varken det överjästa eller det underjästa provet visade på en signifikant 

skillnad i attributen för munkänsla.  

 

Munkänsla Spontanjäst (A) Överjäst (B) Cuvée (C) Underjäst (D) 
Oljig 37.630 44.450 37.930 36.630 
Vattnig  46.480 42.470 44.630 46.620 
Spritsig  65.97 B'D 22.520 57.57 B' 37.770 
Smörig 30.000 31.630 27.580 35.220 
Fyllig  49.680 50.170 54.750 48.980 

Tabell 8: Tukey Tabell som visar upp skillnaderna mellan munkänsla i samtliga prover. Jämförelse: 
A'<1 %; A<5 %; a<10 %. 
 

7.2 Principal Components Analysis 
Figur 1 visar korrelationen mellan attributen vattnig, besk, jäst, smörig, karamell, spannmål, 

brödighet, humle och sötma för det underjästa provet. Hos det överjästa provet ser man en 

korrelation mellan attributen bränt, floral smak, floral doft, jordkällare och oljig. Provet 

Spontanjäst 1 visar på en korrelation mellan attributen: laktosyra, grapefrukt (smak och doft), 

citron, (smak och doft), gröna bär, vinäger, spritsighet och jäst. I resultatet från provet 

Spontanjäst 2 finns en korrelation mellan attributen: laktosyra, grapefrukt (smak och doft), 

citron (smak och doft), gröna bär, vinäger, floral doft, jordkällare och fyllighet. 
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Figur 1. Principal Components Analysis. 
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Diagram 1. Means per attribute (endast signifikanta skillnader mellan attributen visas). 
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8. Metod- och Materialdiskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Studiens teoretiska bakgrund är baserad på litteratur och databassökningar. De databaser som 

användes mest är Primo och Web of Science samt den vetenskapliga tidskriften Journal of 

Sensory Studies då dessa behandlar artiklar relevanta till studiens ämne. Mycket av studiens 

tidigare stadier gick ut på databassökning via Web of Science. Författarna bestämde sig efter 

att ha fått en rekommendation att använda sig av databasen Primo som erhöll ett filter som var 

betydligt lättare att använda än det som finns för databasen Web of Science. 

 

Den vetenskapliga metod som valdes var kvantitativ eftersom studien inriktar sig på 

insamling och analys av numeriska data (Bryman, 2011). Den sensoriska metod som 

användes i studien är baserad på vad Gustafsson et al., (2014) kallar för beskrivande test. 

Metoden valdes eftersom ett beskrivande test går ut på att ge en sensorisk profil över 

produkten, dvs. mer detaljerad information om produktens egenskaper. Panelen valdes ut efter 

ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Problemet författarna stötte på var att intresset att 

delta i en studie var svalt. Detta kunde ha undvikits om författarna varit ute i god tid med att 

söka efter paneldeltagare till studien. Problematiken med att finna en panel ledde i sin tur till 

att arbetet med undersökningen fördröjdes. Hade författarna till studien funnit ett effektivare 

sätt att hitta paneldeltagare kunde mer tid lagts på dataanalys och tolkning av resultat. 

 

Träningstillfället dagen innan genomförandet av studien gick bra då panelen till stor del hade 

tidigare erfarenhet av sensoriska bedömningar. Eftersom panelen själva diskuterade fram 

vilka ord som skulle användas i studien i samband med provning fick panelen ett gemensamt 

språk att använda sig av under genomförandet av studien. Detta ledde till att panelen var 

konsekvent i sina resultat under träningen. Efter träningen sammanfattades alla framtagna ord 

som liknade varandra eller som beskrev samma attribut. Detta gjordes för att underlätta 

genomförandet genom att sålla bort onödiga ord. Det beskrivande test som genomfördes gick 

bra eftersom träningen av panelen skett dagen innan studiens genomförande. Då träningen av 

panelen låg så tätt inpå genomförandet kan det ha påverkat studien positivt då träningen så 

nyligen genomförts. 
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Dataanalysen för studien skedde med hjälp av EyeQuestion vilket visade sig vara en utmaning 

då ingen av författarna var speciellt bekant med programmet. Författarna tog kontakt med 

både lärare och andra studenter på RHS för att förstå sig på hur programmet fungerade. Efter 

att en panel funnits och ord diskuterats fram kunde EyeQuestionformuläret färdigställas. På 

grund av hur oerfarna författarna var med EyeQuestion skedde ett misstag som visar sig i 

Tabell 5, 6 och 7. Skillnad i namn mellan attributen grapefrukt, citron och floral som alla 

finns med som attribut för både smak och doft borde ha varit tydligare skilda åt för att inte 

förvirra läsaren. Problemet löstes emellertid genom att dela upp Tabellen till flera mindre 

tabeller för doft, grundsmak, aromer och munkänsla. 

 

Enligt Vázquez-Araújo et al., (2013) är öl en komplex produkt som omfattande 

undersökningar genomförts på från en sensorisk ståndpunkt. Enligt Murray et al., (2001) är 

beskrivande sensoriska tester bland de mest sofistikerade metoder som involverar 

identifiering och beskrivning av både kvalitativa och kvantitativa sensoriska komponenter hos 

en konsumentprodukt utförd av en tränad panel. Beskrivande tester särskiljer sig från andra 

sensoriska metoder då de profilerar en produkt på alla förnimbara sensoriska aspekter. I denna 

studie har författarna valt att rikta in sig på den kvantitativa aspekten av beskrivande tester. 

Författarna hade dock till en början tänkt att QDA var rätt val av metod. Hade QDA använts 

som metod kunde resultatet blivit mer specifikt och fullständigt men då träningsperioden var 

för kort och tiden för knapp valdes metoden bort efter diskussion med den granskande 

handledaren under förgranskningseminariet. 
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8.2 Materialdiskussion 
En stor del av urvalet av undersökningens material gjordes i enlighet med Brymans (2011) 

bekvämlighetsurval. Ett aktivt val av denna urvalsmetod gjordes vid planering och beställning 

av produkter som skulle användas för sensorisk analys i undersökningen, då Systembolagets 

sortiment användes. De fyra produkter som ingick i studien anses av författarna vara av 

tillräckligt antal för att skapa en hållbar undersökning med tillhörande diskussion, då dessa 

presenterar flertalet påtagliga likheter och skillnader. 

 

Ingen ren lambic valdes ut för undersökningen. Detta beror på att Systembolagets (u.å.g) 

sortiment i underkategorin Syrlig öl inte innefattar någon ren lambic; de enda produkter som 

presenteras där är någon av lambics blandade varianter. Smaksatt lambic och annan smaksatt 

spontanjäst öl, såsom Faro, kriek, framboise, cassis, pêche och muscat uteslöts ur urvalet, då 

dessa har unik smak, arom, munkänsla samt färg i jämförelse med konventionell lambic eller 

gueuze (Guinard, 1990). Författarna exluderade dessa varianter då de ansågs vara för 

specifika och avvikande från undersökningens syfte. Ur Systembolagets sortiment ansågs 

därför den utvalda gueuzen och blenden vara mest lämpliga för undersökningen. 

 

Antalet paneldeltagare var sex personer. Det är enligt författarna det absoluta minimum som 

kunde användas för att ge ett tillräckligt slagkraftigt resultat. Om undersökningen skulle göras 

om eller om metoden skulle repeteras i ett annat syfte skulle större vikt läggas på att 

effektivisera sökningen efter en panel. Sökandet försenades i denna undersökning, och 

resultatet av detta blev ett lågt antal deltagare. Enligt Gustafsson et al. (2014) är word of 

mouth, efter kontakt via sociala medier, en av de starkaste kommunikationsmetoderna för att 

nå ut till respondenter. Författarna instämmer att sociala medier är ett effektivt verktyg för att 

nå ut till en stor samling individer snabbt, dock kan svarsfrekvensen vara förhållandevis låg. 

Vid rekrytering till undersökningar av denna natur menar författarna att word of mouth 

fortfarande kan ses som den starkare metoden i vissa miljöer. En optimalt genomförd 

undersökning skulle kräva en större panel, då det hade kunnat ge ett resultat som ger mer 

utrymme för diskussion. 
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Skulle en studie med liknande metod åter genomföras anser författarna att exklusionen av den 

visuella aspekten bör kvarstå. Carvalho et al. (2017) visar i sin undersökning om ölets färg 

och de många influenser den har på individer och deras förväntade sensoriska upplevelse av 

produkten. Resultatet i den undersökningen visar att två prover av samma öltyp med färger 

som starkt kontrasteras mot varandra bedömdes ha samma smaker, trots det första intrycket 

färgen ger. Trots att produkten kan upplevas som likvärdig i sina attribut jämfört med en 

annan, kan den visuella aspekten fortfarande skapa en förutfattad mening som i slutänden kan 

ge ett oönskat resultat. Användningen av svarta glas på det sätt som Gustafsson et al., (2014) 

beskriver är enligt författarna av denna uppsats det enklaste sättet att eliminera den visuella 

aspekten. Trots att RHS:s LS minskar mängden ovälkomna sinnesintryck kan ytterligare 

aspekter tas i åtanke för att skapa en helt neutral miljö. Ljud från externa källor hörs 

fortfarande in i bedömningssalen och kan bidra till distraktioner. Utöver detta är rummet inte 

lika förberett på att minska den interna ljudnivån på det sätt som Gustafsson et al. (2014) 

anser vara optimalt, då stolarna i lokalen fortfarande är mycket högljudda när de förflyttas 

längs golvet. Författarna menar dock att de hörbara intryck som inte har kunnat elimineras 

inte har skadat undersökningen på något nämnvärt sätt. 

 

9. Resultatdiskussion 

I Tabell 5  ̶8 och Diagram 1 kan man se en tydlig likhet mellan de underjästa och överjästa 

proverna. Det finns också en tydlig likhet mellan de två spontanjästa proverna. De två 

spontanjästa proverna hade smakmässigt signifikant högre syra, laktosyra, samt smak av 

grapefrukt, citron och gröna bär än de under- och överjästa proverna. Detta skulle kunna bero 

på att syran som upplevs i ölet primärt kommer från den metaboliska aktiviteten av olika 

jäststammar, mjölksyrebakterier och ättiksyrabakterier som verkar under lagringen av 

spontanjäst öl (Spitaels et al., 2014). De över- och underjästa proverna visade på en 

smakmässigt tydligare karaktär av spannmål, brödighet, humle och sötma än vad de två 

spontanjästa proverna gjorde. Detta kan bero på att öl av underjäst stil har en ren palett där 

basingredienserna malt och humle dominerar (Miller, 1989). Foster (1990) menar att överjäst 

öl ska ha en ren, maltig fyllighet med en lång, kvardröjande beska och fruktiga övertoner från 

estrar. Provet Spontanjäst 2 visade i Tabell 7 att attributet brödighet hade en likhet på under 

10 % med provet Spontanjäst 1. Enligt Tabell 7 ligger värdet för attributet brödighet i prov 

Spontanjäst 2 på 42,84. Attributet brödighet i provet överjäst ligger på 48,50 på samma skala. 
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Likheten för attributet mellan provet Spontanjäst 2 och överjäst kan bero på att provet 

Spontanjäst 2 har en mindre procentuell andel lambic än vad provet Spontanjäst 1 har. I 

provet Spontanjäst 2 bestod 30 % av lambic och resterande 70 % av belgisk syrlig ale 

(Flasketikett). Intressant är att provet Spontanjäst 2 smakmässigt har lägre värde av sötma 

26.00, när provet Spontanjäst 1 har värdet 32,53. Detta skulle kunna bero på att de sockerarter 

eller restextrakt som finns i ölet i de tidigare stegen av lagring av lambic fortfarande finns 

kvar i ölet när de blandats ut med de resterande 70 % av belgisk syrlig ale i provet Spontanjäst 

2 (Svensson, 1995). 

 

Doftmässigt ser man en tydlig skillnad i attributet humle för det över- och underjästa provet i 

Tabell 5 och Diagram 1. De lägre värdena i provet Spontanjäst 1 och Spontanjäst 2 kan bero 

på att den humle som tillsätts i bryggningen av lambic. Humle som har lagrats och oxiderats i 

två eller tre år har tappat nästan all sin beska, och lämnar därför ytterst små spår av beska i 

brygden. (Guinard, 1990). Proverna Spontanjäst 1 och 2 har enligt Tabell 7 signifikant högre 

värden av attributen vinäger, grapefrukt och citron enligt resultatet. Enligt Tabell 7 ligger 

värdet för vinäger betydligt högre för proverna Spontanjäst 1 och 2 till skillnad från de under- 

och överjästa proverna. Skillnaden i attributet vinäger kan bero på att ättiksyrabakterier enligt 

Spitaels et al. (2014) kan isoleras under hela fermenteringsprocessen av lambic vilket i sin tur 

kan ge utslag i doft. I Tabell 7 och Diagram 1 kan vi se att doftattributen grapefrukt och citron 

har högre värden för provet Spontanjäst 1 och 2, till skillnad från det under- och överjästa 

proverna. Denna skillnad kan bero på att spontanjäst öl, i detta fall lambic, utöver sina typiska 

estrar och fenoliska doftnoter har doftassociationer till frukt och bär. Kommersiell 

Brettanomyces har visat att jäst bidrar med en märkbar påverkan på den sensoriska profilen 

där jästen bidrar med en generell fruktig eller floral karaktär genom att producera höga halter 

av etylestrar (Alcarde et al., 2016). Resultaten för munkänsla visar enligt Tabell 8 och 

Diagram 1 att det är en signifikant skillnad i attributet spritsighet mellan de två spontanjästa 

proverna och det över- och underjästa provet. Denna signifikanta skillnad kan i proven 

Spontanjäst 1 och 2 bero på att båda proverna har genomgått en sekundärjäsning och därför 

har högre kolsyrehalt än det under- och överjästa provet. 

 

Resultaten för PCA visar i Figur 1 på en korrelation mellan attributen: laktosyra, grapefrukt 

(smak och doft), citron, (smak och doft), gröna bär, vinäger, spritsighet och jäst i provet 

Spontanjäst 1. I resultatet från provet Spontanjäst 2 finns en korrelation mellan attributen: 

laktosyra, grapefrukt (smak och doft), citron (smak och doft), gröna bär, vinäger, floral doft, 
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jordkällare och fyllighet. Den övergripande bilden från Figur 1 kan bero på att både provet 

Spontanjäst 1 och Spontanjäst 2 innehåller lambic vilket kan vara en anledning till 

korrelationen mellan attributen. Det är intressant att resultatet från PCA visar liknande kluster 

för proven Spontanjäst 1 och Spontanjäst 2 när provet Spontanjäst 2 endast innehåller 30 % 

lambic till skillnad från Spontanjäst 1 som innehåller 100 % lambic. I Figur 1 kan man också 

se korrelationen mellan attributen vattnig, besk, jäst, smörig, karamell, spannmål, brödighet, 

humle och sötma för det underjästa provet. Hos det överjästa provet ser man en korrelation 

mellan attributen bränt, floral smak, floral doft, jordkällare och oljig. Korrelationen mellan 

attributen för underjäst öl kan bero på att underjästa öl i allmänhet har en mer ren, frisk och 

råvarupräglad smak och doft än över- och spontanjäst öl (Svensson, 1995). Korrelationen 

mellan attributen för överjäst öl kan bero på att överjästa öl har en rik och levande smak och 

doft med stor variation, ofta med fokus på frukter som persika, aprikos och smör som kan 

bero på att jäsningen för överjäst öl sker under några dagar i rumstemperatur (20 ̶ 22 °C). Till 

skillnad från underjästa öl som präglas av sina råvaror i smak och doft så får överjäst öl 

karaktär i doft och smak som uppstår under jäsningen (Svensson, 1995). 

 

Gustafsson et al. (2014) menar att beska och syrliga smaker uppfattas som illasmakande och 

att vi behöver tid för att lära oss tycka om dem. Eftersom att det finns giftiga växter i naturen 

som har en tydlig beska kan det vara en förklaring till att vi har en medfödd aversion mot just 

beska smaker. Denna teoretisering är intressant eftersom att resultaten visar på tydliga 

förnimmelser kring just attributen syra och beska. Detta kan i sin tur eventuellt ha påverkat 

resultatet om paneldeltagarna inte var vana vid smakerna. Utöver det har panelen individuell 

smak och perceptionsprocessen överlappar de flesta attribut med varandra vilket leder till att 

man mottar en blandning av nära-simultan sensoriska upplevelser. Utan sensorisk träning kan 

man inte förse en oberoende utvärdering av varje sensoriskt attribut (Meilgaard et al., 2016; 

Gustafsson et al., 2014) vilket också kan ha påverkat resultatet då två av fyra paneldeltagare 

saknade tidigare sensorisk träning och erfarenhet. 
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10. Etisk reflektion om studiens utförande 

Brymans etiska regler. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet nyttjades under studien och dessa följdes enligt de instruktioner som Bryman 

(2011) presenterar. 

 

11. Slutsatser 

Studiens teoretiska bakgrund visar att öl har sensoriska egenskaper som beror på hur ölet 

tillverkas och vilka mikroorganismer och jäststammar som är aktiva under fermenteringen. 

Resultatet visar att spontanjäst öl erhåller attribut i smak, doft och munkänsla som signifikant 

skiljer sig från under- och överjäst öl. Korrelationen mellan attributen i de spontanjästa 

proverna visar ett tydligt kluster till skillnad från under- och överjäst öl. 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 

De sensoriska egenskaper som uppsatsens panel har tagit fram kan underlätta vid 

undervisning av individer som söker kunskap om under-, över- och spontanjäst öl. Resultatet 

med tillhörande figurer skapar möjligheter för att lättare förstå korrelationen mellan öltypers 

sensoriska attribut. Det finns stort utrymme för vidare forskning om öltyper sensoriska 

attribut. Enligt författarna finns det en avsaknad av forskning på de sensoriska egenskaper 

som faro, kriek, framboise, pêche, cassis och muscat har. Undersökning av andra mer 

specifika sorter av under-, över- och spontanjäst öl kan underlättas med detta arbetes metod 

som utgångspunkt. 
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