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Sammanfattning

Inledning
År 1879, grundade Lars Olsson Smith Absolut rent brännvin, dåtidens Absolut Vodka. År 1979, 
hundra år senare passerade företaget en ny fas genom globalisering under varumärket Absolut 
Vodka. Sedan introduktionen av det nya varumärket har försäljningen stigit från 0,1 miljoner liter  
till 96,6 miljoner liter per år, över hela värden. Under senare delen av 1980-talet introducerade 
företaget smaksatta vodkasorter för att främja barbranschens cocktails.     

Syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte är att kartlägga hur konsumenter upplever intensiteten på fem utvalda 
smakegenskaper i smaksatt vodka, satt i relation till hur de egentligen önskar att intensiteten skulle  
vara.

Uppfyller Absolut Vodkas smaksatta vodkor konsumenternas preferenser?

Metod och material
Undersökningen grundar sig i en sensorisk analys för att besvara uppsatsens syfte och 
frågeställning. Vid analysen användes fem stycken olika prover tillhörande Absolut Vodkas portfölj. 
Intensiteten för egenskaper sötma, alkohol, smak, kropp och längd bedömdes efter hur 
konsumenterna upplevde intensitet samt hur de önskade att intensiteten skulle vara i proverna.    

Resultat
Resultatet påvisade skillnad mellan den upplevda samt den önskade intensiteten för alla utvalda 
egenskaper, för de olika proverna. För provet Absolut Mango framkom en önskan om högre 
intensitet för egenskapen kropp och minskad intensitet för egenskaperna alkohol och smak. För 
egenskaperna sötma och längd påvisades en svag skillnad mellan upplevd och önskad intensitet.  

Slutsats
Produkterna uppfyllde i många avseenden inte konsumenternas preferenser för egenskaperna sötma, 
alkohol, smak, kropp och längd. Ämnesgrupperna som antas kunna anpassas efter konsumenternas 
önskemål är acetaldehyd, högre alkoholer, fettsyror och estrar.

Nyckelord: Distilled, fermentation, flavour compounds, production, sensory.      
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1. Inledning

På senare tid har en mindre revolution skett i branschen i och med introduktionen av smaksatt  

vodka (Dricka, 2010). 

Vägen till revolutionen började år 1879 genom Lars Olsson Smiths introduktion av en ny 

destilleringsmetod för vodka i Sverige. Samtidigt startade han Absolut rent brännvin, dåtidens 

Absolut Vodka (Absolut, 2010a). År 1979, hundra år efter Lars Olsson Smiths introduktion av 

destilleringsmetoden passerade företaget en ny fas genom globalisering under varumärket Absolut 

Vodka. Här var startskottet för den Absolut Vodka som vi känner till idag (Absolut, 2010a). 

Globaliseringen riktade sig främst mot USA och endast sex år senare var varumärket det mest 

importerade i hela landet (Absolut, 2010a). Sedan introduktionen av det nya varumärket har 

försäljningen stigit från 0,1 miljoner liter till 96,6 miljoner liter per år, över hela världen (Absolut, 

2010b). Under senare delen av 1980-talet började företaget introducera smaksatta vodkasorter för 

omvärlden, vilket genererat unika smakegenskaper inom vodkaindustrin (Absolut, 2010c). 

Introduktionen skedde för att främja barbranschens cocktails, vilket på 1980-talet var otroligt 

populärt och är så än idag (Absolut, 2010c). 

Flera nya varumärken inom smaksatt vodka har på senare tid börjat komma in på den svenska 

marknaden (systembolaget, 2010), vilket skulle kunna påverka Absolut Vodkas ställning som 

marknadsledande aktör. Absolut Vodka påvisar idag väldigt goda försäljningsresultat men är 

verkligen produkterna så bra som konsumenterna önskar att de skulle vara? Det kommer att 

undersökas vidare i denna uppsats med utgångspunkt i tanken att om produkterna inte uppfyller 

konsumenternas krav finns risken att Absolut Vodka kan komma att förlora marknadsandelar mot de 

nya varumärkena.            
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2. Bakgrund

I följande avsnitt presenteras information som är relevant för att förklara och ge förståelse för 

studiens syfte.   

2.1 Sensoriska egenskaper

Enligt Meilgaard, Civille och Carr (2007) styrs de sensoriska sinnena av attributen utseende, doft, 

smak samt konsistens. Meligaard m.fl. (2007) menar vidare att mellan attributen finns ett samband 

som påverkar den sensoriska bedömningen. 

2.1.1 Doft    

Doft uppfattas i doftepitelet vid övre planet i näshålan genom volatila1 ämnen från en produkt 

(Meilgaard m.fl., 2007). I doftepitelet uppfattas de volatila doftmolekylerna av miljontals  

flimmerhår, vars celler vid stimulans sänder impulser vidare till hjärnan (Wood, 1998). Hjärnan 

bearbetar informationen för uppfattning av doftförnimmelse, koncentration samt kvalité (Wood, 

1998). 

Enligt Wood (1998) har doftepitelet stor upptagningsförmåga av volatila ämnen med låga 

koncentrationer. Meilgaard m.fl. (2007) menar dock vidare att den volatila upptagningsförmågan 

kan påverkas och variera av kringliggande faktorer såsom hunger, humör samt koncentration.  

  

2.1.2 Smak 

Enligt Meilgaard m.fl. (2007) styrs smakupplevelsen med hjälp av doftepitelet. Utan doftepitelet  

kan endast de fem grundsmakerna surt, sött, salt, bittert samt umami identifieras genom 

smakcellerna i munhålan (Öström, 2008). Smakcellerna finns i hela munhålan men är främst 

placerade på tungan via papiller, där smaklökarna sitter (Öström, 2008). Enligt Öström (2008) finns 

fyra olika papiller; vallgravsformade, bladformade, svampformade samt filiforma papiller. Alla  

1 Flyktiga (Jackson, 2009). 
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papiller utom de filiforma innehar smaklökar, medan de filiforma istället bidrar med stor betydelse 

för upplevelsen av produktens konsistens (Öström, 2008). Enligt Meilgaard m.fl. (2007) utsöndras 

volatila ämnen vid förtäring och transporteras sedan via svalget till doftepitlet, vilket leder vidare  

till hjärnan. I kombination med de upplevda grundsmakerna i munhålan framkallas en total 

smakuppfattning (Meilgaard m.fl., 2007).                                                          

Enligt Keast och Breslin (2002) påverkas den upplevda intensitet för grundsmakerna vid förtäring. 

Jackson (2009) menar vidare att vid interaktion mellan två eller flera grundsmaker som överstiger 

de sensoriska tröskelvärdena, förändras den upplevda intensiteten för de individuella 

grundsmakerna, se figur 1.     

Figur 1. Smakinteraktioner (Lerch, 2007).

 

Sött

Vid låga koncentrationer av sötma menar Keast och Breslin (2002) att varierande 

intensitetsupplevelser sker med de resterande grundsmakerna. Medan vid medelhöga samt höga 

koncentrationsvärden minskar generellt intensiteten för sötma (Keast & Breslin, 2002). Undantaget 

sker framförallt vid medelhög koncentration då sötma minskar intensiteten för salta 

smakkomponenter (Keast & Breslin, 2002). Vid höga koncentrationsvärden minskar intensiteten 

systematiskt för både surt och bittert tillsammans med sötma (Keast & Breslin, 2002).

Salt

Salta och sura smakkomponenter påverkas systematiskt. Vid låga koncentrationer av sura och salta 

smaker stiger den upplevda intensiteten för båda egenskaperna, medan vid höga koncentrationer 

minskar intensiteten båda (Keast & Breslin, 2002). Bittra smakkomponenter minskar i kombination 
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med salt vid alla koncentrationsvärdena, medan intensiteten för sötma minskar vid låga och höga 

koncentrationer av salt (Keast & Breslin, 2002).

Surt

Enligt Keast och Breslin (2002) har surt vid interaktion med sötma varierande intensitetseffekt vid 

låga koncentrationsvärden, medan de undertrycker varandra systematiskt vid högre 

koncentrationsvärden. Vid låga samt höga koncentrationsvärden undertrycks sura 

smakkomponenter av bitterhet, medan medelhöga värden av bitterhet förhöjer intensiteten för surt  

(Keast & Breslin, 2002).

Bitterhet

Generellt undertrycks bittra smakkomponenter mot resterande grundsmaker vid alla 

koncentrationsvärden (Keast & Breslin, 2002). Undantagen sker vid interaktion med sura 

smakkomponenter samt i kombination med salt vid höga koncentrationsvärden, då båda minskar 

(Keast & Breslin, 2002), se figur 1.

2.1.3 Konsistens

Enligt Meilgaard m.fl. (2007) uppfattas den sensoriska upplevelsen för konsistens, förutom retande 

upplevelser, genom sensorer i munhålan. Meilgaard m.fl (2007) menar vidare att sensorerna 

uppfattar egenskaper såsom viskositet för flytande ämnen, konsistens för halvfasta ämnen samt 

textur för halvfasta och fasta ämnen.     

Kraftigt retande smakkomponenter så som ammoniak, metanol samt etanol uppfattas av det 

trigeminala2 sinnet (Meilgaard m.fl., 2007). Det trigeminala sinnet aktiveras när koncentrationen av 

retande smakkomponenter överstiger stimulansen för smak- och doftsinnets receptorer (Meilgaard 

m.fl., 2007).        

2.2 Vodka

Vodka är en neutral sprit som framställs genom jäsning och destillering av olika jordbruksprodukter 

2 Sensoriskt attribut för upplevelsen (Meilgaard m.fl., 2007). 
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såsom spannmål, potatis och sockerbetor (Hu m.fl., 2010). De mest kvalitativa produkterna i 

framställningsprocessen anses dock vara potatis och spannmål i form av vete, korn och råg (Broom, 

2006).

2.2.1 Framställning

Vid framställningen av vodka tryckkokas råmaterialet tillsammans med vatten vilket bildar en mäsk  

(Broom, 2006). Under cirka 40 timmar jäses mäsken och en vätska produceras som sedan utvinns 

(Broom, 2006). Vätskan som utvinns innehar en alkoholhalt på mellan sex till tio volymprocent 

(Broom, 2006). Broom (2006) menar att producenterna ej blandar sädesslag, för att få en jämn 

jäsningsprocess samt likartade karaktärer. En mix av råmaterial kan leda till avvikelser och 

smakdefekter i produktionen av vodka där syftet är att få en så ren produkt som möjligt (Broom, 

2006). Inför destillering tillsätts små mängder avjoniserat vatten till vätskeutvinningen, där 

vattenkvalitén är av yttersta vikt (Lachenmeier, Attig, Frank & Athanasakis, 2003). Vid produktion 

av kvalitétsvodka filtreras det avjoniserade vattnet genom aktivt kol, vilket absorberar många 

oönskade slaggprodukter (Lachenmeier m.fl., 2003). Lachenmeier m.fl. (2003) menar vidare att 

ytterligare slaggprodukter försvinner under destillering. Destillering sker vanligtvis i multipla 

kolonnsystem, ett system med flertalet hopkopplade kolonnpannor, men vissa undantag 

förekommer (Broom, 2006). Enligt Europeiska Unionens lagar måste vodkan destilleras till 

minimum 96 volymprocent i alkoholstyrka (Broom, 2006). Alkoholhalten sänkts sedan till 

buteljeringsstyrka vilket vanligtvis ligger runt 40 volymprocent (Hu m.fl., 2003). Det sker genom 

tillsättning av ytterligare filtrerat och avjoniserat vatten (Lachenmeier m.fl., 2003). 

2.2.2 Smak och doftkomponenter

Enligt Berger (2007) är smakupplevelsen starkt förknippat med produktens doftegenskaper, vilket 

utgörs av volatila ämnen. De bidragande komponenterna är: acetaldehyd, högre alkoholer, estrar,  

fettsyra samt etanol som utvecklas under framställningen (Berger, 2007), se figur 2. Komponenterna 

generar viktiga egenskaper såsom sötma, frukt och smör (Berger, 2007).   

Jäsningsprocess

Under jäsningsprocessen utvecklas kolhydraterna i mäsken till pyruvat (Berger, 2007). Pyruvat 

utgör det första ämnet i bildandet av alkohol, samt den bidragande faktorn till att smak och 

doftkomponenterna skapas och kan utvinnas, se figur 2 (Berger, 2007).     
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Figur 2. Ämnen som uppkommer från jäsningsprocessen (Berger, 2007).

Eftersom acetaldehyd är en av de mest volatila komponenterna försvinner stora delar av ämnet i  

första destilleringsstadiet (Berger, 2007). Acetaldehyd genererar komponenter av sötma, men kan 

vid högre koncentrationer än tio milligram per liter orsaka oönskade smaker som resulterar i skarpa 

dofter (Berger, 2007). Diacetyl är ett ämne som skapas i samband med acetaldehyd, ämnet ger 

smöriga doftkomponenter (Berger, 2007). Enligt Lea och Piggott (2003) kan både acetaldehyds och 

diacetyls ge stor smak- och doftbetydelse för produkten på grund av deras låga sensoriska 

tröskelvärden, då de upplevs i små koncentrationer.          

Ämnesgruppen högre alkoholer uppkommer ur aminosyror (Lea & Piggot, 2003), se figur 2. Högre 

alkoholer, även kallad finkelolja på grund av dess brända och maltiga smak, är den kvantitativt 

största gruppen av volatila smakkomponenter (Berger, 2007). Koncentrationen av högre alkoholer 

varierar i stor skala beroende på destillations- samt separationsprocess (Lea & Piggot, 2003). 

Överdriven koncentration av högre alkoholer kan leda till stickande och finkelliknande smaker samt 

dofter, medan optimal koncentration förmedlar fruktiga smakkomponenter (Berger, 2007).           

Estrar bildas genom en kemisk reaktion mellan syra och alkohol, i detta fall fettsyror och högre 

alkoholer (Dahlgren, 1994), se figur 2. Fettsyrornas smakegenskaper såsom viskositet och fyllighet 

förs vidare till estrarna i den kemiska reaktionen (Berger, 2007). Estrar är den gruppen med flest 

komponenter, varav de flesta ger önskvärda smak- och doftkaraktärer såsom frukt och blommor 

(Berger, 2007). Estrarnas kvantitet och proportioner har enligt Berger (2007) stor betydelse för de 

upplevda smak- och doftkomponenterna, på grund av att dess koncentration överstiger de 

sensoriska tröskelvärdena. Vid oxidation av etanol under jäsning kan ättikssyra bildas (Berger, 
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2007). När en reaktion sker mellan estrar och ättikssyra bildas etylacetat, vilket är produktens 

största ester (Berger, 2007). Överstiger etylacetat 150 milligram per liter bildas oönskade 

smakkomponenter med karaktär av lösningsmedel (Jackson, 2009). Etanolens alkoholkaraktärer 

överstiger de sensoriska tröskelvärdena vid 24,9 milligram per liter, i rent vatten (Berger, 2007). 

Destillationsprocess

Inom destilleringsprocessen separeras delar av vätskan (Berger, 2007). Första separationen kallas 

huvudet, vilken innehar stora delar volatila komponenter liknande acetaldehyd (Berger, 2007). 

Tredje separationen, kallad svansen, innehar komponenter med hög kokpunkt såsom etylestrar av 

fettsyror (Berger, 2007). Båda separationerna innehåller oönskade smakkomponenter i den färdiga 

produkten och väljs därför bort (Berger, 2007). Kvarvarande vätska från andra separationen, kallad 

hjärtat, består av rikligt med doftkomponenter som är viktiga för den sensoriska kvalitén (Berger, 

2007). Endast vodka som består av doftkomponenter under 3.8 milligram per deciliter är tillåtet att  

producera (Berger, 2007). Enligt Mazurkiewicz, Baranowska och Achremowicz (2009) studie har 

färdigställd vodka bäst smakkaraktär vid 40 procent alkoholstyrka. Vid destillation i multipla 

kolonnsystem kan högre alkoholhalt utvinnas än vid användning av andra destillationspannor 

(Berger, 2007).       

2.2.3 Sinnesförnimmelser

Enligt Cortés, Fernández, Otero och Salgados undersökning (2009) framkom det hur 

smakkomponenter uppfattas i destillerade spritsorter. Studien påvisade att söta smakkomponenter 

och komponenter med hög viskositet, ger positiva sinnesförnimmelser för produkten i munhålan 

(Cortés m.fl., 2009). Författarna menar vidare att komponenter med hög viskositet samt de söta 

smakkomponenterna har stor betydelse för hur ren produkten uppfattas (Cortés m.fl., 2009). 

Komponenterna med hög viskositet ger även en positiv sinnesförnimmelse då de stannar kvar 

längre i munhålan (Cortés m.fl., 2009). Enligt Broom (2006) är en lång längd en indikation för hög 

kvalité hos produkten. Positiva sinnesförnimmelser framkommer även vid blommiga 

smakkomponenter (Cortés m.fl., 2009). Enligt Peña y Lillos m.fl. (2005) undersökning framkom 

negativa sinnesförnimmelser framförallt vid vegetabiliska och kemiskt upplevda smakkomponenter.  

2.2.4 Smaksatt vodka

Genom tillsättning av en eller flera smakkomponenter i neutral vodka skapas en smaksatt vodka 

(Yamakawa, 2010). Enligt Broom (2006) kan framställningsprocessen variera i stor skala mellan 
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producenterna. Vid den mest kostnads- och tidseffektiva framställningen tillsätts artificiella  

smakessenser, framtagna genom kemisk produktion (Broom, 2006). Yamakawa (2010) menar dock 

att artificiella essenser ger underlägsna smakkomponenter jämfört med användning av naturliga 

ingredienser. Naturliga ingredienser kan tillsättas genom maceration, då råvaran placeras i vodkan 

tills smakkomponenterna extraherats ut i produkten (Broom, 2006). Även naturliga koncentrat kan 

tillsättas; dessa utvinns genom förångning av råvaran där kondensen tas till vara och bildar en 

naturlig essens (Broom, 2006). Men Yamakawa (2010) menar även att naturliga ingredienser 

varierar i smakkomponenter beroende på tillsättningen av dem, likväl val av råvaran. På grund av 

detta finns ett stort behov av förbättring vid tillsättningen av ingredienser inom industrin för 

smaksättning av vodka (Yamakawa, 2010). Enligt Westman3 finns metoder hur smakkomponenter i 

naturliga essensers kan förändras utifrån huvudråvaran. Westman menar vidare, för produkter utan 

tillsatt socker kan producenterna istället tillsätta naturliga vaniljextrakt vilket upplevs sött, detta för  

att höja den upplevda intensiteten för sötma. Westman ger ytterligare exempel vid tillsättning av  

citronolja för att höja intensiteten för syra.      

                          

3. Syfte

Uppsatsens syfte är att kartlägga hur konsumenter upplever intensiteten på fem utvalda 

smakegenskaper i smaksatt vodka, satt i relation till hur de egentligen önskar att intensiteten skall  

vara.

    

3.1. Frågeställning

Uppfyller Absolut Vodkas smaksatta vodkor konsumenternas preferenser?   

  

3 Gunilla Westman. Nordarom AB. Telefonsamtal Maj 2011. 
11



4. Metod och material

Undersökningen grundar sig i en sensorisk analys för att besvara uppsatsens syfte. Vid analysen 

användes följande metod och material. 

4.1 Material

Vid den sensoriska bedömningen användes fem stycken prover tillhörande Absolut Vodkas portfölj, 

se tabell 1. Alla prover tillverkas av naturliga ingredienser, utan tillsatt socker (Absolut, 2010c).  

Proverna destilleras i kolonnpanna, med slutgiltig buteljeringsstyrka på 40 volymprocent (Absolut, 

2010c). Vid de smaksatta proverna tillsätts koncentrat av naturliga ingredienser för angiven smak4, 

se tabell 1. Ytterligare information om recept och framställning är hemlighetsstämplad och ej  

tillgänglig för allmänheten. Absolut Vodka, som är en naturell vodka, bedömdes för att ge en 

jämförbar sensorisk kontrast mot de smaksatta proverna.    

Tabell 1. Prover som bedömdes vid den sensoriska analysen.

Absolut Vodka Naturell vodka som utgör basprodukt till Absolut Vodkas smaksatta portfölj. 

Produkten innehar smakkaraktärer av spannmål samt torkad frukt (Absolut, 

2010d).    

Absolut Kurant Smaksatt vodka med mjuka och fylliga smakkaraktär av syrliga svarta vinbär 

(Absolut, 2010e). 

Absolut Citron Vodka med mjuka, fylliga och fruktiga smakkaraktärer av citron, citronskal 

samt lime (Absolut, 2010f). 

Absolut Mango Vodka med fylliga smakkaraktärer av mogen mango och toner av tropisk frukt 

(Absolut, 2010g). 

Absolut Pears Vodka med mjuka smakkaraktärer av mogna päron (Absolut, 2010h). 

Två centiliter av respektive vodka serverades i ISO-standardiserade glas (21,5 cl). Via 

rekommendationer av Absolut Vodka's sensoriska chef Per Hermansson provades vodkan i 

4 Per Hermansson. Sensorisk chef vid Absolut Vodka. Telefonsamtal April 2011.
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rumstemperatur, utspädd med 15 % avjoniserat vatten. Hermansson menar att volatila 

doftmolekyler frigörs vid tillsättning av vatten samtidigt som vodkan bibehåller sin sensoriska 

profil.  

4.2 Metodval

Studien grundar sig i ett omfattande deskriptivt metodtest med sin grund i Wine and Spirit  

Education Trusts provningsmetodik (Broom, 2006). Metoden baseras på en intensitetsmätning av 

produktens individuella nyckelegenskaper, i detta fall vodkans (Muñoz, Civille & Carr, 1992). 

Nyckelegenskaperna är utvalda från WSETs provningsmetodik för smakupplevelsen (Broom, 

2006), se tabell 2. I tabellen presenteras även den använda skalan.

Tabell 2. Smakegenskaper som deltagarna bedömde.

Sötma Indikerar sockerhalten i den angivna produkten, från torr till söt. Där 0 

representerar torr och 9 representerar söt på intensitetsskalan. 

Alkohol Påvisar den angivna produktens alkoholhalt, vilket framträds genom 

brännande smakegenskaper, från len till skarp. Där 0 representerar len och 9 

skarp.     

Smak Indikerar hur intensiva smakegenskaper den angivna produkten framhäver, 

från lätta till tydliga. Där 0 representerar lätt och 9 tydliga.

Kropp Beskriver den angivna produktens fyllighet, tyngd samt viskositet, från lätt till 

riklig. Där 0 representerar lätt och 9 riklig. 

Längd Påvisar tiden den angivna produktens smakegenskaper lever kvar i munhålan 

efter sväljning eller spottning, från kort till lång. Där 0 representerar kort och 

9 lång.  

Enligt Muñoz m.fl. (1992) genererar intensitetsmätningar detaljerad information om hur produktens 

smakvariabler ställs mot varandra, vilket ger direkta direktiv om anpassning av ingredienser och 

produktförbättring. Metoden genererar ett kvantitativt resultat vilket innebär att man erhåller  

kvantifierad data i form av värden från mätningarna som sedan kan analyseras (Bryman, 2011). 

Metoden som användes vid den sensoriska analysen utgick från WSET's smakegenskaper för att 
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besvara uppsatsens syfte rörande den smaksatta vodkans smakintensitet. Anledningen till att WSET 

fick stå som utgångspunkt beror på att det är en välutvecklad och erkänd provningsmetodik som 

används internationellt och därmed antas ha en hög trovärdighet, något som Bryman (2011) nämner 

som en viktig aspekt. Vidare hade provningsdeltagarna alla tidigare erfarenhet av metoden vilket  

innebar att de inte behövde genomgå en omfattande utbildning i metodiken, något som annars hade 

varit fallet. 

Vid datainsamlingstillfället genomförde provningsdeltagarna två stycken intensitetsbedömningar för  

varje enskilt prov. Deltagarna bedömde först hur de upplevde intensiteten för respektive egenskap 

som anges i tabell 2 på en stigande skala från 0 till 9, där 9 ansågs vara högsta möjliga intensitet och 

0 lägsta möjliga intensitet, vid varje prov. Vid andra bedömningen genomfördes ett individuellt  

preferenstest, där deltagarna angav önskad intensitet för samma prov enligt samma kriterier, något 

som författaren valde att se som balanspreferenser. Balanspreferenserna beskriver, enligt författaren, 

den önskade smakupplevelsen utifrån egna preferenser. De två intensitetsbedömningarna 

genomfördes direkt efter varandra vid varje prov. 

4.3 Provningsdeltagare

Kriteriet för varje enskild bedömare som deltog i undersökning var avslutad senorisk grundkurs vid 

Grythytte Akademi, eller att bedömarna varit verksamma inom sensoriska bedömningar vid 

akademin innan provningstillfället. Inom sensorisk grundkurs har deltagarna tidigare erfarenhet från 

WSETs provningsmetodik (Broom, 2006). Deltagarna valdes genom ett bekvämlighetsurval, för att 

hitta de lämpligaste deltagarna (Bryman, 2011). Deltagarna genomförde den sensoriska analysen 

utan träningsförberedelser. Muñoz m.fl (1992) rekommenderar dock att provningsdeltagarna blir 

utbildade, något som togs i beaktande. Anledningen till att författaren valde att frångå 

rekommendationen var dels för att paneldeltagarna redan var införstådda med WSETs metodik och 

dels för att en sådan utbildning ansågs bli för omfattande för att falla in under studiens tidsram. 

Totalt deltog 30 stycken provningsdeltagare, studenter och lärare vid Grythytte Akademi, i den 

sensoriska panelen. Meilgaard m.fl. (2007) menar att test av detta slag är som mest effektiva om 

man har 50 eller fler deltagare, men då det visade sig svårt att uppnå detta antal ansågs 30 deltagare 

vara en tillräckligt hög siffra för att ändå kunna tillskriva testet en viss reliabilitet.
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4.4 Genomförande

De sensoriska analyserna genomfördes den 13:e april 2011 i sensoriska laboratoriet vid Restaurang- 

och hotellhögskolan, Grythytte Akademi. Lokalen uppfyller ISO Standard 6658:s krav för 

sensoriska analyser (ISO, 1985). Vid genomförandet registrerades tjugo stycken panelmedlemmar 

för proverna Absolut Vodka samt Absolut Mango. Vid analys av proverna Absolut Kurant, Absolut 

Citron samt Absolut Pears registrerades nio stycken panelmedlemmar. Den sensoriska panelen 

genomgick två stycken intensitetsbedömningar vid varje produktprovning. 

Deltagarna blev placerade i enskilda provningsbås med ett exemplar av varje prov som var 

slumpmässigt kodat samt spottkopp. Bedömningarna utfördes i tre omgångar vid klockan 11.30, 

13.30 och 15.30. Panelmedlemmarna ombads att registrera sina intensitetsbedömningar för upplevd 

och sedan önskad intensitet i det sensoriska datorprogrammet FIZZ på en skala graderad mellan 0 – 

9. Vid sista bedömningsomgången registrerades upplevd och önskad intensitet för hand på papper, 

då tekniska problem uppstod i FIZZ. De tekniska problemen i FIZZ medförde även att 

resultatbedömningar förlorades. För proverna Absolut Kurant, Absolut Citron och Absolut Pears 

förlorades alla resultatbedömningar som registrerades i FIZZ. Medan för proverna Absolut Vodka 

och Absolut Mango förlorades 10 stycken resultatbedömningar i FIZZ.     

4.4.1 Sensorisk analys

Bedömningen från de sensoriska analyserna behandlades i programmet Microsoft Excel. 

I programmet beräknades medelvärdet för upplevd samt önskad intensitet från intensitetsskalan 

mellan 0 till 9 för respektive prov. Därefter beräknades differensen mellan medelvärdena för 

upplevd och önskad intensitet för varje produkt, vilket presenteras i resultatet.    
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5. Resultat

Här presenteras resultatet från den sensoriska analysen. Differensen mellan medelvärdena för 

egenskaperna sötma, alkohol, smak, kropp samt längd för respektive produkt presenteras. Figurerna 

presenterar bedömt intensitetsvärde mellan 0 till 9 för respektive egenskap och tabellerna påvisar  

hur intensiteten önskas höjas eller sänkas; vid sänkning presenteras minus framför intensitetsvärdet. 

Presenteras värdet 0,00 i tabellerna finns ingen bedömd skillnad mellan upplevd och önskad 

intensitet för angiven egenskap.

Den naturella vodkan utgör basen i respektive produkt och presenteras därför i figurerna med färgen 

grå. Den naturella smaken används som kontrast mot de smaksatta proverna då dessa attribut 

förändrar produktens sensoriska profil. Naturell presenteras utifrån hur provningsdeltagarna 

upplevde intensitet i provet.           

5.1 Absolut Mango

De upplevda och önskade intensitetsbeskrivningar för Absolut Mango, påvisade skillnader för de 

bedömda egenskaperna, se figur 3 samt tabell 3. 

Figur 3. Bedömda intensitetsvärden mellan 0-9 för egenskaperna sötma, alkohol, smak, kropp och 

längd. 
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Jämförelsen mellan upplevd intensitet för naturell och upplevd intensitet för Absolut Mango 

påvisade ingen större skillnad för det tillsatta koncentratet, förutom vid egenskapen sötma. Panelen 

upplevde här att koncentratet tillfört sötma, se figur 3.   

Tabell 3. Skillnaderna mellan medelvärdena för upplevd och önskad intensitet för respektive 

egenskap.

 

Önskan om minskad intensitet framkom för egenskaperna alkohol (-0,92) och smak (-0,43) för 

Absolut Mango, varav alkoholens upplevda intensitet skilde sig mest från den önskade intensiteten. 

För egenskaperna sötma (0,06) samt längd (0,07) bedömde panelen ingen större skillnad mellan 

upplevd samt önskad intensitet. Panelen önskade dock en fylligare produkt med högre viskositet, då 

störst avvikelser mellan upplevd och önskad intensitet framkom vid bedömningen av egenskapen 

kropp (1,03), se figur 3 samt tabell 3.

5.2 Absolut Pears

Flera skillnader framkom vid jämförelse mellan upplevd och önskad intensitet för egenskaperna i 

Absolut Pears, se figur 4 samt tabell 4. 
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Önskad Sötma Alkohol Smak Kropp Längd
Upplevd
Sötma 0.06
Alkohol -0.92
Smak -0.43
Kropp 1.03
Längd 0.07



Figur 4. Bedömda intensitetsvärden mellan 0-9 för egenskaperna sötma, alkohol, smak, kropp och 

längd. 

Panelen påvisade såldes en skillnad för egenskaperna sötma, alkohol samt smak till det tillsatta 

koncentratet, vid jämförelse mellan upplevd intensitet för naturell och upplevd intensitet för Absolut  

Pears. Medan för egenskaperna längd och kropp bedömdes ingen större differens, se figur 4. 

Panelen upplevde att koncentratet tillfört sötma och samtidigt sänkt provets alkoholstyrka och 

smak.  

Tabell 4. Skillnaderna mellan medelvärdena för upplevd och önskad intensitet för respektive 

egenskap. 

Undersökningen visade på önskningan om minskad intensitet för egenskaperna sötma (-0,45), 

alkohol (-0,21) samt smak (-0,82), varav smakkoncentrationens upplevda intensitet skilde sig mest 

från den önskade intensiteten. Egenskapen kropp (0,69) var den enda egenskapen vars intensitet 

önskades vara högre än den upplevda intensiteten i Absolut Pears, vilket betyder att panelen 

önskade en fylligare produkt med högre viskositet. För egenskapen längd (-0,04) framkom ingen 

större skillnad mellan upplevd samt önskad intensitet, se figur 4 samt tabell 4.         
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Önskad Sötma Alkohol Smak Kropp Längd
Upplevd
Sötma -0.45
Alkohol -0.21
Smak -0.82
Kropp 0.69
Längd -0.04



5.3 Absolut Citron

I Absolut Citron framkom skillnad för flera av egenskaperna vid jämförelse mellan de bedömda 

intensitetsvärdena för upplevd och önskad intensitet, se figur 5 samt tabell 5. 

Figur 5. Bedömda intensitetsvärden mellan 0-9 för egenskaperna sötma, alkohol, smak, kropp och 

längd. 

Jämförelsen mellan upplevd intensitet för Absolut naturell och för Absolut Citron visade på en 

skillnad för egenskaperna längd och smak för det tillsatta koncentratet. För egenskaperna sötma, 

alkohol samt kropp framkom dock ingen större skillnad, se figur 5. Panelen ansåg därför att det 

tillsatta koncentratet minskat intensiteten för smak och längd.  

Tabell 5. Skillnaderna mellan medelvärdena för upplevd och önskad intensitet för respektive 

egenskap.

Skillnaderna mellan medelvärdena för upplevd och önskad intensitet påvisade en önskan om högre 

intensitet för alla egenskaper förutom alkohol (-1,3) och kropp (-0,38), där panelen ansåg att 
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Önskad Sötma Alkohol Smak Kropp Längd
Upplevd
Sötma 0.47
Alkohol -1.3
Smak 0.18
Kropp -0.38
Längd 1.19



Absolut Citron hade för brännande egenskaper samt var för fyllig. Vid bedömningen av egenskapen 

längd (1,19) framkom den största skillnaden mellan upplevd samt önskad intensitet, då panelen 

önskade att Absolut Citrons smakegenskaper skulle leva kvar i munhålan en längre tid än den 

gjorde. Bedömningen av egenskaperna sötma (0,47) samt smak (0,18) påvisade även den en önskan 

om högre intensitet jämfört med den upplevda intensiteten, se figur 5 samt tabell 5.

5.4 Absolut Kurant

En skillnad framkom för Absolut Kurant vid jämförelse mellan upplevd och önskad intensitet för 

flera av egenskaperna, se figur 6 samt tabell 6.

Figur 6. Bedömda intensitetsvärden mellan 0-9 för egenskaperna sötma, alkohol, smak, kropp och 

längd. 

Panelen bedömde en skillnad för alla egenskaper förutom sötma till det tillsatta koncentratet vid  

jämförelse mellan upplevd intensitet för Absolut naturell och för Absolut Kurant. Panelen ansåg att  

det tillsatta koncentratet minskat intensitet för egenskaper alkohol, smak, kropp och längd, se figur 

6.  
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Tabell 6. Skillnaderna mellan medelvärdena för upplevd och önskad intensitet för respektive 

egenskap.

Skillnaden mellan medelvärdena för upplevd och önskad intensitet i Absolut Kurant visade på en 

önskan om högre intensitet för alla egenskaper utom alkohol (-0,16), där panelen ansåg att 

alkoholens intensitet var för påträngande. Bedömningen av egenskaperna sötma (0,85) och kropp 

(0,68) påvisade de största skillnad mellan upplevd samt önskad intensitet. Panelen önskade även en 

högre intensitet än upplevd intensitet för egenskaperna smak (0,44) och längd (0,38), se figur 6 samt 

tabell 6.    

  

6. Diskussion

I följande avsnitt presenteras information om hur studiens syfte besvaras. Avslutningsvis diskuteras 

även hur uppsatsens författare upplevde metoden som användes för den sensoriska analysen.   

6.1 Resultatdiskussion

Vid skillnader mellan upplevd och önskad intensitet menar uppsatsens författare att alternativ finns  

för att påverka och efterleva panelens önskade intensitet. 

I Resultatet framkom ett mönster för de önskade intensitetsvärdena mellan egenskaperna vid 

respektive prov. Deltagarna önskade liknande intensitetsvärde för respektive egenskapen i samma 
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Önskad Sötma Alkohol Smak Kropp Längd
Upplevd
Sötma 0.85
Alkohol -0.16
Smak 0.44
Kropp 0.68
Längd 0.38



prov, undantaget skedde för egenskapen längd. Vilket påvisar att liknande intensitetsvärden för 

egenskaperna i samma prov är att föredra.        

Enligt Yamakawa (2010) kan smakkomponenterna från naturliga ingredienser i koncentratform 

variera beroende på tillsättningsprocess, vilket möjligtvis kan ha påverkat resultatet för upplevd och 

önskad intensitet. 

6.1.1 Sötma

Resultatet visade på en önskan om högre intensitet för egenskapen sötma i proverna Absolut Citron 

och Absolut Kurant. För provet Absolut Pears framkom däremot en önskan om minskad intensitet 

för sötma, medan för Absolut Mango fanns svag resultatskillnad mellan upplevd och önskad 

intensitet, vilket påvisade nästan optimal intensitet. 

Enligt Berger (2007) kan söta komponenter uppkomma via acetaldehyd. Acetaldehyds komponenter 

kan enligt Lea och Piggott (2003) påverka proverna väldigt mycket genom dess låga sensoriska 

tröskelvärde. Då Berger (2007) anser att stora delar av volatila ämnen liknande acetaldehyd 

försvinner i destillationsprocessen, kan intensiteten för upplevd sötma från acetaldehyder anpassas 

efter deltagarnas önskemål genom en justering av destillationsprocessen.    

Enligt Westman (2011) kan intensiteten för egenskapen sötma även förändras genom det tillsatta 

smakkoncentratet. Westman (2011) menar att producenter kan tillsätta naturligt vaniljextrakt till det  

ursprungliga smakkoncentratet, för att höja den upplevda intensiteten för sötma. Westman (2011) 

menar även att citronolja kan tillsättas för att höja den upplevda intensiteten för syra. Keast och 

Breslin (2002) anser att intensiteten för sötma och syra undertrycker varandra systematiskt vid höga 

koncentrationer. Enligt ovanstående information bör intensiteten för upplevd sötma även kunna 

anpassas genom en justering av mängden av det tillsatta smakkoncentratet. 

6.1.2 Alkohol

En önskan om minskad intensitet för egenskapen alkohol framkom i alla prover.         

       

Enligt Europeiska Unionens lagar måste vodka destilleras till minimum 96 procent i alkoholstyrka 

(Broom, 2006). Enligt Lachenmeier m.fl. (2003) sänks sedan alkoholhalten till buteljeringsstyrka 
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genom att tillsätta avjoniserat vatten. Tillsättning av ytterligare avjoniserat vatten för att minska  

intensiteten för egenskapen alkohol kan dock påverka produktens resterande egenskaper, och bör 

därför undvikas. 

Enligt Meilgaard m.fl. (2007) uppfattas alkoholens retande smakkomponenter av det trigeminala 

sinnet. Meilgaard m.fl. (2007) menar vidare att det trigeminala sinnet aktiveras när koncentrationen 

av retande smakkomponenter överstiger stimulansen för smak- och doftsinnets receptorer. Den 

upplevda intensiteten för egenskapen alkohol skulle därför kunna sänkas genom en justering av den 

upplevda intensiteten för smak, vilket presenteras nedan.

6.1.3 Smak och kropp

Från resultatet framkom önskningar om minskad intensitet för egenskapen smak samt högre 

intensitet för egenskapen kropp i proverna Absolut Mango och Absolut Pears. För provet Absolut 

Citron önskades en högre intensitet för egenskapen smak samt en minskad intensitet för egenskapen 

kropp. En önskan om högre intensitet för båda egenskaperna framkom för provet Absolut Kurant.

Enligt Berger (2007) är estrar den största gruppen av smakkomponenter. Estrar bildas genom en 

kemisk reaktion mellan fettsyror och högre alkoholer (Dahlgren, 1994). Enligt Berger (2007) 

innehar fettsyror egenskaper så som fyllighet och viskositet, medan högre alkoholer innehar 

fruktiga smakkomponenter. Berger (2007) menar vidare att egenskaperna för respektive 

ämnesgrupp förs vidare via den kemiska reaktionen till estrar. Vid proverna Absolut Mango och 

Absolut Pears önskades minskad intensitet för egenskapen smak samt högre intensitet för 

egenskapen kropp. För Absolut Citron önskades högre intensitet för egenskapen smak samt minskad 

intensitet för egenskapen kropp. En möjlig förklaring till detta kan vara att ämnesgrupperna 

fettsyror och högre alkoholer blivit felproportionerade i den kemiska reaktionen vid jäsningen. 

För provet Absolut Kurant kan estrarnas koncentration öka för att på så sätt ge en högre intensitet 

för egenskaperna smak och kropp. Samtidigt skulle den upplevda intensiteten för egenskapen 

alkohol minska, vilket önskades av panelen.         

6.1.4 Längd

För proverna Absolut Citron och Absolut Kurant framkom en önskan om högre intensitet för 
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egenskapen längd. För proverna Absolut Mango och Absolut Pears fanns endast en svag skillnad 

mellan upplevd och önskad intensitet, vilket därför påvisade en nästan optimal intensitetsnivå.

 

Enligt Broom (2006) betyder egenskapen längd hur lång tid produktens smakkomponenter lever 

kvar i munhålan efter sväljning eller spottning. Författaren av uppsatsen menar att intensiteten för 

egenskapen längd kan anpassas genom estrarnas koncentrationsvärde, då Cortés m.fl. (2009) anser 

att komponenter med hög viskositet genererar positiva sinnesförnimmelser av att 

smakkomponenterna lever kvar längre tid i munhålan. Enligt Berger (2007) finns de angivna 

komponenterna med hög viskositet i estrarna som även är den största gruppen av smakkomponenter. 

Vilket göra att estrarna antas kunna påverka intensiteten för egenskapen längd.  

6.1.5 Naturell

För de smaksatta varianterna av Absolut vodka tillsätts naturliga koncentrat i naturell för angiven 

smak5. 

Resultatet mellan upplevd intensitet för naturell och för de smaksatta varianterna påvisade 

intensitetsförändringar för alla egenskaperna. I de olika varianterna förändrades intensiteten för alla 

bedömda egenskaper, vilket påvisar att de tillsatta koncentraten har markant inverkan på provernas 

sensoriska profil.     

6.2 Metoddiskussion

Studiens undersökning grundar sig i ett omfattande deskriptivt metodtest genom WSET's (2009) 

provningsmetodik. Metoden baseras på en intensitetsmätning av produktens individuella egenskaper 

(Muñoz, m.fl., 1992). Egenskaperna som bedömdes var: sötma, alkohol, smak, kropp samt längd. 

Uppsatsens författare anser att metoden genererade relevant information för att besvara uppsatsens 

frågeställning. Uppsatsens författare anser dock att djupare vetenskaplig information om 

ämnesgrupper som påverkar egenskapen längd var bristfällig.   

I undersökningen bedömdes fem stycken prover: Absolut Vodka, Absolut Mango, Absolut Pears, 

5 Per Hermansson. Sensorisk chef vid Absolut Vodka. Telefonsamtal April 2011.
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Absolut Citron samt Absolut Kurant. Två centiliter av respektive produkt serverades i ISO 

standardiserade glas. Via rekommendationer av Per Hermansson (2011) serverades vodkan utspädd 

med 15% avjoniserat vatten i respektive glas. Enligt Berger (2007) är smakupplevelsen stark 

förknippat med produktens doftegenskaper, vilket påvisas av volatila ämnen. Då tillsättning av 

avjoniserat vatten var en tidskrävande process, menar uppsatsens författare att viktiga volatila 

ämnen möjligtvis lämnat produkten, vilket i så fall kunnat påverka produktens egenskaper.

Datainsamlingen skedde med hjälp av det sensorisk programmet FIZZ. Totalt deltog 30 stycken 

panelmedlemmar vid genomförandet. Dessvärre uppstod tekniska problem i FIZZ, vilket medförde 

förlorade resultatbedömningar. Total registrerades tjugo stycken panelmedlemmar för produkterna 

Absolut Vodka och Absolut Mango. För produkterna Absolut Pears, Absolut Citron samt Absolut 

Kurant registrerades nio stycken panelmedlemmar. Uppsatsens författare anser därför att 

resultatbedömningen för produkterna Absolut Pears, Absolut Citron och Absolut Kurant ej är lika 

trovärdig som vid bedömningen av produkterna Absolut Vodka samt Absolut Mango.                      

Detaljerad information om recept samt framställningsprocess för proverna var dessvärre ej 

tillgänglig för allmänheten. Uppsatsens författare har därför inte kunnat ge konkret information om 

ingrediensers anpassning för att uppfylla panelen önskade intensitet.

7. Slutsats

Produkterna uppfyllde i många avseenden inte konsumenternas preferenser. Konsumenterna 

påvisade en önskan om ändrad intensitet för egenskaperna sötma, alkohol, smak, kropp och längd 

än vad som fanns i produkterna. Ämnesgrupperna som antas kunna anpassas efter konsumenternas 

önskemål var framförallt acetaldehyd, högre alkoholer, fettsyror och estrar. Acetaldehyds 

koncentrationsvärde antas påverka egenskapen sötma, medan koncentrationsvärdet för högre 

alkoholer och fettsyror som bildar estrar antas påverka resterande egenskaper efter konsumenternas 

önskemål.     
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Uppsatsens författare lämnar vidare förslag om djupare forskning om vilka ämnesgrupper som 

påverkar egenskapen längd.  
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