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Sammanfattning 

Inom beskrivande sensorisk analys är quantitative descriptive analysis (QDA) en användbar 

metod där sensoriska paneler används för att genomföra profilbedömningar av en produkts 

sensoriska egenskaper. För att skapa homogent bedömande paneler tränas paneldeltagarna 

sensoriskt i att urskilja sensoriska egenskaper och deras intensitet.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att statistisk utvärdera huruvida panelträning i QDA 

beträffande ekkaraktär i whisky har lett fram till en mer homogent bedömande panel. Under 

elva sessioner tränade uppsatsförfattaren en panel i QDA-bedömning. De fem av panelens 

bedömare som deltagit vid träningens samtliga sessioner valdes ut för att följas i uppsatsens 

resultatdel. De sensoriska övningsbedömningar som panelen kontinuerligt genomförde under 

träningsperioden har analyserats statistiskt i datorprogrammet PanelCheck genom tillämpning 

av fem analysinstrument; p-värde, MSE-värde, p*MSE-plot, line plots samt Tucker1-plots.  

 

Studien visar på att träningen har gett positiv effekt på panelen som en helhet. På individuell 

bedömarnivå har träningen gett varierande effekt. En bedömare uppvisar stor positiv 

utveckling. Tre bedömare uppvisar medelstor positiv utveckling och den sista bedömaren 

uppvisar liten utveckling. Panelträning är ett effektivt sätt att förbättra sensoriska panelers 

förmåga att utföra profilbedömningar av produkter. Det går säkerligen alltid att förbättra en 

panel ytterligare men av ekonomiska och tidsmässiga skäl måste träningen begränsas och 

målet för panelledaren bör därmed vara att nå så långt som möjligt med givna medel.  

 

Nyckelord: oak flavours, panellist training, quantitative descriptive analysis, sensory 

evaluation   



Förord 

Denna C-uppsats har skrivits inom ramen för ett pågående samarbetsprojekt (hädanefter: 

ekprojektet) mellan Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Institutionen för 

naturvetenskap och teknik vid Örebro Universitet samt det svenska ekfatsföretaget 

Thorslundskagge. Projektet är centrerat kring lagring av whisky och vin på ekfat med olika 

ursprung med en särskild inriktning mot att analysera den svenska ekens kvalitet. 

Uppsatsförfattaren vill inledningsvis tacka Thorslundskagge och projektet i stort för 

bidragande med resurser i form av donerad whisky, inköpt referenswhisky samt 

referenssubstanser som använts under panelträningen. Ett stort tack riktas även till följande 

personer som hjälpt uppsatsförfattaren under arbetets gång. Åsa Öström, universitetslektor vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, som har handlett uppsatsförfattaren i rätt 

riktning och kommit med upplägg och idéer både vad gäller panelträning och 

uppsatsskrivande. Bert van Bavel, professor vid Institutionen för naturvetenskap och teknik 

vid Örebro Universitet, som har bidragit med stor kunskap om ekprojektets kemiska sida. 

Mischa Billing, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, som har 

bidragit med experthjälp vad gäller whiskyprovningsmetodik. Asgeir Nilsen, doktorand vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, som har givit en hjälpande hand med 

statistikarbetet i PanelCheck. Sist men inte minst skall ett stort tack riktas till deltagarna i 

ekpanelen utan vars entusiastiska deltagande denna studie aldrig hade kunnat genomföras.  

 

Tack! 

 

Grythyttan, maj 2012 

Victor Dahlberg
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Inledning 

Denna uppsats behandlar ett delprojekt som har genomförts inom ramen för ett pågående 

samarbetsprojekt mellan Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Institutionen för 

naturvetenskap och teknik vid Örebro Universitet samt det svenska ekfatsföretaget 

Thorslundskagge. Ekprojektet är centrerat kring lagring av maltwhisky och vin på ekfat från 

olika länder för att utröna kvaliteten på svensk ek i förhållande till ek från USA och 

Frankrike. Det analytiska arbetet inom ekprojektet har två dikotomiska sidor. Dels har den 

ekfatslagrade whiskyn analyserats kemiskt genom gaskromatografi för att utröna vilka olika 

eksubstanser som överförs från eken till whiskyn. Dels har whiskyn analyserats sensoriskt 

genom profilbedömningar genomförd av en panel av sommelierstudenter från Restaurang- 

och hotellhögskolan i Grythyttan. Den första sensoriska provningsomgången genomfördes 

under hösten 2011 och den andra provningsomgången inleddes i maj 2012. I syfte att stärka 

validiteten av den sensoriska analysen genomfördes panelträning i beskrivande sensorisk 

analys inför ekprojektets andra provningsomgång. Detta panelträningsarbete genomfördes av 

uppsatsförfattaren under mars 2012 och ligger till grund för studien i denna C-uppsats. 

Inom beskrivande sensorisk analys (eng. descriptive analysis), vari profilbedömning är en 

teknik, används sensoriska paneler för att analysera egenskaperna hos en produkt med avsikt 

att skapa en sensorisk beskrivning av produkten. I syfte att öka panelens kompetens, och 

således få bedömarna att utföra mer kvalitativa bedömningar, tränas ofta paneler i att förstå 

och analysera intensiteten av de egenskaper i produkten som är av intresse. Genom 

träningsförfarandet ges möjlighet till att förbättra både panelens samlade samt varje 

panelmedlems enskilda bedömningsförmåga. Träningen syftar ofta både till att förbättra 

panelens förmåga att urskilja specifika egenskaper i prover samt till att öka panelens förmåga 

att konsekvent bedöma prov likvärdigt vid analys av samma prov vid olika tillfällen.  

Sensoriskt forskningsarbete och studielitteratur från området behandlar och beskriver relativt 

väl grunderna kring panelträning inom olika tekniker av beskrivande sensorisk analys. Det 

finns dock förhållandevis lite skrivet om hur träningen bör genomföras rent praktiskt. Detta 

beror med stor sannolikhet på att träningsförfarandet tenderar att se mycket olika ut beroende 

på mot vilken produkt och mot vilka egenskaper som panelen skall tränas. Panelträningen är 

således inte statisk till sin natur utan den måste anpassas efter bakomliggande förutsättningar 

för att ge önskvärd effekt. Denna uppsats behandlar och analyserar resultatet av en av 

uppsatsförfattaren genomförd panelträning i beskrivande sensorisk analys, med utgångspunkt 
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i metoden quantitative descriptive analysis, av egenskaper som beskriver den sensoriska 

påverkan som ekfatslagring har på maltwhisky.  

Går det att statistiskt att utläsa en förbättring i förmågan att utföra kvalitativa bedömningar 

hos panelen som helhet och hos varje enskild panelmedlem mellan första och sista 

träningssession?  

 

 

Bakgrund 

Detta kapitel beskriver bakomliggande förutsättningar med relevans för studien och dess 

genomförande. Kapitlet har strukturerats i tre delar; ”Sensorisk analys”, ”Ekkemisk analys” 

samt ”Att utvärdera sensoriska paneler statistiskt”. Den förstnämnda delen avser att förklara 

de sensoriska metoder och modeller (indirekta mätning) som används inom ramen för 

uppsatsens studie. Den andra delen avser att kortfattat klargöra kemin bakom ekfatslagring av 

whisky samt förklara den kemiska analys av whisky (direkt mätning) som har gjorts inom 

ekprojektet, vilken sedermera legat till grund för framtagningen av de referenssubstanser som 

använts i uppsatsens studie. Den sistnämnda delen ger en allmän introduktion till varför 

statistik analys av sensoriska paneler är viktigt under träningsarbetet. 

 

Sensorisk analys 

Nedan beskrivs beskrivande sensorisk analys samt den underordnade tekniken quantitative 

descriptive analysis med särskilt fokus dels på hur träningsarbetet inom tekniken går till och 

dels språkets betydelse under detta arbete.  

 

Beskrivande sensorisk analys 

Sensorisk vetenskap kan sägas fungera som en länk mellan naturvetenskapen/tekniken och 

beteendevetenskapen där den förstnämnda utgörs av en analys av en produkts kemiska 

sammansättning och de kemiska substansernas sensoriska uttryck medan den sistnämnda 

utgörs av en analys av hur konsumenter väljer mellan produkter ur en specifik produktgrupp 

och varför (Martens, 1999). Det finns idag en rad arbetsmetoder inom sensoriken och det är 
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svårt att säga att den ena metoden skulle vara överlägsen den andra. Istället påpekar 

O’Mahony (1995) att det snarare handlar om att välja rätt metod för att nå det av 

undersökaren eftersökta syftet med studien. Beskrivande sensorisk analys kan sägas vara ett 

paraplybegrepp för en rad metoder som söker beskriva en produkts samtliga sensoriska 

egenskaper (Murray, Delahunty & Baxter, 2001). Profilbedömning är en av de mest använda 

metoderna för att jämföra de sensoriska skillnaderna mellan två produkter samt för att ta fram 

fullständiga sensoriska beskrivningar av en produkt vilka sedan kan användas bland annat för 

att analysera vilka egenskaper hos produkten som är väsentliga för konsumentpreferens (Næs 

& Solheim, 1991; Lawless & Heymann, 2010). Metoden används inom industrin både i ett 

komparativt syfte, för att jämföra hur konkurrentens produkter skiljer sig från ett företags 

egna, samt i ett produktutvecklingssyfte, för att kontrollera att en ny produkt har önskvärda 

egenskaper (Lawless & Heymann, 2010). 

Generellt beskrivet innebär beskrivande sensorisk analys att en sensorisk panel bedömer 

intensiteten hos ett antal förutbestämda produktegenskaper i en viss produkt eller 

produktgrupp (Lawless & Heymann, 2010). Heymann, Machado, Torri och Robinson (2012) 

rekommenderar att panelen består av minst 8 men helst strax över 10 paneldeltagare. 

Meilgaard, Civille & Carr (2007) menar att lämplighetsprövning av paneldeltagarna är av 

yttersta vikt och författarna rekommenderar att paneldeltagarna bör handplockas i syfte att 

skapa en kompetent panel. Detta stärks av Lawless och Heymann (2010) som påpekar att man 

vid beskrivande sensorisk analys inte bör använda sig av otränade konsumenter då metoden 

kräver en panel av provare som kan genomföra konsekventa och upprepat likvärda 

bedömningar. Därför är förberedande panelträningen av yttersta vikt. För att panelens 

deltagare skall analysera produktens egenskaper på ett likartat sätt är det av central betydelse 

att panelen först utvecklar ett gemensamt språkbruk där produktens egenskaper definieras och 

avgränsas och därefter tränas i att analysera intensiteten hos de olika produktegenskaperna 

(Murray et al, 2001). Användandet av en intensitetsskala vid bedömningarna innebär en 

möjlighet att statistiskt analysera dataresultaten både av panelmedlemmarnas enskilda och 

samlade bedömningar.  

Det finns ett flertal tekniker (såväl kvantitativa som kvalitativa) inom beskrivande sensorisk 

analys som används för olika ändamål och av olika sensoriska skolor (Murray et al, 2001). De 

flesta tekniker har dock det gemensamma målet att frambringa objektiva beskrivningar av 

skillnader (samt deras intensitet) mellan olika produkter (Lawless & Heymann, 2010). En 

sådan teknik är Quantitative Descriptive Analysis (QDA). QDA utvecklades under 1970-talet 
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som ett alternativ till den så kallade Flavor Profile-metoden i syfte att ge utökade möjligheter 

till statistisk dataanalys (Stone, Sidel, Oliver, Woolsey, & Singleton, 1974). Vid QDA 

bedömer panelmedlemmarna intensiteten av produktens egenskaper genom att märka ut 

upplevd intensitet på en grafisk linjär 15-centimeters skala där linjen fortsätter en bit utanför 

de båda ändmarkörerna (Stone & Sidel, 2004). Denna utformning av den linjära skalan anses 

minska tendensen för att panelmedlemmarna skall dra sig till att enbart använda sig av skalans 

mittparti (Stone & Sidel, 2004). 

 

Panelträning i Quantitative Descriptive Analysis 

Under träningsfasen exponeras panelen för en rad produktprover och för olika 

referenssubstanser i syfte att genom konsensus skapa en gemensam terminologi för 

egenskaper baserad på enhetliga concepts, se nedan, hos panelens medlemmar (Lawless & 

Heymann, 2010; Murray et al, 2001; Stone, 1992). För att panelmedlemmarna skall avgränsa 

och använda egenskaperna på ett enhetligt sätt skapar panelen även skriftliga eller verbala 

definitioner av egenskaperna (Lawless & Heymann, 2010).  

I träningsarbetet intar panelledaren en passiv roll som snarare syftar till att förenkla panelens 

utvecklingsarbete än att vara en arbetsledande instruktör (Meilgaard et al, 2007). Panelledaren 

avstår därför i hög utsträckning från att influera panelen i definitionsarbetet och inte heller 

deltar panelledaren i de slutliga produktutvärderingarna (Murray et al, 2001). Om panelen 

upplever svårigheter med att enas om definitioner av egenskaper kan dock panelledaren ge 

förslag och tips, det är dock upp till panelen att komma överens om huruvida dessa skall 

inkluderas i egenskapsdefinitionen (Stone, 1992). Panelledaren innehar även en viktig roll då 

denne förser panelen med de referenssubstanser och produktprover som panelen behöver i sitt 

träningsarbete (Stone & Sidel, 2004). En bit in i träningsfasen genomför panelen inte sällan 

bedömningsomgångar vars resultat används för att utvärdera kvaliteten på varje enskild 

panelmedlems bedömning i förhållande till panelens samlade bedömning (Lawless och 

Heymann, 2010). Det råder ingen konsensus om hur lång träningsperioden bör vara, oftast 

tenderar det att vara en kostnadsfråga, men en riktlinje brukar vara 10-15 timmar uppdelat på 

ett antal sessioner (Murray et al, 2011).  

Inom QDA-träning eftersträvas inte att panelen använder sig av intensitetsskalan på ett helt 

likvärdigt sätt utan istället ligger det centrala i att få panelen att bedöma den relativa 

skillnaden mellan olika produkter på ett likvärdigt sätt (Murray et al, 2001). Att 
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panelmedlemmarna A och B bedömer intensiteten för egenskapen ”fruktighet” i whisky X på 

5 respektive 8 är således inget problem så länge som de båda panelmedlemmarna bedömer att 

”fruktigheten” i whisky Y är 3 respektive 6. Den relativa skillnaden i intensitet mellan de 

båda proverna är lika stor för de båda bedömarna och således är panelmedlemmarna 

kalibrerade till att känna intensitetsskillnad på ett likvärdigt sätt. Murray et al (2001) påpekar 

att det är av mindre betydelse att panelmedlemmarna tillämpar skalan på olika sätt då dessa 

skillnader kan justeras genom statistiska analysmetoder såsom variansanalys (hädanefter 

ANOVA, från engelskans analysis of variance). Det skall slutligen observeras att QDA kräver 

att panelen tränas gentemot den specifika produkt som skall undersökas och att det därmed 

inte går att genomföra en ”allmän” QDA-träning (Chollet, Valentin & Abdi, 2005). 

 

Språkets påverkan och utformningen av lämpliga egenskaper 

Stone och Sidel (2004) påpekar att en viktig del av den beskrivande sensoriska analysens 

träningsfas består av att träna panelen i att förstå de på förhand definierade egenskaper som 

skall analyseras. Muñoz och Civille (1998) understryker att panelmedlemmar som inte 

genomgått ett träningsförfarande använder sig av personliga referenser och definitioner vilket 

leder till icke uniforma och svåranalyserade sensoriska utvärderingar av egenskaperna. 

Lawless och Heymann (2010) diskuterar att människor lär sig att organisera mönster i 

sensoriska upplevelser och kategorisera upplevelser av liknande slag i vad som kallas 

concepts. Författarna menar vidare att den mänskliga förmågan att forma concepts bygger på 

tidigare erfarenheter vilket bland annat får som följd att folk från olika kulturer kan forma 

olika concepts baserat på samma sensoriska upplevelser. Med anledning härav är det viktigt 

att vara både noggrann och lyhörd under sensoriskt panelträning för att lyckas skapa concepts 

som panelen förstår och kan arbeta utifrån. Murray et al (2001) menar att concepts formas 

genom två processer; abstraction och generalisation, och tar upp färg som ett enkelt exempel. 

I västvärlden lär vi oss tidigt att förknippa en viss färg med ett visst stimuli, exempelvis grönt 

gräs. Härigenom skapas en abstraction av egenskapen ”grön färg” med en koppling till tinget 

gräs. Genom nästa process, generalisation, breddas egenskapen tillämpningsområde till att 

inkludera även andra ting såsom löv och lime. Andra sensoriska attribut, såsom 

doftegenskaper och textur, är mer komplexa och de är därmed även svårare att forma 

allmängiltiga concepts kring (Murray et al, 2001). För att förenkla formandet av denna typ av 

concepts används ofta referenssubstanser (eng. reference standards), vilket av Rainey (1986) 
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definierats som ”any chemical, ingredient, spice or product’’. Lawless och Heymann (2010) 

påpekar att panelledaren genom att använda referenssubstanser kan underlätta för 

panelmedlemmarna att skapa en bred referensbas kring de olika egenskaperna. Som exempel 

omnämns att egenskapen ”bittermandel” kan beskrivas som ”mandel”, ”körsbärskärnor”, 

”hostmedicin” eller ”Amaretto”. Samtliga av dessa egenskapsbeskrivningar syftar på samma 

sensoriska karaktär samtidigt som de ger panelmedlemmarna ett bredare spektrum av 

referenser att använda sig av. De egenskaper som panelen skall arbeta med måste vara 

tillämpbara på och anpassade för den eller de produkter som skall analyseras (Stone & Sidel, 

2004). Lawless och Heymann (2010) nämner exempelvis att egenskapen ”intensitet av färgen 

röd” inte är en lämplig egenskap om samtliga prover har samma nyans av rött. 

Sammanfattningsvis handlar panelträningen i hög utsträckning om att få panelen att använda 

sig av gemensamma concepts och kommunicera sina upplevelser av egenskaperna på ett 

likformigt sätt. Med anledning härav är det av stor vikt att panelen tränas tillsammans i grupp 

för att säkerställa att panelmedlemmarna når en konsensus beträffande sin förståelse, 

kommunikation och bedömning av egenskaperna (Heymann, 1994). Det förråd av sensoriska 

egenskapsbeskrivningar som skapas kan sedermera läggas till grund för ett lexikon där en 

universell terminologi för en viss produktgrupp bestäms, vilket i sin tur bland annat kan 

användas i än mer djupgående sensorisk forskning som definierar härkomsten av en produkts 

olika sensoriska attribut. Ett exempel på detta beskrivs av Rétiveau, Chambers och Esteve 

(2005) som i sin forskning skapat ett lexikon för de sensoriska attributen i fransk ost. 

 

Ekkemisk analys 

I detta kapitel presenteras kortfattat ekprojektets kemiska sida i syfte att ge läsaren en 

grundläggande förståelse för de aromsubstanser som tagits fram genom masspektrometrisk 

analys av whiskyn vilka sedermera använts som referenssubstanser i studiens sensoriska 

träningsarbete. 

 

Masspektrometrisk analys av eksubstanser 

Ekfatslagring är en både kostsam och tidskrävande process som har avgörande betydelse för 

whiskyns slutliga smak- och doftprofil (Conner, 2008; Broom, 2006). En mångfald av 

processer sker under lagringsperioden och den effekt som mognadsprocessen har beror på en 
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kombination av en rad faktorer däribland rådestillatets karaktär, ekfatets egenskaper (såsom 

storlek, rostningsgrad, träets art och ursprung, antalet gånger som fatet använts tidigare samt 

fatets tidigare användningsområde) och klimatet på den plats där fatlagringen sker (Broom, 

2006; Ramsay, 2008; Mosedale & Puech, 1998; Conner, 2008; Withers, Piggott, Conner & 

Paterson, 1995). Connor (2008) konstaterar att forskning på området relativt väl beskriver 

vilka processer som inträffar under fatlagringen medan processernas påverkan på den 

mognade whiskyns sensoriska uttryck är relativt outforskat. Van Bavel (2012, muntlig källa) 

beskriver att han inom ekprojektet har genomfört masspektrometrisk analys av whisky och att 

han vid sådana studier har lyckats hittat över 1000 så kallade ”marker”-substanser i whiskyn. 

Tio utav dessa identifierade substanser kom att utgöra referenssubstanser under uppsatsens 

studie och de utgjorde därmed viktiga redskap i träningsarbetet. I tabell 1, se bilaga 1 nedan, 

presenteras substanserna tillsammans med en kommentar av vilka egenskapsord som 

ekprojektet kopplat dem till genom studier av tidigare forskning på området (Van Bavel, 

2012, muntlig källa). 

 

Att utvärdera sensoriska paneler statistiskt 

Vikten av att utvärdera sensoriska panelers genomförande och utveckling, för att åskådliggöra 

individuella skillnader mellan panelmedlemmar, lyftes fram under tidigt 1990-tal av bland 

annat Næs och Solheim (1991) och idag har sensoriska datorprogram såsom PanelCheck 

(2011) utvecklats ur denna forskning för att underlätta statistisk analys och sammanställning 

av panelens bedömningar, bland annat genom ANOVA. PanelCheck ger möjlighet att tolka 

erhållna data genom en rad sensoriska tolkningsinstrument som när de nyttjas tillsammans ger 

en tydlig överblick både över enskilda panelmedlemmars och den samlade panelens 

bedömningsförmåga (Tomic, Nilsen, Martens & Næs, 2007) Næs och Solheim (1991) menar 

att syftet med utvärderingen är tvåfalt. Dels för att upptäcka skillnader i panelmedlemmarnas 

förmåga att upprepa likvärdiga bedömningar när de får samma prov vid olika tillfällen (de 

bättre bedömarna kan då särskiljas från de sämre). Dels för att upptäcka och analysera 

skillnader i olika panelmedlemmars bedömning av samma prov, vilket exempelvis kan bero 

på att panelmedlemmarna utnyttjar skalan på olika sätt eller att de är olika känsliga för olika 

egenskaper.  
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att statistiskt undersöka och utvärdera resultaten av en sensorisk 

panelträning i beskrivande sensorisk analys avseende maltwhiskys ekkaraktär.  

 

Frågeställningar 

Går det att, efter avslutad panelträning, se en förbättring vad gäller; 1) den enskilde 

bedömarens förmåga att göra mer konsekventa upprepade bedömningar av samma prov; 2) 

den enskilde bedömarens förmåga att känna skillnad mellan olika prover samt; 3) den 

enskilde bedömarens individuella bedömningar i förhållande till övriga panelens samlade 

bedömning? Leder panelträning till en panel som genomför mer kvalitativa bedömningar med 

högre reliabilitet? 

 

Syftesavgränsning 

Det går att tänka sig att utformningen av en uppsats som behandlar panelträningens effekt 

fokuserar på de diskussioner som genomförs under träningsperioden. Inom ramen för denna 

uppsats har ett sådant angreppssätt emellertid valts bort och studiens fokus har istället legat på 

att analysera träningens förbättringseffekt genom statistisk analys av de 

intensitetsbedömningar som panelen kontinuerligt genomfört under träningsprocessen. För att 

skapa förståelse för träningen och dess effekt kommer en kortfattad genomgång av 

träningsprocessen att göras men det skall återigen poängteras att resultatet av genomförd 

studie baseras på statistisk analys av panelens sensoriska intensitetsbedömningar. 

 

 

Metod och material 

Inom ramen för detta kapitel beskrivs metodval, träningsarbetets utformning och 

genomförande samt studiens dataanalys och databearbetning. 
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Metodval 

Samhällsvetenskaplig forskning kan vanligen delas upp i två huvudgrupper där den väsentliga 

skillnaden ligger i tillvägagångsättet för att insamla och analysera data (Bryman, 2011). Det 

kvantitativa angreppssättet väljer att betona kvantifieringen både vid insamling och analys 

och har ett deduktivt synsätt där fokus vanligtvis ligger på att pröva befintliga teorier 

(Bryman, 2011). I motsats till detta står det kvalitativa angreppssättet som istället lägger fokus 

på ord under datainsamlingen och dess analys och som har ett induktivt synsätt där fokus 

ligger på att generera nya teorier (Bryman 2011). Metoden för denna studie har varit träning i 

sensorisk profilbedömning där tekniken utgjorts av QDA. Det skall noteras att 

profilbedömning är en kvantitativ metod men att träningsförfarandet ofta innebär att vissa 

kvalitativa inslag är nödvändiga. Inom ramen för denna uppsatsstudie har de praktiska 

övningarna under träningssessionerna haft en kvantitativ utformning. Detsamma gäller för de 

sensoriska intensitetsbedömningar som panelen genomfört i datorprogrammet FIZZ 

(Biosystemes), vilka sedermera analyserats i PanelCheck (v.1.4.0., NoFima Mat & DTU – 

Informatics and Mathematical Modelling). De diskussioner som panelen har genomfört under 

träningssessionerna kan dock sägas ge studiens genomförande ett visst kvalitativt inslag. Som 

nämnts ovan vilar dock resultatet i denna uppsats tungt på de i PanelCheck statistiskt 

analyserade intensitetsbedömningar vilket gör att det kvantitativa angreppssättet i första hand 

genomsyrar föreliggande studie.  

 

Träningsarbetets utformning och genomförande 

Panelträningen bestod av elva sessioner, samtliga varade cirka en och en halv timme, som 

genomfördes under två veckors tid. Sessionerna och deras innehåll byggde på varandra för att 

skapa en kontinuitet genom träningsprocessen. I tabell 2 i bilaga 1 nedan ges en översiktlig 

bild av vad som genomfördes vid de 11 sessionerna. 

Träningen hade två centrala teman. För det första handlade den om att få panelen att ta fram 

en gemensam definition för samtliga egenskaper som panelen skulle analysera i whiskyn. För 

det andra handlade den om att intensitetsöva panelen i de olika egenskaperna i syfte att få 

panelen att förstå de relativa intensitetsskillnaderna av olika egenskaper hos olika 

whiskyprover. De flesta av träningens sessioner inleddes med övningar av en eller flera 

specifika egenskaper vilka genomfördes individuellt av varje enskild panelmedlem. Som ett 

underlag för träningens egenskapsdiskussioner hade uppsatsförfattaren inför varje 
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träningsomgång tagit fram datorskrivna övningsblanketter varpå panelmedlemmarna fyllde i 

sina bedömningar. Under träningssessionerna presenterades kontinuerligt resultaten från dessa 

bedömningar och de låg till grund för de paneldiskussioner där syftet var att nå konsensus om 

hur varje egenskap de facto skulle definieras. Vid sju av de elva träningssessionerna 

genomförde panelen sensoriska intensitetsbedömningarna i FIZZ, som sedermera analyserats 

statistiskt i PanelCheck. För att undgå begreppsförvirring benämns intensitetsövningarna i 

FIZZ som ”sensoriska intensitetsbedömningar” hädanefter. 

Med anledning av att panelen tränades i QDA gjordes ett aktivt val av uppsatsförfattaren att 

agera som en passiv panelledare i syfte att låta panelen på egen hand arbeta fram och 

diskutera egenskapsdefinitioner och deras intensiteter i olika prover. Detta går i linje med 

Meilgaard et al (2007) åsikt om panelledarpassivitet under träning i QDA. 

 

Urvalsprocess och bortfall 

Då det inom ramen för ekprojektet fanns en befintlig panel sedan den första 

provningsomgången tillfrågades personer från denna panel i första hand om de ville deltaga 

även i den nya panelen. Fem bedömare från den tidigare panelen valde att deltaga även under 

denna studie. Resterande platser fylldes upp genom ett bekvämlighetsurval av frivilligt 

anmälda sommelierstudenter från årskurs 1, 2 och 3 vid Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan (Bryman, 2011). På så sätt kom panelen att omfatta 15 frivilliga bedömare inför 

session 1. Detta tillät ett eventuellt bortfall av upp till fem personer utan att gå emot Heymann 

et als (2012) rekommendationer om att ha minst 10 paneldeltagare. Inga övriga 

förhandskunskaper efterfrågades hos panelmedlemmarna. Panelen hade ett visst bortfall under 

träningsprocessen och vid studiens slut bestod panelen av 11 deltagare. Fem av de elva 

paneldeltagarna närvarade vid samtliga träningssessioner och sensoriska 

intensitetsbedömningar. Uppsatsförfattaren har haft som avsikt att studera vad hela 

träningsprocessen lett till för utvecklingsresultat och därmed valdes de fem bedömare som 

deltagit vid samtliga träningssessioner ut för att analyseras i studien. Panelens resultat har 

följts både som en helhet och på enskild bedömarnivå.  
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Etiskt regelverk 

Uppsatsförfattaren har haft som avsikt att följa samtliga av Brymans (2011) fyra etiska 

principerna för svensk forskning (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet) vilket inneburit flera aktiva val och handlingar. 

Vid den första träningssessionen blev paneldeltagarna upplysta om studiens syfte, dess 

upplägg och att samtliga deltagare deltog på en frivillig basis. Under arbetet med 

referenssubstanser tilläts panelen enbart att dofta på substanserna då viss osäkerhet rådde om 

huruvida det kunde vara hälsovådligt att smaka på vissa utav dem (Öström & Van Bavel, 

2012, muntlig källa). Under träningsarbetet har en stor del av arbetet bedrivits öppet i panelen 

och när prestationer från träningssessioner har presenterats har detta skett inför hela panelen 

utan att bedömarnas namn har kodats. Panelen gav vid den första träningssessionen muntligt 

samtycke till att information om specifika bedömares prestationer fick presenteras på detta 

sätt under träningsförfarandets gång. Inom ramen för denna uppsats har uppsatsförfattaren 

dock valt att koda samtliga bedömares namn. Bedömarna som ingick i studien var bedömare 

D1, D2, D7, D10 samt D13. Av anonymitetsskäl har även all whisky som använts under 

träningsarbetet kodats med tresiffriga koder. 

 

Material 

Ett viktigt instrument i träningsarbetet har varit de 10 referenssubstanser, se tabell 1 i bilaga 1 

nedan, som uppsatsförfattaren har fått tillgång till via ekprojektets kemiska sida. Substanserna 

har använts för att skapa prover med högre intensiteter av specifika egenskaper som panelen 

sedan använt i träningsarbetet med definiering av egenskaper och deras intensitet. Vardera 

substansprov bestod ursprungligen av 100 mikroliter rent ämne utblandat i 900 mikroliter ren 

sprit. Uppsatsförfattaren blandade sedermera ut substansproven med 9 milliliter 40 %-ig sprit 

för att nå önskvärd koncentration. 

Whiskyn som användes under träningen samt vid de sensoriska intensitetsbedömningarna var 

dels två whiskysorter från ekprojektet där skillnaden låg i rostningsgrad av ekfaten som 

whiskyn legat på, ett rådestillat från ekprojektet samt tre kommersiella referenswhiskysorter. 

All whisky provades vid en alkoholhalt på 40 %. 

Det har nämnts ovan att sju av de elva träningssessionerna avslutades med att panelen fick 

använda FIZZ för att göra sensoriska intensitetsbedömningar av de definierade egenskaperna i 

whisky vars resultat sedermera analyserades i PanelCheck. Dessa program och 
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träningsmoment utgjorde de kanske viktigaste instrumenten för föreliggande studie. Vid varje 

sensorisk intensitetsbedömning provade panelen tre whiskysorter i två repetitioner för att ge 

uppsatsförfattaren material att bedöma panelens och varje enskild bedömares förmåga att 

urskilja specifika egenskaper i prover samt till att öka panelens och varje enskild bedömares 

förmåga att konsekvent bedöma prov likvärdigt vid analys av samma prov vid olika tillfällen. 

Intensitetsbedömningarna gjordes på en linjär skala varpå paneldeltagarna fick markera ut 

intensiteten för samtliga egenskaper som analyserades. Intensitetsskalan sträckte sig mellan 1-

9 där 1 motsvarade låg intensitet och 9 motsvarade hög intensitet. 

 

Bearbetning och analys 

Efter avslutad sensorisk intensitetsbedömningssession omformaterades resultaten från FIZZ 

till kompatibilitetsanpassades Exceldokument som matades in i PanelCheck där de 

analyserades statistiskt. PanelCheck ger omfattande möjligheter till undersökning och 

utvärdering genom en rad grafiska analysinstrument. Tomic et al (2007) förespråkar att flera 

utav dessa instrument tillämpas för att få en överblick över förmågan både hos enskilda 

panelmedlemmar och panelen som helhet. Inom ramen för denna C-uppsats har de fem 

utvalda bedömarna analyserats med hjälp av fem analysinstrument; p-värde, MSE, p*MSE, 

line plots samt Tucker1-plots. Genom att använda samtliga instrument har uppsatsförfattaren 

haft möjlighet att studera förbättringen både av panelens och varje enskild bedömares 

förmåga att urskilja specifika egenskaper i prover samt panelens/bedömarens förmåga att 

konsekvent bedöma prov likvärdigt vid analys av samma prov vid olika tillfällen. Nedan 

presenteras de fem analysinstrumenten.  

 

p-värde 

Detta värde är ett mått på en bedömarens förmåga att känna skillnad mellan specifika 

egenskaper i olika prover (Tomic et al, 2007). Ett lågt p-värde visar på att bedömaren kan 

känna skillnader mellan olika prover. Om en bedömare har ett högt p-värde för en viss 

egenskap kan detta således betyda att bedömaren behöver öva mer på den specifika 

egenskapen. Det skall dock noteras att ett högt p-värde även kan uppstå när 

egenskapsskillnaderna mellan de bedömda proverna är små (Tomic et al, 2007). Detta är en 

av anledningarna till varför det är nödvändigt att undersöka resultaten med fler 
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analysinstrument än enbart p-värdesanalys i syfte att få en trovärdig utvärdering av 

bedömarnas förbättring genom träningsförfarandet (Tomic et al, 2007). 

 

MSE-värde 

MSE-värdet (från eng. Mean Square Error) är ett mått på en bedömares förmåga att göra 

konsekventa bedömningar av ett prov som prövas i en repetition under en session (Tomic et 

al, 2007). Ett lågt MSE-värde tyder på att bedömaren kan göra konsekventa bedömningar och 

vid ett MSE-värde på 0 har bedömaren genomfört exakt likvärdiga repetitioner av sin 

bedömning. Det skall dock noteras att en bedömare som konsekvent bedömer samtliga 

egenskaper i alla prover likvärdigt automatiskt kommer att få ett lågt MSE-värde (Tomic et al, 

2007). Detta innebär att MSE-värdet inte enbart bör analyseras på egen hand utan helst skall 

värdet analyseras tillsammans med p-värdet. 

 

p*MSE-plot 

Genom en p*MSE-plot sammanställs p- och MSE-värdet i en gemensam graf. Ploten 

sammanställer samtliga bedömares bedömningar av samtliga egenskaper från en specifik 

intensitetsbedömningssession. Det enklaste sättet att tolka p*MSE-ploten är genom att dela 

upp ploten i fyra kvadranter. Målet är att alla bedömare skall ha så många av sina 

bedömningar som möjligt placerade så långt ner i det nedre vänstra hörnet av den undre 

vänstra kvadranten (Tomic et al, 2007). Ju längre ner bedömaren ligger desto lägre är både 

bedömarens p- och MSE-värde vilket innebär att bedömaren både har förmåga att särskilja på 

specifika egenskaper och gör konsekventa bedömningar. Det skall noteras att p*MSE-värdet 

varierar beroende på hur många bedömare som ingår i analysunderlaget (Tomic et al, 2007).  

 

Line plots 

Line plots är ett användbart instrument för att visa hur konsekvent en bedömare bedömt två 

replikat av samma prov vid ett och samma provningstillfälle (Tomic et al, 2007). Instrumentet 

kan även användas för att kontrollera hur en enskild bedömares medelbedömning av två 

replikat förhåller sig till den samlade panelens medelbedömning av replikaten (Tomic et al, 

2007). 
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Tucker1-plots 

Två olika plotar genereras genom Tucker1-analys. Den första ploten, common scores, visar 

hur prover relaterar till varandra baserat på bedömarnas bedömningar (Næs, Brockhoff & 

Tomic, 2010). Om två prover ligger nära varandra i ploten innebär detta att paneldeltagarna 

bedömt proverna likvärdigt. Således kan man även se om bedömarna ändrat sin bedömning av 

ett visst prov som de fått vid flera tillfällen under träningssessionernas gång vilket kan bli 

fallet när panelen börjar definiera egenskaper på ett samstämmigt sätt. Den andra ploten, 

correlation loadings, visar varje bedömares samlade bedömningar av samtliga egenskaper 

(Næs  et al, 2010). Varje punkt i denna plot utgör en egenskap. Ju längre ut från mitten en 

egenskap ligger desto bättre kan bedömaren bedöma egenskapen på ett strukturerat sätt och 

således är det önskvärt att så många egenskaper som möjligt för samtliga bedömare ligger 

mellan plotens två yttre ringar. Ploten visar även korrelation mellan olika egenskaper (Næs et 

al, 2010). Desto närmare två egenskaper ligger varandra i ploten desto större är korrelationen 

mellan dem. Om det exempelvis går att utläsa av bedömare X:s correlation loadings plot att 

egenskaperna ”Vanilj” och ”Sötma” ligger mycket nära varandra tyder detta på att bedömaren 

tenderar att höja intensiteten på den ena egenskapen när bedömaren sätter hög intensitet på 

den andra. 

 

 

Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat vilket baseras på den statistiska analys som har 

gjorts i datorprogrammet PanelCheck av de sensoriska intensitetsbedömningarna som 

paneldeltagarna genomförde i datorprogrammet FIZZ. Resultaten har analyserats med hjälp 

av de fem analysinstrument som har presenterats i uppsatsens metodavsnitt. 

 

Allmän kommentar kring det statistiska resultatet 

Med anledning av de diskussioner som fördes i panelen kom en del egenskaper att ändras och 

läggas till under arbetets gång, se studiens genomförandeanalys som är sammanställd i tabell 

2 i bilaga 1 nedan. För att kunna göra användbara jämförelser mellan sessioner i PanelCheck 
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måste dock egenskaper vara desamma mellan sessioner. För att kunna göra detta har följande 

egenskaper valts bort från resultatanalysen; ”Eksötma1” (doft), ”Eksötma” (smak), ”Torkad 

frukt1” (doft), ”Torkad frukt” (smak), ”Viskositet” (munkänsla) samt ”Spritighet” 

(munkänsla). Det skall även noteras att panelen inte provade exakt samma uppsättning av 

whisky vid bedömningssession 1 och 7. Två av whiskyproverna var desamma vid sessionerna 

medan det tredje provet skiljde sig åt mellan gångerna. Vid båda tillfällen var detta dock en 

kommersiell whisky och uppsatsförfattaren bedömer att detta prov vid båda tillfällen skiljde 

sig åt i jämförlig mängd från de båda andra proverna. 

 

p-värde 

Figur 1, se bilaga 2 nedan, visar p-värdet för alla fem bedömares bedömningar av samtliga 

egenskaper vid sensorisk intensitetsbedömningssession 1 (det övre stapeldiagrammet) samt 7 

(det undre stapeldiagrammet). Vid den första intensitetsbedömningen har samtliga bedömare 

höga värden på nästintill alla egenskaper vilket tyder på en svårighet att känna skillnader i 

egenskaper mellan olika prover. Vid träningens sista intensitetsbedömning har p-värdet för 

många egenskaper sjunkit drastiskt vilket tyder på större kompetens att urskilja egenskaperna 

i proverna. Detta gäller särskilt för bedömare D2 som således visar på en klar förbättring. 

Även bedömare D1, D7 och D13 visar på förbättringar i sina bedömningar av flera 

egenskaper även om p-värdet får anses relativt högt på beträffande vissa egenskaper. Det 

sistnämnda gäller bland annat; 1) doftegenskapen ”Kryddnejlika” för bedömare D1 som 

ligger på p-värdet 0.82 vid session 1 och 0.85 vid session 7 samt; 2) doftegenskapen 

”Smörkola” för bedömare D13 som ligger på p-värdet 0.97 vid session 1 och 0.87 vid session 

7. Två exempel på förbättringar kan dock bland annat ses beträffande; 1) doftegenskapen 

”Fruktighet” för bedömare D1 som har sjunkit från p-värdet 0.84 till 0.01 mellan de båda 

sessionerna samt; 2) smakegenskapen ”Rå ek” för bedömare D7 som sjunkit i p-värde från 

0.88 till 0.05 mellan de båda sessionerna. Bedömare D10 skiljer ut sig från de övriga och det 

är svårt att se någon direkt förbättring mellan de båda sessionerna. Resultatet tyder på att; 1) 

bedömare D2 har blivit bättre på att känna skillnad mellan givna egenskaper i olika prover; 2) 

bedömare D10 inte har blivit bättre på att känna skillnad mellan givna egenskaper i olika 

prover samt; 3) bedömare D2, D7 och D13 har blivit något bättre på att känna skillnad mellan 

givna egenskaper i olika prover. 

 



 21 

MSE-värde 

Figur 2, se bilaga 2 nedan, visar MSE-värdet för alla fem bedömares bedömningar av samtliga 

egenskaper vid sensorisk intensitetsbedömningssession 1 (det övre stapeldiagrammet) samt 7 

(det undre stapeldiagrammet). Uppsatsförfattaren har valt samma skala i session 1 som i 7 

vilket lett till att skalan inte räcker till för staplarna i session 1. Vid den första sessionen har 

samtliga bedömare, möjligen med undantag för bedömare D2, höga MSE-värden för de flesta 

egenskaper vilket tyder på en oförmåga att konsekvent bedöma provers egenskaper vid en 

repetition av samma prov två gånger. Högst MSE-värde, 3.67, har bedömare D13 för 

smakegenskapen ”Rå Ek”. Höga MSE-värden visar även bedömare D1 för egenskapen 

”Sötma” och doftegenskapen ”Vanilj”, 3.63 samt 3.23, samt bedömare D10 för egenskapen 

”Viskositet”, 3.40. Sett som en helhet överskrider panelen MSE-värdet 1.00 beträffande 19 

egenskaper. Vid session 7 är samtliga bedömares MSE-värden betydligt mycket lägre. Högst 

MSE-värde, 1.04, har bedömare D1 för egenskapen ”Beska”, vilket är det enda MSE-värdet 

som överskrider 1.00. Sett som en helhet överskrider panelen MSE-värdet 0.60 beträffande 

fyra egenskaper; ”Beska” och ”Sötma” för bedömare D1 samt smakegenskaperna ”Rå ek” och 

”Smörkola” för bedömare D13. Resultatet tyder på att samtliga bedömare har blivit mer 

konsekventa i sitt bedömmande. 

 

p*MSE-plot 

Figur 3, se bilaga 2 nedan, visar bedömare D1:s p*MSE-plots från sensorisk 

intensitetsbedömning 1 (övre grafen) och 7 (nedre grafen). Ploten sammanställer plotarna för 

p- och MSE-värde i en gemensam graf och det är eftersträvansvärt att ha så många egenskaper 

som möjlig i plotens vänstra nedre kvadrant (där både p- och MSE-värdena är låga). De blå 

punkterna är bedömare D1:s bedömningar medan de grå punkterna är övriga fyra bedömares 

bedömningar. Vid en jämförelse mellan de både plotarna i figur 3, se bilaga 2 nedan, skall 

noteras att MSE-skalan är lägre i den nedre ploten (sensorisk intensitetsbedömning 7). 

Beträffande MSE-värde ligger de facto hela den nedre ploten (intensitetsbedömning 7) inom 

den övre plotens önskvärda kvadrant, vilket framgår av att kvadranten täcker in ett MSE-

värde upp till 2 medan den nedre plotens maxvärde är strax över 1. Vid intensitetsbedömning 

1 hade bedömare D1 11 stycken egenskaper som överskred ett MSE-värde på 1. Vid 

intensitetsbedömning 7 hade bedömare D1 en egenskap som överskred ett MSE-värde på 1. 

Skalan för p-värdet går alltid upp till 1.0 varför skalan är densamma i de båda plotarna. Flera 

egenskaper har sjunkit i värde mellan intensitetsbedömning 1 och 7 för hela panelen, vilket 
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framgår av att flera egenskaper befinner sig i plotens nedre vänstra kvadrant. Beträffande 

bedömare D1 kan av ploten utläsas att bedömaren vid intensitetsbedömning 1 hade 9 

egenskaper med ett p-värde som överskred 0.6. Vid intensitetsbedömning 7 hade antalet 

egenskaper med ett p-värde över 0.6 sjunkit till tre. Sett till panelen som en helhet går det att 

se en rörelse neråt plotens vänstra hörn mellan de båda sessionerna vilket tyder på en 

önskvärd utveckling. Vid den första sessionen befann sig 69 av 110 egenskapsbedömningar, 

63 %, inom plotens nedre vänstra kvadrant – vilket innebar att egenskaperna både hade ett p-

värde som underskred 0.50 och ett MSE-värde som underskred 2.00. 7 utav dessa 

egenskapsbedömningar rörde utseende (”Färg” och ”Viskositet”), 28 rörde doft, 10 rörde 

grundsmaker och 24 rörde smak. Vid den sista sessionen befann sig 82 av 110 

egenskapsbedömningar, 75 %, inom samma definierade kvadrant. 7 utav dessa 

egenskapsbedömningar rörde utseende, 36 rörde doft, 9 rörde grundsmaker och 29 rörde 

smak. Resultatet tyder på att bedömarna har utfört mer kvalificerade bedömningar vid 

träningens sista bedömningssession än vid den första. Den största utvecklingen har skett 

beträffande doftegenskaperna. 

 

Line plots 

I figur 4, se bilaga 2 nedan, visas två line plots baserad på bedömare D13:s båda 

replikatsbedömningar av whisky 456 vid sensorisk intensitetsbedömning 1 och 7. Den övre 

grafen visar de två repetitioner som gjordes under den första sensoriska 

intensitetsbedömningen och den nedre visar de två repetitionerna från den sista sensoriska 

intensitetsbedömningen. Line plotsen visar samtliga bedömda egenskaper för de båda 

replikaten vid de båda sessionerna samt hur stor skillnaden var mellan de båda 

bedömningarna av replikaten. Det är noterbart att bedömaren under den första 

intensitetsbedömningen hade svårt att utföra en konsekvent upprepning av sin bedömning. 

Bedömaren hade särskilt svårt att bedöma intensiteten av doftegenskapen ”Rå ek”. Replikat 1 

bedömdes ha intensiteten 5.4 medan replikat 2 bedömdes ha intensiteten 1.56. Av den undre 

grafen framgår att bedömaren vid intensitetbedömning 7 bedömde intensiteten av 

doftegenskapen ”Rå ek” helt lika vid värdet 4.6 i de båda replikaten och bedömaren utförde 

således en helt konsekvent bedömning av egenskapen. De egenskaper som bedömaren har 

haft svårast med att bedöma konsekvent under intensitetsbedömning 7 är smakegenskapen 

”Smörkola” som skiljer sig med värdet 1.36 mellan de båda replikaten, vilket tyder på att 

bedömaren kan behöva träna mer på denna egenskap. Överlag gör dock bedömaren en mycket 
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konsekvent bedömning av de båda replikaten vid intensitetsbedömning 7 och bedömaren är 

konsekvent i sina bedömningar även när denne sätter högre intensiteter på specifika 

egenskaper, se exempelvis doftegenskapen ”Fruktighet” samt grundsmaken ”Sötma” som 

båda ligger runt 5 i de båda repetitionerna. Vid intensitetsbedömning 1 visar bedömaren 

främst konsekvens i bedömningar av egenskaper som uppfattas ha låg intensitet. Line plotarna 

visar även på att bedömaren har ”tagit ut svängarna” i sina bedömningar i den sista sensoriska 

intensitetsbedömningen medan bedömaren vid den första intensitetsbedömningen håller fler 

egenskaper på en lägre nivå. Detta kan tyda på att bedömaren lärt sig att uppfatta 

egenskaperna på ett bättre sätt genom träningsförfarandet. 

I figur 5, se bilaga 2 nedan, visas två line plots av whisky 456 där samtliga bedömares 

bedömningar av alla egenskaper i båda replikaten finns representerade. Den övre ploten visar 

panelens samlade bedömning av whiskyn vid sensorisk intensitetsbedömning 1 och den undre 

visar panelens samlade bedömning vid session 7. Av den övre ploten framgår att panelen 

använde stora delar av skalan för många av egenskaperna vid session 1. De största 

skillnaderna i bedömningarna gäller doftegenskapen ”Fruktighet” samt smakegenskaperna 

”Fruktighet” och ”Rå ek”. Skillnaderna mellan den högsta och lägsta bedömningen för dessa 

egenskaper är; 6.08, 5, 84 samt 5.76. Av den undre ploten framgår att panelen gjort mer 

homogena bedömningar av egenskaperna vid session 7. Vid sessionen gör panelen färre högt 

utstickande bedömningar och inte heller anses lika många egenskaper ha intensiteten 1.00 

(vid session 7 anses tre egenskaper ha intensiteten 1.00 av någon bedömare, vid session 1 

ansågs 14 egenskaper ha intensiteten 1.00 av någon bedömare). Den egenskap som har 

minskat mest i skillnad mellan bedömningar är ”Syra”. Vid session 1 var skillnaden mellan 

den högsta och lägsta bedömningen för ”Syra” 5.52. Vid session 7 var skillnaden mellan 

högsta och lägsta bedömning för ”Syra” 0.72. Beträffande egenskaperna ”Fruktighet” i doft 

samt ”Fruktighet” och ”Rå ek” i smak är skillnaderna mindre vid denna session; 2.4, 2.48 

samt 3.52, vilket tyder på att panelen blivit mer enade om hur intensiteten av egenskaperna 

skall bedömas. Det skall dock noteras att smakegenskapen ”Rå ek” är den egenskap som 

varierar mest vid session 7 vilket tyder på att panelen inte har nått fullständig konsensus om 

hur egenskapen skall intensitetsbedömas i whisky 456. Resultatet tyder på att panelen vid 

session 7 gjort mer homogena bedömningar av egenskaperna i whisky 456 samt att panelen 

börjat använda sig av skalan på ett mer likartat sätt. 

I figur 6, se bilaga 2 nedan, visas två line plots baserade på bedömare D2:s bedömningar av 

whisky 123 vid sensorisk intensitetsbedömning 1 (den övre grafen) samt 7 (den undre grafen). 
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Den röda streckade linjen visar bedömarnas samlade medelbedömning. Av den övre ploten 

går att utläsa att bedömare D2 redan vid intensitetsbedömning 1 gör konsekventa 

bedömningar av de flesta egenskaperna i de båda replikaten vilket framgår av att punkterna 

ligger nära varandra för de flesta egenskaperna. Däremot ligger bedömarens medelbedömning 

lägre än panelens beträffande de flesta egenskaperna. Av den nedre ploten framgår att 

bedömaren vid intensitetsbedömning 7 fortfarande gör konsekventa bedömningar av 

egenskaperna men nu har även bedömarens medelbedömning närmat sig panelens 

medelbedömning. Resultatet tyder på att bedömaren börjat använda intensitetsskalan på ett 

sätt som liknar övriga bedömares skalanvändning vilket kan innebära att bedömaren har blivit 

säkrare på att analysera egenskaperna och på att förstå deras intensitet. 

 

Tucker1-plots 

I figur 7, se bilaga 2 nedan, presenteras ploten Tucker1-common scores. Ploten jämför den 

samlade panelens analys av samtliga provade whiskysorter från alla sessioner och grupperar 

dem efter hur de har bedömts. Prover som bedömts likvärdig hamnar närmare varandra i 

ploten. Det går även att se om panelen har förändrat sitt sätt att analysera ett whiskyprov 

under övningens gång – whiskyn kan då ligga på ett ställe i ploten vid den första 

bedömningen och sedan på en annan plats vid nästa bedömning. Att prover flyttas på detta 

sätt kan tyda på att panelen börjat analysera egenskaper på ett nytt sätt. Varje namngiven 

punkt i ploten motsvarar en bedömd whisky. Av ploten framgår bland annat att panelen 

bedömde whisky 123 på ett annorlunda sätt vid intensitetsbedömningssession 1 – se punkten 

”123 S1”– för att sedermera bedöma whiskyn på ett mer likvärdigt sätt vid session 3, 4, 5 och 

7 – se punkterna ”123 S3”, ”123 S4”, ”123 S5” samt ”123 S7”. Det framgår även att 

bedömningarna av whisky 059 har varit jämn vid alla sessionerna, se den nedre högra 

kvadranten i ploten. Beträffande whisky 456 har dock bedömningarna varit mindre 

konsekventa. Vid session 1 och 2 ligger bedömningarna i plotens övre vänstra kvadrant. Vid 

session 3 ligger bedömningen i plotens nedre högra kvadrant och vid session 4 och 7 ligger 

bedömningarna i plotens nedre vänstra kvadrant. Resultatet kan tyda på att panelen förändrat 

sitt sätt att analysera vissa egenskaper. Detta framgår bland annat av att whisky 123 bedömdes 

på ett annorlunda sätt vid session 1 än vid de övriga sessioner som varit mer likvärdiga. 

Detsamma gäller för whisky 880 och 456. 
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I figur 8, se bilaga 2 nedan, presenteras ploten Tucker1- correlation loadings för samtliga fem 

bedömare. Plotarna visar varje enskild bedömares sammanslagna bedömning av samtliga 

egenskaper. Stor centrering av egenskaper i plotens mitt tyder på att bedömaren gjort mindre 

strukturerade bedömningar av egenskaperna. Stor centrering av egenskaper mellan plotens två 

yttre ringar tyder på att bedömaren gjort mer välstrukturerade bedömningar av egenskaperna. 

Egenskaper som ligger nära vandra uppvisar korrelation i bedömarens bedömningar. Plotarna 

visar att bedömare D7 och D13 varit hyfsat duktiga på att utföra strukturerade bedömningar 

av egenskaperna medan bedömare D2 visar stort prov på att analysera egenskaperna – 

nästintill alla av bedömarens egenskaper ligger mellan plotens två yttre ringar. För samtliga 

av de tre bedömarna är många egenskaper grupperade i klumpar vilket tyder på korrelation 

mellan egenskaperna i bedömarnas bedömningar. Bedömare D1 och D10 visar mindre prov 

på att utföra strukturerade egenskapsbedömningar, vilket framgår av att de flesta av 

bedömarnas egenskaper ligger inom plotens mittparti. För bedömare D1 är spridningen i 

mitten större än för bedömare D10 vilket tyder på att sistnämnd bedömare har större 

korrelation mellan sina egenskapsbedömningar än bedömare D1. 

 

 

Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i syfte att utröna om den sensoriska panelen har 

blivit bättre utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras resultatet utifrån 

en rad teman som kan vara orsaken till varför resultatet ser ut som det gör. Slutligen 

diskuteras även träningen med utgångspunkt i bakgrundens teoretiska fundament. 

 

Resultatdiskussion 

Genom datorprogrammet PanelCheck ges stor möjlighet till statistisk analys av panelens 

bedömningar. Inom ramen för denna uppsats har det varit nödvändigt att begränsa 

presentationen av statistiska resultat och frågan om vilka analysverktyg som skall användas 

för att tolka bedömarnas resultat har diskuterats flitigt under arbetets gång. Efter att bland 

annat ha läst Tomic et al (2007) bestämdes slutligen att fem analysverktyg skulle tillämpas på 

resultatdatan från de sensoriska intensitetsbedömningarna. Resultaten av dessa tillämpningar 
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har presenterats i resultatkapitlet ovan. Nedan förs en diskussion kring vad de fem 

analysverktygen lyfter fram när de tillämpas parallellt på resultatet. 

De fem analysverktygen som har presenterats ovan ger alla indikationer på att panelens 

deltagare har blivit bättre vad gäller; 1) förmåga att utföra konsekvent upprepade 

bedömningar av samma prov; 2) förmåga att känna skillnad mellan olika prover samt: 3) att 

utföra individuella bedömningar som är mer likvärdiga med övriga panelmedlemmars 

samlade bedömningar. Att både panelens samlade p- och MSE-värde har sänkts mellan den 

första och sista sessionen tyder på att träningen har haft effekt både vad gäller förmåga att 

känna skillnad mellan olika prover samt att utföra konsekvent upprepade bedömningar av 

samma prov. Bedömarna har dock skiljt sig åt i sin utvecklingskurva. Bedömare D2 visar på 

tydlig förbättring med kraftigt sänkta p- och MSE-värden. Vid analys av line plotsen, se figur 

6 i bilaga 2 nedan, framgår dock att bedömaren överlag bedömer intensiteten av de flesta 

egenskaper lägre än övriga bedömare vilket kan vara ett tecken på att bedömaren bör träna 

mer på sina intensitetbedömningar. Bedömaren utför strukturerade bedömningar men 

uppvisar stor korrelation mellan många av sina egenskapsbedömningar. Bedömare D10 visar 

på sämre utveckling mellan session 1 och 7. Bedömarens förmåga att känna skillnad mellan 

givna egenskaper i olika prover, vilket synliggörs genom analys av p-värdet, är till synes 

relativt oförändrat. Dock visar bedömaren på förbättring i sin förmåga att utföra konsekventa 

bedömningar av två replikat av samma prov vilket framgår av ett sänkt MSE-värde. 

Bedömaren uppvisar svårigheter med att göra strukturerade bedömningar och uppvisar viss 

korrelation mellan sina egenskapsbedömningar. Bedömare D1, D7 och D13 uppvisar samtliga 

förbättring både vad gäller förmågan att utföra konsekventa upprepade bedömningar samt att 

känna skillnader i egenskaper mellan olika prover. Bedömare D7 sticker ut på ett positivt sätt 

och visar största utveckling av de tre bedömarna. Bedömare D7 och D13 visar prov på att 

kunna göra strukturerade bedömningar medan bedömare D1 har svårare med detta. Bedömare 

D1 uppvisar mindre korrelation mellan sina egenskapsbedömningar än de båda andra 

bedömarna. 

Även om panelen som helhet visat på en utveckling går det att uttolka att träningen har haft 

olika effekt på panelens deltagare vilket framkommer av den stora spridningen i utveckling. 

Bedömare D2 och D10 utgör klara ytterpoler medan övriga tre bedömare ligger däremellan. 

Varför inte alla bedömare har utvecklats i lika hög grad kan ha flera anledningar varav några 

kommer att presenteras nedan. 
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Urval av panelmedlemmar 

Urvalet av paneldeltagarna byggde i denna studie på frivillighet genom ett 

bekvämlighetsurval. Det skall noteras att detta inte utgör gängse norm för hur QDA-paneler 

sätts samman. Istället är bedömning av lämplighet ofta är en avgörande faktor för om 

personer skall få ingå i panelen (Meilgaard et al, 2007). Detta innebär att deltagarna i studiens 

panel i vissa fall kanske från början varit mindre lämpade för den typ av uppgift som 

whiskyprovandet inneburit, vilket troligen har påverkat studiens resultat. 

De fem bedömarna som hade deltagit vid samtliga träningssessioner valdes ut för att följas i 

uppsatsens studie. Detta var inte ett planerat urval av uppsatsförfattaren utan snarare ett 

resultat av att många bedömare inte hade möjlighet att deltaga vid samtliga sessioner. Valet 

var således ett nödvändigt ont för att kunna studera hela träningsperiodens påverkan på 

bedömarnas resultat. I panelutvärderingssyfte hade det varit positivt om fler bedömare hade 

deltagit vid alla sessioner och således kunna omfattas av utvärderingen. En stor svårighet i 

planeringsarbetet inför panelträningen har legat i att hitta datum som passar för alla 

paneldeltagare. Uppsatsförfattaren har inte haft möjlighet att exempelvis ge ekonomisk 

ersättning för paneldeltagarnas medverkan vilket troligen hade varit ett incitament för 

deltagande. Det skall dock påpekas att uppsatsförfattaren inte har upplevt någon svårighet 

med att motivera deltagarna under träningssessionerna. 

Det går att föra en diskussion om huruvida de fem bedömare som studerats är representabla 

för hela panelen. Studien har visat på att de fem bedömarna har utvecklats till viss del men det 

råder en stor spridning i hur stor utvecklingen har varit mellan de fem studerade bedömarna. 

Huruvida övriga panelmedlemmar ligger närmare bedömare D2 eller D10 i sin 

utvecklingskurva har inte studerats inom ramen för denna studie men det bör konstateras att 

uppsatsens resultat mycket väl skulle ha kunnat sett ut på ett annorlunda sätt om någon av de 

fem studerade edömarna byttes ut mot en annan panelmedlem. 

 

Träningsarbetets fokus 

Panelträning är ansett som ett effektivt sätt att få panelen att utföra mer kvalitativa 

bedömningar inom QDA (Lawless & Heymann, 2010; Murray et al, 2001). I denna studie 

utgjordes träningsarbetet av elva entimmes-sessioner där whiskys sensoriska egenskaper och 
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deras intensiteter analyserades. Det skall noteras att alla definierade egenskaper inte har 

hunnits gå igenom under träningen av tidsmässiga skäl vilket lett till att träningens utformning 

har fått ändras något under träningens gång för att inrikta sig på de egenskaper som panelen 

visade sig ha svårast för. Då det rådde osäkerhet huruvida de referenssubstanser som använts i 

träningsarbetet var hälsovådliga har övningen främst även fått inrikta sig på att dofta på olika 

intensiteter av de olika egenskaperna. Både doft- och smakegenskaper har dock analyserats 

genom paneldiskussioner och genom blindprovningar av olika whiskyprov utan tillsats av 

referenssubstanser. Därmed anser uppsatsförfattaren att panelen även fått träning angående 

smakegenskaperna dock inte i samma utsträckning vad gäller intensitetsövning. Detta har 

även visat sig genom en jämförande analys av p*MSE-ploten från den första och sista 

sessionen. Vid den första sessionen befann sig 28 doftegenskaper i plotens nedre vänstra 

kvadrant vid den sista sessionen låg 36 doftegenskaper inom samma kvadrant. Ser man till 

smakegenskaperna var motsvarande siffror 24 egenskaper vid session ett och 29 egenskaper 

vid den sista sessionen. Möjligen kan denna skillnad i utveckling falla tillbaka på att panelen 

kommit att träna mer på doftegenskaper än smakegenskaper. 

Det skall noteras att ett av de tre whiskyproverna som bedömdes vid den första och sista 

sensoriska intensitetsbedömningen skiljde sig åt mellan sessionerna. Som nämnts ovan har 

uppsatsförfattaren gjort en bedömning att de två whiskysorterna som var annorlunda vid 

sessionerna dock skiljde sig åt från övriga två sorter på ett likvärdigt sätt. I efterhand hade det 

dock varit önskvärt att ha använt sig av samma uppsättning av whiskysorter vid de båda 

sessionerna för att få två fullständigt likvärdiga sessioner. 

Denna studie har behandlat sensorisk bedömning av whisky vid 40 % alkoholvolym. Det 

råder inga tvivel om att sådan stark alkoholstyrka riskerar att till viss del trubba av sinnena vid 

upprepad exponering och således även komma att påverka resultatet i någon utsträckning. 

Detta är även något som paneldeltagarna reflekterat över vid flera diskussioner under 

träningen.  

 

Träningens längd  

Inom bakgrundsforskningen finns ingen konsensus om hur långt träningsarbetet skall vara 

utan istället avgör nästan alltid ekonomiska aspekter hur lång träning som kan genomföras 

även om en allmän riktlinje brukar vara 10-15 timmar uppdelat på ett antal sessioner (Murray 

et al, 2011). Studiens träning faller således inom denna rekommendation. Av resultatet har 
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framgått att flera av analysinstrumenten pekar på att panelträningen har gett effekt. Det råder 

dock inget tvivel om att ytterligare träning med stor sannolikhet hade lett till ännu större 

utveckling. 

 

Panelledarens roll och påverkan 

Inom QDA centreras panelträningen kring paneldeltagarnas egna egenskapsdefinitioner och 

intensitetsbedömningar och panelledaren intar en passiv roll i träningsarbetet (Meilgaard et al, 

2007). Med detta i åtanke intog uppsatsförfattaren en passiv roll under träningsarbetet. Det 

skall dock konstateras att uppsatsförfattaren inte hade någon tidigare erfarenhet av att leda 

sensoriskt träningsarbete och att träningens effekt därmed kan tänkas hänga samman med 

detta faktum. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Det initiala materialarbetet, som kom att lägga det vetenskapliga fundamentet för uppsatsens 

bakgrundsstudie, hade tre viktiga delar. Den första handlade om att skapa en bred bild av 

beskrivande sensorisk analys och QDA. Den andra handlade om att skapa en förståelse för 

statistisk analys av paneltränings effekt. Det tredje delen, som visade sig vara av mindre 

betydelse under arbetets gång, handlade om att skapa en grundläggande förståelse för ekkemi. 

Den första delen inleddes genom studier av sensoriska läroböcker av välrenommerade 

sensorikforskare och två centrala informationskällor har varit Lawless och Heymann (2010) 

och Meilgaard et al (2007) som båda gav en grundläggande introduktion till området. Därefter 

har bakgrundsstudierna till huvuddel fokuserats på studier av vetenskapliga artiklar som berör 

panelträning och QDA. Murray et al (2001) visade sig vara en utmärkt källa till fördjupning 

och artikeln gav många användbara förslag på andra forskningsartiklar som varit av intresse 

för uppsatsförfattarens förståelse av området. Den andra delen inleddes genom verbala 

diskussioner med Asgeir Nilsen, doktorand vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, 

och viktiga källor i detta hänseende var dels Næs och Solheim (1991), som var tidiga med att 

förklara vikten av panelträning samt hur träningen kunde analyseras, och dels Tomic et al 

(2007) som på ett handfast sätt förklarar och analyserar de analysinstrument som finns 

tillgängliga genom datorprogrammet PanelCheck. Den tredje delen, ekkemin, hade 

inledningsvis ett betydligt mycket större omfång än vad den har i uppsatsens slutliga version. 
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Anledningen till att kapitlet kom att kortas ner hängde samman med en insikt om att ekkemin 

i sig inte hade någon stark koppling till besvarandet av uppsatsens syfte. Ekkemidelen behölls 

dock i en förkortad version för att underlätta förståelsen av arbetet med referenssubstaser i 

träningsarbetet. Den viktigaste källan inom detta område var Mosedale och Puech (1998) som 

behandlade ekfatslagring av destillerade drycker. 

 

Panelens sammansättning och träningens utformning 

QDA-analys av produktegenskaper ställer krav på paneldeltagarna och Lawless och Heymann 

(2010) avråder därför från att använda otränade konsumenter i QDA-paneler. Detta styrks av 

Meilgaard et al (2007) som rekommenderar att panelmedlemmar handplockas för sin förmåga 

att urskilja önskade sensoriska egenskaper i olika prover av produkten. Det råder således 

konsensus bland forskningen att panelträning utgör gängse standard inför den beskrivande 

sensoriska analysens ”skarpa läge”. Det skall noteras att uppsatsförfattaren har tvingats frångå 

Meilgaard et al (2007) rekommendation om att handplocka paneldeltagare på grund av på 

förhand bestämda premisser, det fanns en tillgänglig panel sedan tidigare, samt överordnade 

ekonomiska och tidsmässiga skäl. Om en helt ny panel hade bildats hade deltagarna kunnat 

handplockas och då är det möjligt att resultatet också skulle ha kommit att se annorlunda ut. 

Angående panelträningens utformning ger bakgrundskällorna mycket få praktiska råd till hur 

förfarandet bör utformas och vad det bör innehålla. Litteraturen ger dock användbara 

övergripande förklaringar till träningens syfte. Uppsatsförfattaren tolkar att detta beror på att 

träningsförfarandet i hög utsträckning måste anpassas efter den produktkategori som panelen 

skall tränas i att analysera. Detta framgår av Stone och Sibel (2004) som påpekar att de 

egenskaper som panelen tränas i måste anpassas efter den specifika produkt som man skall 

analysera. Träningsarbetet med att exempelvis få en panel att analysera egenskaper i gröna 

ärtor eller i whisky torde således skilja sig rätt kraftigt åt. I båda fallen är dock stora delar av 

arbetssätten säkerligen desamma. Både Murray et al (2001) samt Lawless och Heymann, 

2010) framhäver språkets vikt i arbetet och författarna pekar på målet att skapa enhetliga 

concepts kring egenskaperna hos panelens deltagare, vilket underlättas genom att panelen tar 

fram skriftliga och verbala definitioner av de egenskaper som skall analyseras. Muñoz och 

Civille (1998) bekräftar detta och påpekar att panelmedlemmarna som inte genomgått 

sensorisk panelträning ofta använder sig av personliga referenser och definitioner vilket leder 

till icke uniforma och svåranalyserade sensoriska utvärderingar av egenskaperna. De 



 31 

egenskapsdefinitioner som har tagits fram har varit av stor vikt under den träning som 

beskrivits i denna uppsats. Samtliga träningssessioner har på något sätt centrerats kring hur 

och varför en egenskap skall definieras på ett visst sätt. Som en efterföljande del till detta 

arbete står träningen med hur intensiteten av den definierade egenskapen skall analyseras. 

Intensitetsträningen kräver dock alltså någon form av konsensus beträffande hur panelen 

definierar egenskapen i fråga. Detta är en intressant observation som till viss del försvårat 

uppsatsförfattarens beslut av hur studien skulle presenteras. Mycket av träningsarbetet baseras 

följaktligen på verbala diskussioner kring egenskapers definition. Träningens resultat har 

dock enbart baserats på statistiska analyser av intensitetsbedömningar. 

Uppsatsförfattaren valde att följa ny forskning angående att sensoriska paneler skall bestå av 

minst 10 panelmedlemmar (Heymann et al, 2012). Det har varit svårt att samla samtliga 

paneldeltagare till varje träningssession. Därför gjorde uppsatsförfattaren ett aktivt val i att 

fokusera uppsatsens resultat kring en analys av fem paneldeltagare som deltagit vid samtliga 

sessioner. Denna avgränsning var inte önskvärd men den upplevdes nödvändig och det råder 

inga tvivel om att uppsatsen hade fått större bredd om samtliga paneldeltagare hade 

analyserats. Avgränsningen var dock den enda möjligheten till att kunna analysera vilken 

effekt som hela träningsförfarandet har haft på panelen. 

 

Statistisk analys 

PanelCheck var det redskap som fanns tillgängligt för uppsatsförfattaren under analysarbetet 

med resultatdatan. PanelCheck ger möjligheter till att få fram stora mängder data genom 

tillämpning av ett antal analysinstrument. Tomic et al (2007) rekommenderar att flera av 

dessa används parallellt i syfte att få en mer rättvis bild av panelens genomförande. Därför 

bestämdes att fem instrument skulle användas; p-värde, MSE-värde, p*MSE-värde, line plots 

samt Tucker1-plotar. Detta ansågs höja resultatets reliabilitet. Det har visserligen varit 

komplext att arbeta med så pass många instrument men utan ett sådant angreppssätt skulle 

troligen resultatet ha blivit missvisande.  
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Slutsats 

Studiens statistiska analys har visat på att panelen, mellan den första och sista 

träningssessionen, i stort har blivit bättre på att utföra kvalitativa bedömningar med högre 

reliabilitet. På enskild bedömarnivå har en förbättring kunnat ses beträffande förmågan att 

utföra; 1) konsekventa upprepade bedömningar av samma prov; 2) känna skillnad mellan 

olika prover samt; 3) bedömningar som är mer jämna med panelens samlade bedömning. Det 

går dock att utläsa en stor spridning i utveckling mellan de olika bedömarna. En av 

bedömarna uppvisar mycket stor positiv utveckling. Tre av bedömarna uppvisar medelstor till 

stor positiv utveckling medan den sista bedömaren uppvisar mindre utveckling. 

Panelträningsarbetet och dess resultatanalys är komplext och det är svårt att generalisera kring 

varför och på vilket sätt träningen har lett fram till resultatet, vilket denna uppsats inte heller 

har ämnat att beskriva. Slutligen skall konstateras att det är svårt att avgöra huruvida panelen 

är ”färdigtränad”. Likt den mesta andra panelträning har tidsmässiga och ekonomiska faktorer 

satt ramarna för träningens omfattning.  

 

Förslag på vidare forskning 

Inom ramen för denna uppsats har panelträningen analyserats som en helhet där panelens 

utvecklingskurva mellan träningens första och sista session stått i centrum. Syftet har därmed 

inte varit att studera om det finns någon direkt kopplingen mellan träningsmoment av enskilda 

egenskaper och en förbättring i panelens förmåga att bedöma dessa egenskaper. Sådan 

forskning skulle troligen kräva att flera forskningsmetoder kombineras där kvalitativ analys 

av träningen ställs mot en kvantitativ analys av panelens bedömningar. Forskning på detta 

område uppmuntras av uppsatsförfattaren då det skulle kunna leda fram till en vidare 

utvärdering av vilka träningsmoment och metoder som panelledaren bör nyttja för att öka 

chanserna till att lyckas med förbättringsarbetet under panelträningen. Genom sådan 

forskning vore det möjligt att hitta arbetsredskap som kan effektivisera 

panelträningsprocessen som alltför ofta begränsas av tids- och kostnadsmässiga skäl. 
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Bilaga 1 

Örebro universitet 

Restaurang- och hotellhögskolan 

Tabellbilaga 

Tabell 1. Sammanställning av de substanser som använts som referenssubstanser under uppsatsens studie. 

Substans
1
 Egenskapsord 

Whiskylactone Sweet, maple, coconut, celery, 

fresh wood 

Guaiacol Wood smoke, phenolic 

Methylguaiacol Spicy, vanilla, leather 

  

Eugenol Spicy, clove leaf 

Vanillin Vanilla 

Furfural Almond, woody, breadlike 

Hydroxymethylfurfural Sweet, caramel, coffee 

Methylfurfural Almond, caramel, maple 

Furfuralalcohol Burning bitter 

Syringol Smoky, phenolic, bacon, woody 

 

Tabell 2. Sammanställning av träningens 11 sessioner med fokus på sessionernas syfte, genomförande och 

övningsresultat. 

Sessio

n 

Syfte Övningar Resultat 

1+2 Att låta 

panelen 

bekanta sig 

med de 10 

referenssubst

anserna och 

koppla 

substanserna 

till de på 

förhand 

bestämda 

1 milliliter av vardera referenssubstans i 

svarta glas. Panelen ombads att dofta i 

glasen för att därefter anteckna vilka 

egenskapsord som passade in på vardera 

prov.  

Övningen efterföljdes av en 

paneldiskussion kring egenskapsorden. 

Uppsatsförfattaren fick 

genom denna 

träningssession en 

klarare bild av vilken 

koppling som 

referenssubstanser hade 

till egenskapsorden, 

vilket var nödvändigt för 

att kunna använda 

referenssubstanser i 

träningsarbetet. Panelens 

                                                 

1
 Notera att substansernas engelska namn anges i tabellen. 
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egenskapsord

en, se bilaga 

3. 

diskussion ledde fram till 

en enighet om att två nya 

egenskapsord behövdes; 

kokos och mandel. 

Dessutom framtogs en 

definitionslista över 

egenskaperna, se bilaga 

4. 

3 Att analysera 

de tre 

whiskysorter 

som skulle 

användas 

som 

referenswhis

ky vid de 

sensoriska 

intensitetsbed

ömningarna. 

5 ml av vardera whisky provades blint 

av panelen ur svarta glas. Panelen 

ombads att koppla de tre proverna mot 

egenskaperna ”Ekkryddig”, 

”Fruktighet” och ”Eksötma”. 

 Övningen efterföljdes av en 

paneldiskussion och en sensorisk 

intensitetsbedömning (session 1). 

Referenswhiskyn 

definierades efter 

egenskapsorden. Ett 

bibliotek av whisky 

byggdes upp inför det 

kommande 

träningsarbetet. 

4 Att öva på 

egenskapen 

”Vanilj”. 

Fyra prover med olika intensiteter av 

vanillinlösning blindprovades av 

panelen. Tre av proverna bestod av 5 

milliliter whisky 880 i vilken olika 

koncentrationer av vanillinlösning hade 

lösts upp (0 droppar, 25 droppar samt 

50 droppar). Det sista provet bestod av 

ren vanillinlösning.  

Övning efterföljdes av en 

paneldiskussion och en sensorisk 

intensitetsbedömning (session 2). 

Panelen hade inga 

problem med att känna 

intensitetsskillnaderna av 

egenskapen ”Vanilj” i 

proverna. 

5 Att visa 

panelen deras 

resultat från 

föregående 

sensoriska 

intensitetsbed

ömning i 

syfte att 

skapa en 

diskussion 

kring 

egenskaperna

. 

Samtliga egenskaper diskuterades 

igenom och panelen tilläts dofta på 

ekflisor med olika ursprung och 

rostningsgrader för att underlätta 

debatten. 

En verbal genomgång där 

flera utav egenskaperna 

definierades vidare. På 

begäran från panelen togs 

egenskapen ”Eksötma” 

bort för att ersättas av 

egenskapen ”Torkad 

Frukt”.  

6 Att öva på 

egenskaperna 

”Spritighet” 

och 

”Nejlika”. 

Tre prover med olika intensiteter av 

”Spritighet” blindprovades av panelen. 

Proverna bestod av 10 milliliter råsprit 

med alkoholhalterna 30 %, 40 % samt 

63 %.  

Tre prover med olika intensiteter av 

”Nejlika” blindprovades också av 

Panelen hade inga 

problem med 

bedömningen av 

egenskapen ”Spritighet”. 

Däremot hade panelen 

svårt att bedöma 

egenskapen ”Nejlika”. 
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panelen. Proverna bestod av 10 

milliliter råsprit i vilken olika mängd (5 

droppar, 15 droppar samt 25 droppar) 

eugenol hade lösts ut för att öka 

upplevelsen av nejlika.  

Övningen efterföljdes av en 

paneldiskussion och en sensorisk 

intensitetsbedömning (session 3). 

7 Att öva på 

egenskaperna 

”Mandel”, 

”Kokos” 

samt 

”Förkolnad”. 

Tre prover med olika intensiteter av 

egenskapen ”Mandel” blindprovades av 

panelen. Proverna bestod av 10 

milliliter av whisky 456 i vilken olika 

mängd (20 droppar, 40 droppar samt 60 

droppar) methyl-furfural hade lösts ut 

för att öka upplevelsen av mandel. 

Tre prover med olika intensiteter av 

egenskaperna ”Kokos” och ”Förkolnad” 

Proverna bestod av 10 milliliter av 

whisky 456 i vilken olika mängder 

whiskylactone och guaiacol hade lösts 

ut. Prov A bestod av 5 droppar 

whiskylactone och 70 droppar guaiacol. 

Prov B bestod av 45 droppar 

whiskylactone och 30 droppar guaiacol. 

Prov C bestod av 20 droppar 

whiskylactone och 5 droppar guaiacol. 

Övningen efterföljdes av en 

paneldiskussion och en sensorisk 

intensitetsbedömning (session 4). 

Panelen utförde 

kvalitativa bedömningar 

av egenskaperna som 

analyserades. 

8 Att 

gemensamt 

diskutera 

egenskaperna 

med 

utgångspunkt 

i två 

whiskyprover

. 

10 milliliter av whisky 123 samt 789 

provades blint i svarta glas. 

Övningen efterföljdes av en 

paneldiskussion och en sensorisk 

intensitetsbedömning (session 5). 

Panelen diskuterade 

samtliga egenskaper och 

nådde konsensus kring 

vissa definitioner. 

Panelen upplever även att 

egenskapen ”Spritighet” 

är svår då smaksinnet 

anses domna av något 

efter att flera prover 

analyserats. 

9 Att öva på 

flera 

egenskaper 

genom 

triangeltest. 

8 olika triangeltester genomfördes av 

panelen som ombads att hitta provet 

som skiljde sig från de övriga proverna 

och ange på vilket sätt det provet avvek. 

I test 1 var alla prover desamma. I test 2 

var ett av proverna spritförstärkt. I test 3 

hade intensiteten av egenskapen 

”Kokos” ökats i ett av proverna genom 

tillsats av whiskylactone. I test 4 hade 

egenskapen ”Vanilj” ökats i ett av 

proverna genom tillsats av vanillin. I 

Överlag visar panelen 

prov på att kunna urskilja 

det avvikande provet 

samt på att korrekt kunna 

avgöra vilken egenskap 

som skiljer sig. 
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test 5 hade egenskapen ”Kryddnejlika” 

ökats i ett av proverna genom tillsats av 

eugenol. I test 6 hade egenskapen 

”Rök” ökats i ett av proverna genom 

tillsats av guajakol. I test 7 hade whisky 

059 blandats med whisky 880 medan 

resterande prover bestod av ren whisky 

880. I test 8 hade egenskapen ”Mandel” 

ökats i ett av proverna genom tillsats av 

furfural. 

Övningen efterföljdes av en 

paneldiskussion. 

10 Att öva 

panelen i 

konsekvent 

bedömande. 

Whisky 456 blindprovades ur svarta 

glas av samtliga paneldeltagare som 

ombads att ange intensiteten (med 

sifforna 1-9) för samtliga egenskaper i 

provet. Därefter fick panelen upprepa 

samma övning varefter resultaten 

mellan repetitionerna jämfördes. 

Övningen efterföljdes av en 

paneldiskussion och en sensorisk 

intensitetsbedömning (session 6). 

De flesta av bedömarna 

utförde en konsekvent 

repeterad provning. 

Bedömare D10 skiljde ut 

sig något och 

genomförde mindre 

konsekventa 

bedömningar av 

egenskaperna ”Rök” i 

doft, ”Beska” samt 

”Syra”. 

11 Att öva 

panelen i 

grundsmakse

genskaperna. 

Whisky 059 provades gemensamt i 

panelen som ombads att definiera hur de 

bedömde grundsmak och hur 

intensiteten bör bedömas. På allmänt 

önskemål från panelen deltog 

universitetslektor Mischa Billing vid 

session för att ge sin bild av 

grundsmaksbedömning av whisky. 

Övningen efterföljdes av en 

paneldiskussion och en sensorisk 

intensitetsbedömning (session 7). 

Panelen når konsensus 

om hur grundsmaker 

skall bedömas. 
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Bilaga 2 

Örebro universitet 

Restaurang- och hotellhögskolan 

Figurbilaga 

 

Figur 1. p-värde för samtliga fem bedömares bedömningar av samtliga egenskaper från sensorisk 

intensitetsbedömningssession 1 (övre stapeldiagrammet) samt 7 (undre stapeldiagrammet). Varje stapel utgör en 

bedömd egenskap. Ett lågt p-värde tyder på att bedömaren har förmåga att känna skillnad mellan givna 

egenskaper i de olika proverna. Egenskaper som efterföljs av siffran 1 utgör doftegenskaper.  
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Figur 2. MSE-värde för samtliga fem bedömares bedömningar av samtliga egenskaper från sensorisk 

intensitetsbedömningssession 1 (övre stapeldiagrammet) samt 7 (undre stapeldiagrammet). Varje stapel utgör en 

bedömd egenskap. Ett lågt MSE-värde tyder på att bedömaren har förmåga att konsekvent bedöma provers 

egenskap vid en repetition av samma prov två gånger. Egenskaper som efterföljs av siffran 1 utgör 

doftegenskaper.  
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Figur 3. p*MSE-plotar över intensitetsbedömningssession 1 (övre ploten) och 7 (nedre ploten). De blå punkterna 

är bedömare D1:s egenskapsbedömningar av samtliga prover och deras replikat sammanställt i en graf där 

bedömningarnas p-värde ställs mot deras MSE-värde. De vita punkterna är övriga bedömares bedömningar. 

Notera att MSE-skalan är mindre i den undre ploten. Den övre plotens uppdelning i fyra kvadranter har 

uppsatsförfattaren själv lagt till för att förenkla förståelsen av ploten. Det är önskvärt att så många egenskaper 

som möjligt ligger i den undre vänstra kvadranten vilket innebär att både p- och MSE-värde är lågt.  
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Figur 4. Line plots av bedömare D13:s bedömningar av whisky 456 vid sensorisk intensitetsbedömningssession 

1 (den övre grafen) samt 7 (den nedre grafen). De lila punkterna visar bedömarens bedömningar av de två 

replikaten för varje enskild egenskap. Linjen sammanlänkar bedömningarnas medelvärde. Egenskaper som 

efterföljs av siffran 1 utgör doftegenskaper.  
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Figur 5. Line plots över samtliga bedömaress bedömningar av de båda replikaten av whisky 456 vid sensorisk 

intensitetsbedömningssession 1 (den övre grafen) samt 7 (den nedre grafen). Varje punkt utgör en bedömares 

bedömning av en specifik egenskap. Den blå linjen sammanlänkar panelens medelvärdesbedömning av varje 

egenskap. Egenskaper som efterföljs av siffran 1 utgör doftegenskaper.  
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Figur 6. Line plots av bedömare D2:s bedömningar av whisky 123 vid sensorisk intensitetsbedömningssession 1 

(den övre grafen) samt 7 (den nedre grafen). De gröna punkterna visar bedömarens bedömningar av de två 

replikaten för varje enskild egenskap. Den blå linjen är bedömarens medelbedömning av egenskaperna. Den röda 

streckade linjen är panelens samlade medelbedömning av egenskaperna. Egenskaper som efterföljs av siffran 1 

utgör doftegenskaper.  
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Figur 7. Tucker1-common scores plot av bedömarnas samlade bedömningar för samtliga provade whiskysorter 

från samtliga sessioner. Varje punkt på ploten är en provad whiskysort från en specifik session. Ploten visar ifall 

bedömarna bedömt prover lika eller olika genom hela träningsperioden samt klumpar samman whiskyprover 

som bedömarna bedömt likvärdigt. 
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Figur 8. Tucker1-correlation loadings plots av varje enskild bedömares sammanslagna bedömning av samtliga 

egenskaper. Stor centrering av egenskaper i plotens mittparti tyder på att bedömaren gjort mindre strukturerade 

bedömningar av egenskaperna. Stor koncentration av egenskaper mellan plotens två yttre ringar tyder på att 

bedömaren gjort mer strukturerade bedömningar av egenskaperna. Egenskaper som ligger nära vandra uppvisar 

korrelation i bedömarens bedömningar. Egenskaper som efterföljs av siffran 1 utgör doftegenskaper.  
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Bilaga 3 

Örebro universitet 

Restaurang- och hotellhögskolan 

Ursprunglig egenskapslista 

Nedanstående 24 egenskaper utgjorde den ursprungliga egenskapslistan som panelen 

analyserade under ekprojektets första provningsomgång. Detta dokument låg även till grund 

för den uppdaterade egenskapslistan som använts inom ramen för denna uppsats. 

 

Färg (utseende) 

Viskositet (utseende) 

Fruktighet (doft) 

Smörkola (doft) 

Förkolnad (doft) 

Rök (doft) 

Eksötma (doft) 

Rå ek (doft) 

Vanilj (doft) 

Kryddnejlika (doft) 

Sötma (grundsmak) 

Beska (grundsmak) 

Syra (grundsmak) 

Sälta (grundsmak) 

Fruktighet (smak) 

Smörkola (smak) 

Förkolnad (smak) 

Rök (smak) 

Eksötma (smak) 

Rå ek (smak) 

Vanilj (smak) 

Kryddnejlika (smak 

Viskositet (munkänsla) 

Spritighet (munkänsla 
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Bilaga 4 

Örebro universitet 

Restaurang- och hotellhögskolan 

Uppdaterade egenskapsdefinitioner efter session 2 av dofter och 

smaker 

Fruktighet: Först och främst härleds detta till estertoner som härstammar från destilleringen 

och inte så mycket från själva eken. Päron och grappa anges som referenser. Färska frukter. 

Smörkola: En karamelliserad ton som inte sällan även drar lätt mot vanilj. 

Förkolnad: En bränd, ibland fenolisk, ton som är tyngre än rök. Referenser som anges är 

kallt bränt vedträ, bourbon, grillkol och lägereld. 

Rök: En mer stickande ton än förkolnad. Rökt fisk, bacon och sidfläsk. 

Eksötma: En träig söt doft där man alltid hittar en träig överton tillsammans med en 

karamellton som kan ha inslag av vanilj och kokos. Torkad frukt – dadlar och fikon. 

Rå ek: En grönare och mer nysågad träton. Referenser som anges är nysågat, byggvaruhus, 

slöjdsal, grönt, vegetalt, kåda, mint och grön selleristjälk. 

Vanilj: En ren vanilj- eller vanillindoft som saknar karamelliserade toner. 

Kryddnejlika: En tydligt kryddig ton av kryddnejlika. 

Kokos: En tydligt ton av kokos. 

Mandel: En tydlig ton av mandel. 

 


