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Förord 

 

Uppsatsens ämnesval grundar sig i att vi har fått ett uppdrag av Grythyttans 

Brygghus. Uppdragsgivaren Henrik Olsson har under de tre år som vi studerat vid 

Restauranghögskolan blivit bekant som en av grythyttebygdens moderna 

entreprenörer. Han valde att ge oss uppdraget då vi haft ett tydligt intresse just för öl. 

Vi valde tidigt i arbetet att vinkla forskningen om ölets sensoriska språk mot Mischa 

Billings vision om ett nytt sätt att recensera och beskriva vin. Inspirationen till detta 

kom till oss direkt ifrån Mischa som veckorna innan uppsatskursens start höll 

föreläsningar om att frångå det vetenskapligt mätbara i sensoriska beskrivningar. 

 

Då Billing är pionjär inom detta område har det varit svårt för oss att hitta artiklar och 

litteratur med samma vinkling som vi själva valt att utforska. Till vår fördel har det 

dock varit en tydlig kunskapslucka som varit mycket spännande för oss att dela med 

Mischa. 

 

 

 

Vi vill framföra ett stort tack till dem som hjälpt oss under arbetet med uppsatsen. 

Först och främst till vår handledare Johan Swahn som besitter stor kunskap och, för 

oss, värdefull erfarenhet inom ämnet och de metoder vi använt. Vi vill även tacka  

Mischa Billing som i slutet av våra tre studieår inspirerat oss till detta arbete. 

 

Även alla våra skolkamrater som tagit av sin värdefulla tid till att delta i vår forskning 

som intervjudeltagare, är värda ett stort tack. Därutöver har också Jan-Erik Svensson, 

Föreläsare vid RHS och tillika svensk öl-guru, Håkan Engström på Sydsvenskan samt 

Peter Högström engagerad i SHBF och ölfrämjandet bistått med värdefullt stöd. 
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Sammanfattning 
 

Öl beskrivs som en ny trend. Författarna har efterfrågat ett standardiserat språk som 

passar de många olika målgrupper som nu möter nya ölsorter på den svenska 

marknaden. Det nya vokabulär som växer fram riskerar att bli för komplext och 

intetsägande beträffande ölets egenskaper, för gemene man.  

 

Författarna har undersökt om sensoriska beskrivningar av öl, presenterade genom 

levande formulering kan förmedla en upplevelse som för konsumenten är lättare 

associerbar, än de sensoriskt mätbara som används idag.  

 

Sensoriskt deskriptiv analys (RGM) har använts för att ta fram deskriptorer för sex 

utvalda öl. Deskriptorerna har använts för att formulera sensoriska beskrivningar vilka 

sedan genom metoderna preferenstest och matching task har utvärderats. 

Undersökningen har applicerats på öl av sorten ljus lager. 

 

Resultaten har sammanställts i PCA-diagram för att finna förhållanden mellan 

deskriptorer och ölprover. Preferenstest och matching task-test har gett statistisk data 

som sedan använts för att dra slutsatser. 

 

Författarna har i sin undersökning kommit fram till att en modernisering av ölets 

sensoriska språk skulle bli mer effektivt och lättare associerbart, för konsumenter, om 

det skulle innehålla element från både konventionella och affektiva beskrivningar.  

 

Nyckelord: Sensorisk deskriptiv analys, Repetory Grid Method, Sensoriskt språk, Öl, 

Konsumentupplysning. 
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Inledning 

Fynd från det antika Mesopotamien tyder på att traditionen om ölbryggning 

härstammar ända tillbaka till människans kunskap om sädesodling och åkerbruk. I 

Norden har fynd gjorts som visar att man redan 1500 f.kr. tillverkade och 

konsumerade öl. Öl har konserverande egenskaper och i motsats till vatten, som måste 

drickas färskt, blev människorna i forna tider ej sjuka av att dricka det. Alkohol-

drickande har i Sverige setts som en folkhälsosjukdom varför lagstiftning tidigare har 

förbjudit ölsorter med hög alkoholhalt, vilket ändrades i och med Sveriges inträde i 

EU, 1995. Den svenska bryggerinäringens branschorganisation rapporterar att 

konsumtionen av starköl ökade med 36% mellan år 2000 till år 2010. Antalet 

ölbryggerier har ökat dramatiskt och både inhemskt öl och utländska sorter har blivit 

mycket populära. Svenska konsumenter kommer i kontakt med ölets sensoriska 

vokabulär främst vid eget inköp på Systembolaget eller via media. På det statliga 

monopolets hyllor råder jantelagen och ölflaskorna är påtvingade samma sorts 

beskrivningar som övriga produkter i butiken, oavsett råvaruinnehåll, framställnings-

metod eller ursprung. I den komplexa mediamiljö som råder för alkoholhaltiga varor, 

börjar öl ta plats och konventionella beskrivningar används även där, för att vid 

recensioner beskriva smak och doftegenskaper. Dessa beskrivningar liknar dem som 

används för att beskriva vin, men bygger egentligen på terminologi som är utvecklat 

för bryggare och andra professionella inom dryckesbranschen. I den nu framväxande 

ölkulturen tenderar språket att bli exklusivt anpassat för dem som är tränade att 

uttrycka sig sensoriskt och för sådana som med stort engagemang lärt sig vinvärldens 

lingvistiska labyrinter.  

 

Denna studie ingår i ett innovationsprojekt som utförs av Grythyttans brygghus. 

Författarna har fått i uppdrag att undersöka om konsumenters förväntningar och 

upplevelse av öl påverkas av sensoriska beskrivningar. Undersökningen appliceras på 

öl av sorten ljus lager och struktureras utifrån följande resonemang: Vilka sensoriska 

egenskaper kan genom deskriptiv metodforskning utläsas ur typiska lageröl? Finns 

det alternativa formuleringssätt som mer effektivt skulle locka konsumenter till köp, 

än de konventionella som används idag? Kan konsumenter tolka associationer som är 

uttryckta i levande beskrivningar och matcha dem till upplevd smak? 
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Teoretisk bakgrund 

I följande text avser författarna att förklara och ge en förståelse för områden som är 

relevanta för uppsatsen och används som en teoretisk referensram. Textavsnittet 

behandlar ölets smakkomponenter, hur människans sinnen är kopplade till smak-

upplevelser, och hur ölets sensorik beskrivs idag. Bakgrunden avslutas med en 

redogörelse för hur den senaste forskningen kan påverka ölets sensoriska språk. 

 

Vad består öl av, och hur bör det upplevas? 

Öl, bryggs i en komplicerad process av malt, humle, jäst och vatten. Det är en dryck 

med hundratals naturliga smak- och doftföreningar som kan härledas till grund-

råvarorna (Verhagen, 1994). Både ölets beska, syra och arom går att härleda till syror 

och eteriska oljor som förekommer naturligt i humlen (Van Opstaele, De Rouck, De 

Clippeleer, Aerts & De Cooman, 2010). Ölets smakuppbyggnad delas enligt Bamforth 

(2009) in i smak, doft (arom) och munkänsla. Upplevelsen av beska förändras under 

tiden då ölen konsumeras, från direkt attackerande till att sakta minska i intensitet och 

dö ut (ibid.). Bamforth (2009) beskriver också att humlebeskan balanseras upp av 

lösta sockerarter från malt som ännu inte jäst ut, eller från sådant socker som 

eventuellt tillsattes vid buteljering, så kallad priming, vilket görs för att starta en andra 

jäsning på flaskan. En balans mellan beska, syra och sötma resulterar i ett behagligt 

och balanserat öl (ibid.). 

 

Volatila ämnen såsom, alkoholer, estrar, fettsyror och svavelföreningar, skapas under 

jäsningen, vilka också ger upphov till sensoriska attribut (Verhagen, 1994). Alkoholer 

kan ge uppkomst till aromer som påminner om kokos och lösningsmedel medan de 

fruktiga och blommiga aromerna i öl, såsom: päron, banan, ananas, och rosor kallas 

estrar (Bamforth, 2009). I obalanserad öl tenderar koncentration av svavelföreningar 

att bli för höga, vilket ger upphov till obehaglig lukt som påminner om ruttna ägg, 

burkmajs, lök, vitlök och kokta grönsaker (ibid.). Aromer som förnimmas med våt 

hund, svett, stall och ost är för det mesta oönskade och uppfattas negativt i de flesta 

öltyper (Licker, Acree & Henick, 1999). Undantaget är det belgiska surölet lambic 

som medvetet exponerats för vildjästsorten Brettanomyces (White & Zainasheff, 
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2010). Andra aromämnen som i höga koncentrationer är oönskade är bl.a. diacetyl 

som ger doft av popcorn och smör samt acetaldehyd som har en doft av gröna äpplen 

(Bamforth, 2009). 

 

Koldioxid och alkohol bildas som biprodukter under ölets båda jäsningsprocesser men 

först under den andra jäsningen löses koldioxiden i flaskan och bildar kolsyra (Parkes, 

2012). Då kapsylen tas av buteljen frigörs på nytt koldioxid vilket aktiverar ölet till 

skillnad från ett avslaget öl där kolsyran saknas och istället får ölet att upplevas platt 

och livlöst (ibid.). Mängden kolsyra i ölet är dominerande för munkänslan då tungans 

smärtreceptorer triggas och en stickande känsla skapas (Bamforth, 2009). Langstaff 

och Lewis (1993) menar att kolsyra, viskositet, organiska syror, proteiner och etanoler 

påverkar munkänslan och dessutom maskerar subtila felaktigheter i ölet. De påtalar 

vidare vikten av detta och definierar begreppet munkänsla som den totala upplevelsen 

av flera texturer, såsom kolsyra, fyllighet och strävhet.  

 

Ölets temperatur har stor inverkan på den totala upplevelsen. Oliver (2011) 

rekommenderar att serveras brygden mellan 5,5° - 12,7°C beroende på sort, men 

upplyser att öl ofta serveras för kallt. Låg temperatur hjälper ölet att bibehålla ett 

vackert skum men vid temperaturer under 3,3°C mister det många aromatiska 

egenskaper (ibid.). Istället intensifieras förnimmelsen av bitterhet, kolsyra och 

tanniner, vilket får ölet att upplevas som torrare. Då ölet stiger i temperatur frigörs 

volatila ämnen, vilket förhöjer upplevelsen av ölets aromatik (ibid.). I tidigare 

forskning om ölets sensoriska egenskaper har temperaturen 10°C använts (Daems & 

Delvaux, 1997). 

  

Våra sinnen och hur de påverkar oss 

Redan på 300-talet f.kr. rangordnade Aristoteles människans fem sinnen och överst 

placerade han känseln (Krishna, 2011). Genom känseln menade Aristoteles att vi är 

sammanlänkade med existensen, då sexuell stimulans verkar genom känselsinnet och 

således låter människorasen fortplanta sig (ibid.). Krishna (2011) menar att känseln är 

det första sinne som människan utvecklar, redan som embryo, och det sista hon mister 

under sitt åldrande. Läran om effekter av beröring och kroppsrörelser kallas haptik, 

från grekiska haptomai, att vidröra (Billing, 2011). Människans sinnen utvecklas 
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vidare under graviditeten i ordningen: doft, smak, hörsel och slutligen syn (Krishna, 

2011). Smaksinnet har sedan människorasens tidigaste stadier varit viktiga varnings-

signaler för oss vid livsfara, genom att känselreceptorer alarmerat om illavarslande 

koncentrationer i livsmedel, såsom beska, syra eller sälta (Nationalencyklopedin, 

2012). Astbäck (2008) menar att vi således utvecklat ett försvar mot att förtära gifter 

och rutten föda och istället, helt naturligt, gör nyttiga val i form av fräscha, 

näringsrika råvaror. Han menar vidare att förgiftnings-aspekten inte längre är lika 

relevant som tidigare och smaksinnet numera snarare har till uppgift att genom 

njutning, höja vår livskvalitet. Astbäcks resonemang innebär att den moderna 

människan medvetet gör val som bryter de inbyggda varningssystem och börjar lära 

sig uppskatta smaker som frångår det neutrala och säkra.  

 

Sensorik som disciplin 

Processer som ger upphov till, eller påverkar sinnenas reaktioner och låter oss tolka 

vår omvärld, sammanfattas inom begreppet sensorik (NE, 2012). Då synen förmedlar 

färg och utseende kan detta sinne tillsammans med hörseln ha stor betydelse för, och 

påverka, den förväntade upplevelsen av smak, doft och konsistens (Koch & Koch, 

2003; Öström, 2008). Sensoriska intryck delas av Martens (1999) in mellan kognitiva 

och affektiva, vilka på olika sätt beskriver för människor hur omgivningen ser ut: 

bildligt respektive känslomässigt. Sensoriska intryck samverkar tills hjärnan bildat en 

sensorisk helhetsbild (Meilgaard, Civille & Carr, 2007; Zgherea, Stoian & Peretz, 

2011).  

 

För att mäta sensoriska egenskaper och kvalitéer, hos exempelvis livsmedel, använder 

forskare sig av metodsystemet sensorisk analys (Lawless & Heymann, 2010). Denna 

vetenskapliga disciplin bygger på psykologisk forskning om hur människan adapterar 

till sin omgivning. Lawless och Heymann (2010) indelar metoderna för datainsamling 

i klasserna: diskriminerande, deskriptiv samt affektiv analys. Flera studier har 

applicerats på öl för att utvärdera dessa metoder samt huruvida tränade eller otränade 

respondenter är bäst lämpad som provpanel (Smythe & Bamforth, 2002; Solomon, 

2010; Chollet & Valentin, 2001; Lelièvre, Maud; Chollet, Abdi & Valentin, 2008; 

Lelièvre, Maud; Chollet, Abdi & Valentin, 2011; Piggott & Watson, 1992; Meilgaard 

m.fl., 2007; Lawless, T. Harry, 1998). Metoderna har kommit att utgöra en viktig del 
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inom produktutveckling och marknadsföring för flera områden även utanför 

livsmedelsbranschen (Meilgaard m.fl, 2007).  

 

Smaksinnet och doftsinnet 

När människan smakar något bildas det en sensorisk upplevelse i fyra steg: 1) 

utseende, 2) doft, 3) konsistens och textur, 4) smak (Swahn, 2011). Begreppet doft 

representerar enligt Zgherea m.fl. (2011) känslan som uppstår då aromämnen når 

näshålan, medan smak beskriver en interaktion mellan smakämnen och smaklökarna 

på tungan. Enligt Öström (2008) är det vi upplever som smak, ett samarbete mellan 

både smak- och doftsinnet, även kallade de kemiska sinnena. Den största delen av de 

smaker som människan uppfattar kommer från volatila och luftburna ämnen som 

registreras via doftsinnet (Lawless & Heymann, 2010). Det är inte bara via de nasala 

öppningarna som aromämnen registreras, även aromämnen från livsmedel som 

upplevs i munnen kommer in i näshålan via nässvalget, så kallad retronasal doft 

(ibid.). Receptorerna på tungan kan bara känna grundsmaker och texturer, vilket 

således betyder att exempelvis smaken av citron, i själva verket endast är aromen av 

citron (ibid.). Människan har ett tusental olika gener som alla kodar för specifika 

doftreceptorer, vilket kan jämföras med människans endast fyra syn-receptorer (Buck, 

2005). Doftreceptorerna är unika på det sätt att de, till skillnad från andra sinnen, är 

direktkopplade till det limbiska systemet (känslohjärnan) som i sin tur styr doftminnet 

(Krishna, 2011). Människohjärnan bedöms kunna skilja på, och lagra, mellan 10 000-

100 000 olika dofter vilket medför att de är svåra att minnas vid namn, utan träning 

(Buck, 2005; Köster, 2003). Inom sensorisk forskning kallas de termer som namnger 

dofter och smaker som våra sinnen uppfattar för deskriptorer, vilket också använts i 

denna uppsats. 

 

Herdenstam (2011) bekräftar att det kan vara svårt att skilja doft och smak åt eftersom 

de upplevs parallellt med varandra, varför professionella vinprovare använder 

provningsmallar vid bedömning av doft, smak och munkänsla. Mischa Billing (2011), 

professionell provare och vinskribent, resonerar att sanningen bakom att bedöma 

smakerna inte alltid ligger i att korrekt återge dem: ”snävt sensoriskt” (vetenskapligt 

mätbart). Istället påvisar hon ett samband mellan: ”å ena sidan den sensoriska 

upplevelsen av doft och smak och å andra sidan det haptiska kroppsminnets uttryck”. 
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Billing (2011) resonerar att ”essensen av en sensorisk upplevelse går att beskriva 

efemärt” (affektivt), och att denna egentligen ligger närmare sanningen än doft och 

smakminnen som genom träning och vetenskap beskrivs i mätbara värden. 

  

Sensorisk marknadsföring 

Krishna (2011) definierar Sensorisk marknadsföring (sensory marketing) som: 

”marknadsföring som tilltalar konsumentens sinnen och påverkar dess uppfattning, 

omdöme och beteende”. Krishna förklarar vidare att det är ett sätt att påverka 

konsumenters förväntan och slutliga upplevelse av en produkts egenskaper och 

kvalité. Allison och Uhl (1986) visade att konsumenter ändrade sin sensoriska 

bedömning då de först gavs ölprover blint och sedan identifierad med varumärkes-

etikett. Koch och Koch (2003) visade att konsumenter kraftigt påverkas av färgen hos 

dryck och manipulerades till att ändra sina beskrivningar av provers sensoriska 

egenskaper då dryckens färg modifieras. I Allison och Uhls (1986) studie kopplades 

de personliga preferenserna ihop med stark varumärkeslojalitet. Det påvisades att 

konsumenter har vanemässiga beteenden för konsumtion som inte nödvändigtvis är 

relaterat till egentlig sensorisk upplevelse (ibid.). Sensorisk marknadsföring kan enligt 

Krishna (2011) te sig på många olika sätt, såsom att sätta doft eller ljud till en produkt 

eller ett varumärke för att implementera omedvetna känsloband hos kunder. Krishna 

menar vidare att sådana känslor på ett mer effektivt sätt skapar lojalitet hos människor 

än traditionell reklam. Björkman (2002) framhåller att "äktheten" i en vara skapas 

utifrån det förtroende som konsumenterna har till ett varumärke. Ofta byggs det upp 

en livsstilsattityd i marknadsföringen av produkter vilket får till följd att konsumenter 

inte är rationella i sina val då det gäller identitetsskapande varumärken och produkter 

(ibid.). Björkman anser även att vid konsumenters val av produkter är känslor och 

drömmar en okontrollerbar process för varumärkesbyggare och marknadsförare; tur, 

tajmning och tillfälligheter spelar minst lika stor roll. Forskningsområdet är enligt 

Krishna (2011) välstuderat, särskilt gällande hur grafik, bilder och logotyper påverkar 

konsumenter. Under de sista två decennierna har även omfattande forskning gjorts om 

hur ljud, doft och smak verkar för att skapa minnen i hjärnan och därigenom bilda 

vanebeteenden (ibid.).  
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Sensoriskt språk 

Som tidigare nämnts är smak- och doftupplevelser kopplade till hjärnans 

minnesinlärning. Till skillnad från exempelvis syn och hörsel måste människor aktivt 

utsättas för, och träna för att kunna memorera och associera till dofter och smaker 

(Köster, 2003). Swahn (2011) menar att dagens konsumenter är medvetna och ställer 

krav på de varor de inhandlar. Men eftersom kunderna normalt inte har möjlighet att 

utvärdera livsmedelsprodukternas sensoriska kvalitet i butiken så skulle de vara 

behjälpta av och tilltalas av en sensorisk beskrivning på förpackningen. Wansink, 

Painter och Van Ittersum (2001) fastställer att försäljningen av maträtter på en 

restaurang, ökade med över 25% då de försetts med enkla deskriptiva beskrivningar. 

Vidare svarade respondenterna som valt dessa maträtter att de var mer nöjda med 

både mat och restaurangbesöket som helhet än de som valt maträtter utan deskriptiv 

beskrivning. Även Swahns (2011) studier på området visar att konsumenter tenderar 

att välja produkter/ varumärken som är både dyrare och mindre välkända, då 

sensoriska beskrivningar finns angivet på förpackningen.  

 

Solomon (1990) presenterar forskningsresultat som går i linje med Köster (2003), 

vilken tyder på att träning krävs både för att kunna uttrycka sig effektivt och för att 

kunna tolka sensoriska beskrivningar. Resultaten stärks också av Hersleth, Berggren, 

Westad & Martens (2005) som vidare menar att den genomsnittlige konsumenten ej 

besitter nödvändig kunskap och smakträning för att tolka ingrediensers sensoriska 

attribut. Swahn (2011) skriver att många säljande beskrivningar av livsmedel idag inte 

tas fram genom vetenskapliga metoder. Swahn menar istället att reklamfirmor ofta får 

uppdraget och då använder kreativ ”brainstorming” som ett vanligt tillvägagångssätt 

för att ta fram lockande beskrivningar. Metoden, som saknar grund i sensorisk 

forskning, resulterar i subjektiva deskriptorer som exempelvis: ”god och välbakad” 

(Swahn, 2011). Swahn anser att det i slutänden är konsumentens val att avgöra 

huruvida produkten är god eller inte. I personligt samtal
1
 med Swahn lyfter han fram 

problematiken kring kvalitetssäkring av sensoriska beskrivningar av dryck. Han 

undrar varför inte konsumenter kräver att det smakar exakt som på beskrivningen, då 

                                                 

1
 Personligt samtal, Solna, 2012-04-03. 
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det krävs att andra produktbeskrivningar stämmer i relation till den faktiska kvalitén 

(ibid.).  

 

Hur kommuniceras sensoriska egenskaper av öl i dag 

Dr. Morten Meilgaards verk The beer flavor wheel har sedan 1979 legat till grund för 

sensoriska bedömningar av öl (Meilgaard, Dalgliesh & Clapperton, 1979).  

 

 

 

Figur 1. Meilgaards Beer Flavor Wheel. 122st separata deskriptorer har först sorterats utifrån doft eller 

smak. Därefter har de sorterats in i 14 kategorier som samlar liknande sensoriska egenskaper under 

grundläggande terminologi. Längre ut i ringens kant avanceras språket och deskriptorerna specificeras 

för att exakt kunna identifiera molekyler genom unik sensorisk identitet (Spedding, 2011)  
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Flavors omnämns i engelsk litteratur för den totala sensoriska upplevelsen vilket 

innefattar både utseende, doft, smak, textur, ljud och temperatur (Swahn, 2011; 

Jackson, 2009; Solomon, 1990). Det är ett verktyg med syfte att effektivisera 

bryggares kommunikation angående ölets sensoriska egenskaper (ibid.). Meilgaards 

teori bygger på att varje deskriptor är direkt kopplad till en specifik molekyl med unik 

sensorisk identitet (Chollet, Lelièvre, Abdi & Valentin, 2008; Chollet & Valentin, 

2001). Genom att anlita en tränad panel som kan identifiera de olika deskriptorerna 

förenklas kvalitetssäkring samt sökning av smaker och dofter som indikerar fel i ölets 

karaktär (ibid.). Spedding (2011) beskriver hjulet som anpassat för både experter och 

noviser men menar att vokabulären utvecklas i takt med ny forskning samt att 

befintliga ölstilar utvecklas och nya tillkommer. Han antyder att Meilgaards flavor 

wheel behöver moderniseras och inte längre är tillräckligt som bas för kommunikation 

kring ölets sensoriska egenskaper. 

 

Internationellt står två konsumentdrivna hemsidor som största aktörer för intresset om 

och kring öl; Ratebeer och Beer Advocate (Ratebeer, 2012; BeerAdvocate, 2012). De 

lär båda ut varsitt sätt att sensoriskt bedöma öl men gemensamt för dem är att de 

poängsätter attributen; arom, utseende, smak, munkänsla samt totalt intryck. 

 

Kronbrink (2012) omnämner hembryggning som den nya svenska trenden efter 

surdegsbak och korvstoppning och beskriver ett ökat intresse av lokalt bryggd öl från 

så kallade mikrobryggerier. Darren Packman (2012a), ölbloggare och professionellt 

verksam inom ölindustrin, bekräftar att hantverksbryggd öl och nya utländska sorter 

ligger bakom trenden. Engström (2005) rapporterar att de utländska sorterna tidigare 

varit otillåtna i Sverige p.g.a. lagstiftning mot hög alkoholstyrka. I takt med det ökade 

intresset har ett stort antal bloggare, som är specialiserade i ämnet, börjat göra sig 

hörda. Genom recensioner och artiklar utbildar dessa bloggare konsumenterna och 

verkar för att skapa en mer medveten svensk ölkultur (Stridh, 2012; Packman, 2012b; 

Bark, 2012).  
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Tabell 1. Öltypsdefinition för klassen modern ljus lager (SHBF, 2012) 

Ett ljust helmaltsöl med mycket karaktär och stora humlegivor, alla humlesorter tillåtna. 

 

Bouquet/Arom: Humlingen skall vara klart tydlig till kraftig. Smörkola/ diacetyl okej. Ingen 

DMS/grönsakston är tillåtet. 

Färg/Utseende: Halmgul till bärnstensfärgad. Kraftigt och tjockt skum. Ingen köldgrumling. 

Smak: Välhumlad med hög humlebeska. Den kan vara väl utjäst med en balanserande maltighet. 

Inga fruktestrar. Diacetyl är tillåtet. Ingen DMS/grönsakston bör finnas. 

Kropp: Medium kropp. 

 

I svenska mästerskapet för hembryggare som årligen arrangeras av Svenska 

hembryggarföreningen (SHBF) används internationellt standardiserade mallar för 

bedömning av vilka egenskaper och karaktär en öl skall uppvisa för att vara stiltypisk 

(SHBF, 2012). Peter Högström, ordförande i SHBF samt Svenska ölfrämjandet, 

berättar
2
 att vinnaren av respektive klass ges en beskrivande motivering vilken sedan 

används på ölflaskornas etiketter då de, enligt tradition, därefter bryggs i större skala.  

 

Tabell 2. 2011-års vinnare i klassen ljus lager (SHBF, 2011) 

Gnistrande vackert, bärnstensfärgat öl med välkomponerade sammansatta humlegivor. Komplext, 

kryddigt med inslag av tallskott i humlesmak. Ett modernt öl med lång, mjuk, skön efterbeska. 

 

Något försök att utveckla det allmänna ölspråket har dock inte gjorts av varken SHBF 

eller Svenska ölfrämjandet. Problemet diskuteras dock av flera bloggare på internet, 

såsom Packman (2012a) i bloggen Beer Sweden. Han för en hetsig debatt och 

uttrycker sitt förakt för etikettsinformation som inte är konsumentupplysande. De 

stora ölproducenterna anklagas här för att under årens lopp ständigt ha sänkt kvalitén 

för att kunna tjäna mer pengar på billigare produkter. Packman menar att dessa 

industrijättar genom missledande marknadsföring har lurat konsumenterna och vant 

dem att dricka blaskigt öl, istället för att själva bidra till en kvalitetsinriktad 

dryckeskultur (ibid.). Packman (2012c) ger exempel på några, som han uttrycker det, 

undermåliga sensoriska produktbeskrivningar och vilseledande reklam som blivit 

bryggeriernas kommunikationskanal utåt: “refreshing, ice-cold, probably the best in 

the world, the king of beers”. Packman (2012a) efterfrågar istället detaljerade 

råvarubeskrivningar vilket han menar skulle utbilda konsumenterna och leda till en 

medvetenhet om öl, dess ingredienser och hur det framställs.  

                                                 

2
 Telefonsamtal, 2012-04-02 
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Tabell 3, Etikettsinformationen bak på en Mohawk Extra IPA, som stämmer in på den typ av 

beskrivning som Darren Packman efterfrågar (Beer Sweden, 2012a). 

Mohawk Extra IPA är en extrem öl, helt i den amerikanska västkustska ölbryggartraditionen med 

mängder av humle, hög alkoholhalt och enorm komplexitet. Färgen är guldgul med dragning åt 

bärnsten. Doften har kraftigt humlearomatiska inslag med tydlig citrusarom och torkad frukt. Smaken 

är nyanserad med kraftig humlebeska och lång eftersmak. Mohawk Extra IPA bryggs med pilsner, 

pale, münchner och crystal malt, samt humlesorterna Amarillo, Cascade, Centennial, Chinook, 

Columbus, Magnum och Simcoe. 

 

På Systembolaget har man sedan 1981 gett sensoriska beskrivningar av lanserade 

produkter för att upplysa konsumenten inför köp
3
. Dessa är konventionellt 

formulerade beskrivningar som genom deskriptorer, smakklockor och en innehålls-

deklaration föreslår hur drycken kan förtäras med mat. Smakklockorna mäter 

egenskapers intensitet på skalan från 1 till 12 (Systembolaget, 2012a). Beska är en 

egenskap som givits en egen klocka vilken intensifieras från stilarna veteöl (minst 

besk) till tysk pilsner och mörka stout eller porter (mest besk) (ibid.). Som exempel 

brukar vanlig svensk ljus lager få intensitet 6-8 (ibid.). Enligt Larsson (2008) kräver 

även dessa beskrivningar erfarenhet eller förkunskap för att den genomsnittlige 

konsumenten skall kunna vara ordentligt behjälpt av dem. 

 

Tabell 4, Systembolagets beskrivning av Landsort Lager, en ljus lageröl i svensk stil. Kompletterad 

med Systembolagets smakklockor som informerar konsumenten om dryckens egenskaper och vägleder 

hur den lämpligen paras ihop med mat eller tillfälle (Systembolaget, 2012b). 

Öl - Ljus lager 

Tillverkad i Sverige, Nynäshamns kommun  

Alkoholhalt 5,3 %  

Användning: Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck eller till husmanskost. 

Smak: Maltig, nyanserad smak med inslag av rågbröd, apelsinskal, örter och honung.  

Doft: Maltig, nyanserad doft med inslag av rågbröd, apelsinskal och honung. 

Färg: Mörk, gul färg.  

Råvaror: Pilsner- och karamellmalt samt humle av sorterna perle, tettnang och saaz.  

 

 

 

 

                                                 

3
 Telefonsamtal, Systembolagets kundtjänst 2012-04-16  
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Pionjärforskning inom sensorisk språkutveckling 

Billing (2011) uttrycker i sin nasologiska avhandling att hon: ”vill komma ifrån den 

sensoriska tvångströjan” och beskriver hur hon tröttnat på alla de vetenskapligt 

framtagna, men själlösa och snävt sensoriska (vetenskapligt mätbara) beskrivningar 

av vin och livsmedel som i dag tillämpas. Hon är irriterad över att man söker jämföra 

vinernas egenskaper; ”som om de vore mätbara”. Istället vill hon spegla det som vinet 

verkligen ger: ”en estetisk och känslomässig upplevelse” (ibid.).  

 

Hennes nytänkande sätt att recensera ger en levande bild av hur hon personligen 

kopplar samman viners karaktär med personliga associationer av doft och smak-

upplevelser (Billing, 2011). I Aftonbladets söndagsbilaga hyllas hennes recensioner 

bl.a. av journalistkollegan Tore S. Börjesson som uttrycker sin glädje över hennes: 

”poesi i prosaform” (Börjesson, 2011). Billing
4
 tycker sig se att flera journalister och 

recensenter använder sig utav hennes levande beskrivningar och hoppas att det kan bli 

starten till en ny typ av sensoriskt språk. Flera vetenskapliga studier har gjorts för att 

mäta deskriptorers effektivitet (Chollet & Valentin, 2001; Hersleth m.fl., 2005). 

Denna forskning visar att personer som är ovana att associera till sensoriska 

deskriptorer mer effektivt tolkar affektiva deskriptorer som de associerar till 

upplevelse, känslor och njutning. Detta antyder att Billings vision om levande, 

ovetenskapliga, beskrivningar, faktiskt kan få stöd i, och förankras i vetenskaplig 

forskning (ibid.). 

 

 

Syfte 

Författarna avser undersöka om sensoriska beskrivningar av öl, presenterade genom 

levande formulering kan förmedla en upplevelse som för konsumenten är lättare 

associerbar, än de sensoriskt mätbara som används idag. Vidare önskar författarna 

kunna presentera resultat som antyder vilken typ av formulering som kan komma att 

prefereras vid köpsituation samt huruvida denna är konsumentupplysande. 

 

 

                                                 

4
 Personligt samtal 2012-04-13 
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Frågeställningar 

 Vilka sensoriska egenskaper kan genom deskriptiv metodforskning utläsas ur 

typiska lageröl? 

 Finns det alternativa formuleringssätt som mer effektivt skulle locka konsumenter 

till köp, än de konventionella som används idag? 

 Kan konsumenter tolka associationer som är uttryckta i levande beskrivningar 

och matcha dem till upplevd smak? 

 

Syftesavgränsning 

Författarna har bestämt att avgränsa variationen av ölsorter till endast ljus lager, då en 

variation mellan olika sorter skulle kunna medföra ett snedvridet resultat. Författarna 

befarade att de intervjuade konsumenternas personliga smakpreferenser annars skulle 

kunna ha påverkat deras intensitetsbedömning, såsom påvisades av Allison och Uhl 

(1964). Utförd RGM-studie har därutöver endast fokuserat på att generera tematiska 

formuleringar av sensoriska egenskaper. Därför har hänsyn ej tagits till korrelationer 

mellan paneldeltagares olika svar vid analys, då respondenter genomgående varit 

otränade inför sin uppgift.  

 

 

Metod och material 

I detta avsnitt introduceras läsaren i de vetenskapliga metoder som använts och får en 

förklaring till hur dessa studier kan sättas i samband med uppsatsens resultat. 

 

Forskningsdesign 

Då denna studie syftar till att utvärdera olika sätt att formulera sensoriska egenskaper 

för specifika öl, har författarna valt att använda sig av flera metoder. Först gjordes en 

sensorisk deskriptiv analys enligt metoden Repertory Grid Method (RGM), även 

kallad Repertory Grid Technique (RGT). Utifrån de deskriptorer som framkommit 

formulerades sensoriska beskrivningar enligt både konventionell stil som grundas i 

sensoriska deskriptorer och liknar det professionella språket, samt efter levande stil 

som liknar Billings affektiva formuleringar. Konsumenternas preferens mellan 

formuleringarna avgjordes sedan genom ett preferenstest i två steg. För att insamla 
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ytterligare data och kunna göra en djupare analys utfördes slutligen också ett så kallat 

matching task-test. Alla intervjuer och tester genomfördes under ledning av 

författarna själva och tilldrog sig i och kring Restaurang och hotellhögskolan i 

Grythyttan. 

 

Figur 2. Uppsatsens forskningsdesign och val av metoder för datainsamling 

 

 

Material och förberedelser 

Författarna har i undersökningen valt att bara använda öl av sorten ljus lager i 

varierande stil. Sex olika ölsorter i liknande stilklass valdes ut för studien på grund av 

sina sensoriska egenskaper som gjorde dem möjliga för undersöknings-deltagarna att 

differentiera. Detta har begränsat spridningen av sensoriska egenskaper och samtidigt 

medfört en önskvärd svårighetsgrad för respondenter att differentiera ölen. Ölen 

beställdes ifrån Systembolaget och levererades till uppdragsgivarens kylförråd i 

Grythyttan där de förvarades inför användningstillfällena.  

 

SOFIERO är av typen internationell lager, LANDSORT LAGER är av typen svensk 

lager och LONE STAR är av typen amerikansk lätt lager. Dessa tre öl representerar 

en enklare typ av lageröl som oftast inte är välhumlad och således har låg intensitet av 

beska. PICKLA PILS är av typen tjeckisk pilsner, AMERICAN DREAM är av typen 

modern lager och PILSNER URQUELL är av typen böhmisk pilsner. Dessa tre öl 

representerar en kraftigare och smakrikare typ av lageröl och är oftast välhumlade.  

 

Oliver (2011) rekommenderar serveringstemperaturen 5°-8°C för ljus lager, men för 

att locka fram fler volatila aromer serverades proverna genomgående vid 

temperaturen 8°-10°C. ISO-glas användes, vilka är standardiserade i provnings-

sammanhang för att inte framhäva enstaka sensoriska attribut. De var av transparent 

glas för att konsumenten skulle kunna väga in provets färg som en aspekt i 
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Formulering av 
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upplevelsen. Till preferenstestet och matching task-testet användes PICKLA PILS 

och LANDSORT LAGER som prover, då dessa efter första analys uppvisade 

signifikanta likheter men domineras av olika attribut.  

 

RGM 

Reportory Grid Method (RGM) är en metod som framför allt utvecklats och 

applicerats inom psykologisk forskning. Metoden uppvisar karaktärsdrag från både 

kvalitativ och kvantitativ forskning och klassificeras som ett gränsfall mellan dessa 

discipliner (All About Ux, 2012). Det finns flera vetenskapliga tekniker som är 

vedertagna för ändamålet men denna metod anses vara tidseffektiv och generera ett 

stort antal deskriptorer, även för öl som av Chollet och Valentin (2001) beskrivits som 

ett komplext livsmedel. Därför lämpar sig RGM särskilt väl för studier med inriktning 

mot vokabulär utveckling och är frekvent använd inom sensorisk forskning samt 

konsumtionspsykologi, både för livsmedel och alkoholhaltiga drycker (Jankowicz, 

2004; Swahn, 2011; Piggott & Watson, 1992; Lelièvre, Chollet, Abdi & Valentin, 

2008; Piggot, Sheen, & Apostolidou, 1990).  

 

RGM utförs i form av en personlig intervju i tre steg. Syftet är att få respondenten att 

beskriva sin egen uppfattning av ett prov eller ett fenomen (Jankowicz, 2004). 

Intervjuledarens funktion är att handleda respondenten, som eventuellt är ovan att 

uttrycka sig sensoriskt (Piggot & Watson, 1992). Dock skall intervjuledaren undvika 

att ställa ledande frågor som kan påverka konsumentens svar och exakta definition 

(Swahn, 2011).  

 

 Uppvärmningsfas för att få konsumenten att känna sig avslappnad och bekväm 

i situationen. Frågor ställs för att kategorisera konsumentens ålder, etnicitet, 

konsumtionsvanor etc. 

 Triadintervju i flera steg där alla prov representeras minst en gång. Proverna 

delas in i grupper om tre, och presenteras för konsumenten under flera 

sessioner. Proverna arrangeras så att två liknar varandra medan det tredje går 

att differentiera. Proverna är kodade och intervjuledaren noterar de 

deskriptorer konsumenten uppger under provningen. Deskriptorerna skiljs åt 

beroende på om de härleds ur doft, smak eller munkänsla. 
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 Intensitetsbedömning av samtliga kodade provers deskriptorer. Gradering 

appliceras på samma deskriptorer som konsumenten själv uppgett. 

 

Intervjustilen lockar fram ett stort antal deskriptorer såväl kognitiva (objektivt 

beskrivande) som affektiva (subjektivt beskrivande). Deskriptorer av båda dessa slag 

har varit nödvändiga för att kunna formulera beskrivningar av de olika karaktärer som 

studien syftar till att jämföra, och sedan väga dem mot varandra.  

 

I enlighet med handledarrekommendation
5
 kontaktades 30st elever från Restaurang 

och Hotellhögskolan i Grythyttan (RHS), 11st kvinnor och 19st män, alla i åldrarna 

21-29 år. Några hade tidigare kunskap om och erfarenhet av att medverka vid 

sensoriska bedömningar, samt att uttrycka sig verbalt gällande smakupplevelse, då de 

utbildar sig till sommelierer på RHS. Det totala urvalet gjordes dock speciellt för att 

få spridning mellan könen samt mellan personer som gillar och inte gillar öl. Dessa 

utvalda konsumenter bjöds in till en bestämd tid under perioden 19e-25e april och 

ombads att ej ha druckit alkoholhaltiga drycker tidigare under dagen samt att ej ha 

konsumerat livsmedel med stark smak före genomförandet av intervjun. De 

intervjuades en och en i RHS lokaler, där tre rum användes för att kunna genomföra 

flera intervjuer samtidigt. Rummen inreddes med en skärm för att dölja 

intervjuledaren då denne förberedde proverna. Bakom skärmen förvarades flaskorna 

kylda så att proverna genomgående höll jämn temperatur. Proverna serverades med 

tresiffriga koder för att förhindra identifikation. Tre ölsorter förekom dubbelt under de 

tre triaderna, varför de gavs olika koder. 

 

Tabell 5. Tabellen visar upplägget av ölprover i RGM-studiens tre triader. 

Triad 1 SOFIERO PICKLA PILS AMERICAN DREAM 

Triad 2 PICKLA PILS LANDSORT LAGER  LONE STAR 

Triad 3 SOFIERO LONE STAR  PILSNER URQUELL 

 

Intervjuledaren ställde frågor för att jämföra egenskaper och vägleda konsumenten att 

identifiera sensoriska skillnader och uppge deskriptorer. Intervjun inleddes med 

                                                 

5
 Personligt samtal. Solna, 2012-04-03. 
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uppvärmningsfasen där konsumenten tillfrågades om sina generella konsumtions-

vanor. Därefter inleddes triadintervjerna. Under intervjuns gång antecknade 

intervjuledaren deskriptorer i ett protokoll på dator (Bilaga 1). Detta var förberett i 

MS-Excel och skiljde på doft, smak, och deskriptorer som beskrev munkänsla. 

Halvvägs igenom testet gavs konsumenten en kort paus för att vila och rensa paletten. 

Intervjuledaren skrev under pausen ut sex exemplar av protokollet inför 

intensitetstestet. Konsumenterna fick således sex kodade protokoll, ett för varje öl 

som nu skulle bedömas, vilka visade de deskriptorer som den intervjuade själv 

uppgett bredvid en skala. Konsumenten instruerades att med penna intensitetsgradera 

skalan där lite (1.0) var lägst och mycket (9.0) var högst. 

 

Formulering av sensoriska beskrivningar 

Genom att använda de deskriptorer som i RGM-studien kopplades till respektive öl, 

formulerades fyra olika sensoriska beskrivningar för användning i nästa 

metodmoment.  

 

För uppgiften behövdes en beskrivning av konventionellt tema som formulerats 

utifrån de kognitiva deskriptorerna och kom att likna de beskrivningar som ses på 

Systembolaget samt i professionella sammanhang. Tre beskrivningar formulerade 

utifrån det levande temat behövdes också. För dessa hämtades inspiration av Billings 

(2011) recensioner i aftonbladet. Delvis användes de affektiva deskriptorer som i 

högre grad anspelar på minnesassociationer, samt vissa kognitiva deskriptorer som 

förkastats från analys på grund av låg frekvens. En kort studie av aktuell etikett och 

information på bryggeriets hemsida gav ytterligare information som författarna 

använde för att, som Billing (2011) uttrycker det: ”beskriva en känslomässig och 

estetisk upplevelse”. Slutligen smakade författarna av de aktuella ölsorterna, och 

under en diskussion om sina egna associationer formulerades beskrivningarna. 

 

För preferenstest och matching task-testet valdes ölen LANDSORT LAGER och 

PICKLA PILS ut till att användas vid jämförelser. För LANDSORT LAGER gjordes 

både en konventionell och en levande beskrivning och för PICKLA PILS gjordes 

endast en levande. Utöver dessa beskrivningar gjordes även en levande beskrivning 

av PILSNER URQUELL som ej stämde mot något prov i matching task-testet. 
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Både framtagna data och författarnas egen uppfattning om ölet PIKLA PILS speglade 

en sval, blommig aromatik samt en tropisk fruktighet i ölet. Författarna själva kände 

en komplexitet och mångfald som gjorde att de associerade till många olika resmål på 

jordklotet. Efter granskning av etikettsinformationen där det framgick att Saaz-humle 

använts samt att namnet Pickla kommer ifrån ön Sandskär, vilken även lokalt kallas 

Pickla hej!, skrev författarna beskrivningen av ölet samt en passande rubrik. 

 

#1. Jorden runt på 80 sekunder. (levande beskrivning) 

Kryddad med Saaz-humle från Tjeckien, tar denna öl med dig på en resa runt 

jorden. Då du sluter ögonen fylls näsan av subtila dofter från nyutslagen syrén och 

kinesisk jasmin. Fruktiga toner som grapefrukt och passionsfrukt lockar dig till en 

het romans i tropikerna. Och slutligen landar du till en sommarfest i Sandskär, 

lycklig och i full sinnesro. 

 

LANDSORT LAGER beskrevs utifrån sådan standardmetodik som Herdenstam 

(2011) beskriver att professionella vinprovare använder sig utav. Den är också 

medvetet gjord för att efterlikna Systembolagets beskrivningar och författarna har 

arbetat för att inte utelämna något essentiellt element. Även rubriken som valts 

antyder att beskrivningen snarare är objektiv än subjektiv, i motsats till de övriga 

beskrivningarna. 

 

#2. Smakbeskrivning. (konventionell beskrivning) 

En öl med lätt, knäckig maltkaraktär och fruktig aromatik. Toner av apelsin och 

äpple balanseras av fylligare inslag som honung och banan. Krispig munkänsla och 

medelintensiv efterbeska ger viss jordig komplexitet. 

 

Den levande beskrivningen av LANDSORT LAGER kom att domineras av de 

insamlade deskriptorerna samt författarnas uppfattning att ölen hade subtil karaktär 

och fin balans. Bryggeriets hemsida (Nynäshamns Ångbryggeri, 2012) beskriver den 

som en traditionell svensk lager, vilket också kom att påverka författarnas 

formulering av beskrivningen. 
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#3. Ölen med stort självförtroende! (levande beskrivning) 

Kryddad med en stor portion Saaz-humle från Tjeckien, har ölen fått en pikant doft 

av apelsinmarmelad och nyslaget hö. Stolt som en fura vågar den ge karaktär åt 

uttrycket ”lagom”, utan att för en sekund förlora sin plats som den svenska tigern. 

Lätt och fräsch ger den det lilla extra till midsommar eller blir den perfekta 

törstsläckaren en varm grillkväll i juli. 

 

För PILSNER URQUELL bestämde författarna att framhäva karaktären av den 

tjeckiska stilen. Förutom den smöriga aromen som kommer från aromämnet diacetyl, 

vilket är vanligt förekommande i just böhmisk pilsner var humlekaraktären dominant 

för upplevelsen. Genom att beskriva ölet som bohemiskt, med anspelning på 

ursprunget Böhmen (en. Bohemia) gavs en ledtråd om hur författarna hade associerat 

då de formulerade beskrivningen. 

 

#4. För kungliga Bohemer! (levande beskrivning) 

Ölen har en frisk och intensiv humlearom som gör den till en typisk pilsner med 

söt maltkaraktär. Kraftig beska och okonventionell stil gör dig till barn på nytt och 

får dig att drömma om en biograf fylld med doft av smörpopcorn. Detta är en 

normbrytande öl som sorglöst får dig att ta dagen som den kommer! 

 

Preferenstest 

Lawless och Heymann (2010) beskriver preferenstest som ett sensoriskt 

konsumenttest där respondenter får välja mellan givna alternativ. Vanligast ges två 

alternativ, annars används oftast också en rankingskala (ibid.). För detta test 

bestämdes att ej framtvinga ett definitivt svar och således gavs möjligheten till ett 

tredje, svarslöst alternativ. Lawless och Heymann (2010) kallar detta för non forced 

preference test och menar att konsumentens val blir mer specifikt än då bara två 

alternativ finns. De rekommenderar vidare att eliminera konsumentsvar som ej 

uttrycker preferens från procentdatan, ifall de totalt understiger 10%. Dock kan 

ytterligare slutsatser eventuellt dras från resultatet om fler än 10% väljer att ej 

uttrycka en preferens (ibid.). För att avgöra om respondenter visar tydlig preferens 

används en statistisk tabell som visar exakta binomiala sannolikheter och ger ett 

minimivärde för statistisk signifikans som en funktion av antalet respondenter (ibid.). 
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Preferenstestet har gjorts i syfte att jämföra de sensoriska beskrivningarnas 

attraktionskraft på konsumenterna. Konventionell och levande formulering ställdes 

mot varandra i två olika test som båda var icke forcerade. Hänsyn till ovanstående 

teorier har tagits vid analys av insamlad data. Båda preferenstesten utfördes i 

Grythyttan 2012-05-07 på olika platser för att undvika igenkänning hos 

paneldeltagarna. Slumpmässigt tillfrågade personer valdes ut som lämpliga för 

bedömning ifall de uppgav att de gillade öl. Till viss del kom urvalet att bestå av 

samma personer som intervjuats under RGM-testet, tio dagar tidigare. Vissa av dem 

var således sommelierstudenter och hade god erfarenhet av att uttrycka sig sensoriskt. 

En respondent var också lärare på RHS med specialkunskap inom ämnet sommelerie. 

Eftersom inlärningsprocessen från föregående RGM-test varit minimal fick således 

samma respondenter även delta i preferenstestet. Anledningen till att två olika tester 

utfördes var för att kunna analysera om beskrivning förändrade respondentens 

upplevda smak. 

 

 I det första testet fick 40st personer en enkät (se Bilaga 2) med instruktion att 

kryssa i rutan för den sensoriska beskrivning de prefererade. Båda 

beskrivningarna var gjorda för att återspegla LANDSORT LAGER. Den ena 

var formulerad enligt konventionellt tema och den andra enligt levande tema. 

 

 Samtidigt instruerades utvalda konsumenter i Restaurang och 

Hotellhögskolans lokaler att uttrycka preferens mellan samma två 

beskrivningar som i det första preferenstestet (se Bilaga 3). Skillnaden var 

dock att i det andra testet presenterades beskrivningarna tillsammans med två 

ölprover, i likhet med Smythe och Bamforths (2002) studie. Eftersom båda 

beskrivningarna beskrev samma öl (LANDSORT LAGER) var också 

proverna av samma sort, men glasen var kodade så de skulle uppfattas att vara 

av olika sort. 
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Matching task 

Matching task är ett parametriskt test där paneldeltagare utifrån testets givna syfte och 

variabler, skall para ihop prover. O’Neill, Nicklaus och Sauvageot (2003) 

rekommenderar att man skall skilja på experter och noviser vid utförande. Solomon 

(1990) specificerar i sin studie experter som; professionella och amatörer, medan 

noviser är okunniga inom området. För denna studie har tagits fasta på denna 

definition och testet har inneburit ett sätt att validera huruvida författarnas egna 

formuleringar är konsumentupplysande eller ej. 

 

Matching task-testet utfördes på 21st slumpmässigt tillfrågade studenter en dag efter 

preferenstesten gjorts. Kriterier för urval var; studenter som gillar öl men inte utförde 

preferenstestet föregående dag. Vissa av dessa var således sommelierstudenter vilka 

författarna skiljde ifrån de övriga och klassade som experter. I studien har 

fortsättningsvis de sommelierstuderande därför benämnts som experter och övriga 

som noviser. En respondent var också lärare i sommelierämnet och räknas således 

också till experterna. 

 

Ölen PICKLA PILS och LANDSORT LAGER valdes ut för bedömning. Panelen fick 

ett formulär (Bilaga 4) med instruktioner att matcha de två ölproverna mot tre möjliga 

beskrivningar (#1 #2 #3). LANDORT LAGER passade endast ihop med beskrivning 

#2 som var formulerad konventionellt och även använts under preferenstestet. PIKLA 

PILS passade emellertid endast ihop med beskrivning #1 som var gjord enligt levande 

formulering. Beskrivning #3 var således felaktig då den egentligen beskrev ölen 

PILSNER URQUELL som inte användes som prov i detta test och således nu agerade 

som en attrapp.  

 

Analys av data 

 

RGM 

För att avgöra intensiteten i RGM-protokollen mättes skalan med linjal och 

antecknades tillsammans med deskriptorerna i ett Excel-dokument. Då alla 

intervjuade personers data var sammanställd gjordens, i enlighet med tidigare 

granskade studier, en begreppsklassifikation av deskriptorerna som kognitiva eller 
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affektiva (Swahn, 2011; Hersleth m.fl., 2005). De kognitiva deskriptorer som 

förekommit färre än fem gånger förkastades från vidare analys (ibid). Skillnader 

mellan proven kunde utläsas och preliminära slutsatser kunde dras redan då alla 

värden var uppställda i tabellform. För att ge en tydligare bild av de många 

variablerna analyserades informationen i tabellen vidare i programmet Panel Check 

som ritar upp PCA-diagram (Principal Component Analysis). PCA är ett 

standardverktyg vid analys av icke parametrisk forskningsdata (ordinal/ nominal) som 

baseras på rangordningar och median snarare än numerisk data (Shlens, 2009). 

Genom multivariat process förenklas strukturen ur stora mängder komplex data och 

relevant information blir tydlig (Shlens, 2009). Dessa diagram gav en snabb överblick 

över hur de olika deskriptiva attributen förhöll sig till varje individuell öl (Lawless & 

Heymann, 2010). För denna studie har ej tagits hänsyn till korrelationer mellan olika 

paneldeltagers svar då RGM-studien endast syftar till att generera och härleda 

deskriptorer.  

 

Preferenstest 

Vid analys av preferenstestet valdes att eliminera de svar som saknade preferens då de 

ej översteg 10% och kvarvarande svar ställdes mot Lawless och Heymanns 

signifikanstabell. Insamlad data fördes in i programmet MS-Excel, varefter det ställts 

upp i tabellform och redovisas som Figur 5.  

 

Matching task-test 

Insamlad data fördes in i programmet MS-Excel, varefter det ställts upp i tabellform 

och redovisas som Figur 6. 

 

 

Resultat 

Kapitlet presenterar resultaten av de vetenskapliga studier som gjorts.  

 

RGM-studie 

RGM-studien genererade 341 unika deskriptorer. 43 stycken av dessa hade 

förekommit fem eller fler gånger medan resterande 298 deskriptorer kasserades från 

vidare analys i enlighet med metodstipulationer (Swahn, 2011; Hersleth m.fl., 2005). 
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21 av de 43st som sparades gick att relatera till doftupplevelse medan 15st kopplades 

till smak och sju till munkänsla. Ingen av dessa var affektiva deskriptorer. Som mest 

uppgavs under en intervju 46st deskriptorer och som minst 15st. Av 30 respondenter 

uppgav 28 personer deskriptorn BESKA, vilket betyder att det är den högst frekvent 

förekommande deskriptorn i undersökningen och således av hög betydelse. 

 

Utifrån sammanställd data skapades en PCA correlation loading-plot (se Figur 3) 

samt en PCA bi-plot (se Figur 4). Correlation loading-plotens inre ring förklarar 50% 

eller mindre av den totala variationen, medan den yttre förklarar 100%. Detta betyder 

att de deskriptorer som hamnat i den inre ringen ligger långt ifrån det förväntade 

medianvärdet och inte har avsevärd påverkan över de andra deskriptorernas direktion 

i bi-ploten (Herseleth m.fl., 2005). Av totalt 43st deskriptorer hamnade sju i den inre 

ringen (BANAN, SÖTMA, SÖT DOFT, ALKOHOL, SYRA, KOMPLEXITET och 

JÄST) och ansågs därför oviktiga för studien och kasserades från vidare analys. 

Liksom i Swahns studie (2011) behölls ändå två deskriptorer som ansågs viktiga för 

studiens kommande undersökningar; BANAN samt KOMPLEXITET, vilka förekom 

frekvent i LANDSORT LAGER och därför användes vid formulering av ölets 

beskrivning.  

 

För att rita upp bi-ploten användes som variabler de 43 utvalda deskriptorerna samt de 

sex ölen. Utifrån diagrammet går det att utläsa deskriptorernas struktur samt hur de 

förhåller sig till varandra och till de olika ölen.  
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Figur 3. Correlation loading-plot som visar samtliga 43 deskriptorers varians efter intensitetsanalys av 

RGM-studie. (PC1= 70,1%; PC2=14,7%) 

 

Baserat på resultatet som erhölls från PCA bi-plotten delades attributen in i primära 

och sekundära deskriptorer för varje enskilt öl. De primära deskriptorerna är de som 

genererat signifikant intensitet, medan de sekundära är deskriptorer som bedömts ha 

lägre intensitet men som fortfarande anses kunna differentieras i ölet vid bedömning. 

Deskriptorer som relateras ur doft anges med suffixet (DOFT), medan övriga relateras 

till smak eller munkänsla.  

 

 

Figur 4. PCA Bi-plot som övergripande visar de sex ölproven och hur de tongivande egenskaperna 

förhåller sig till dem. (PC1= 73,1%; PC2=15,1%) 
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LANDSORT LAGER kom att placeras på PC1-axelns vänstra sida. Enligt 

respondenterna har den hög intensitet av deskriptorerna: VATTNIG, HONUNG, 

BANAN, LÄTT och ÄPPLE. Även dessa deskriptorer av lägre intensitet bedöms vara 

identifierbara i detta öl: KOLSYRA, KOMPLEX, JORDIG, MALT och APELSIN. 

 

LONE STAR positionerade sig i de övre delarna av PC2-axeln, och uppfattades 

således ha relativ hög intensitet av: ÄPPLE (DOFT), FRUKTIGHET, FRUKTIG 

(DOFT), HONUNG (DOFT) och BANAN. Lägre intensitet har också beskrivits av: 

LÄTT, ÄPPLE, HONUNG 

 

SOFIERO har graderats ha hög intensitet av deskriptorerna: BRÖDIG (DOFT), 

KOLSYRA, BRÖDIG och JORDIG. Lägre intensitet graderades också av: 

VATTNIG, ALKOHOL, KOMPLEX, JORDIG, MALT och APELSIN (DOFT). 

Bedömningen har gett ölet en plats nära centrum vilket visar dess position i 

förhållande till de övriga ölen och deskriptorerna. 

 

I den nedre delen av PC2-axeln kom PILSNER URQUELL att positioneras. Denna öl 

utmärkte sig från övriga produkter genom en väldigt hög intensitet av deskriptorn: 

SMÖR (DOFT). Andra deskriptorer som respondenterna menar karaktäriserar 

PILSNER URQUELL är: BRÖDIG (DOFT), BRÖDIG, STALL och KRÄMIG.  

Längst med den högra sidan av PC1- axeln hamnar PICKLA PILS som beskrivits ha 

hög intensitet av deskriptorerna: BLOMMIG, PASSIONSFRUKT (DOFT), 

TROPISK FRUKT (DOFT), CITRUS (DOFT), CITRUS och AROMATIK. PICKLA 

PILS har även relativt hög intensitet av: HUMLE OCH BESKA, PERSIKA, 

GRAPEFRUKT och KNÄCK. 

 

Längst till höger på PC1-axeln har respondenterna positionerat AMERICAN DREAM 

med hög intensitet av: HUMLE (DOFT), HUMLE, BESKA, och relativt hög 

intensitet av: TROPISK FRUKT, PASSIONSFRUKT, BLOMMIG och 

SMAKINTENSITET.  
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AMERICAN DREAM var tillsammans med PICKLA PILS och PILSNER 

URQUELL de produkter som bedömdes vara mest beska och humlearomatiska. Det 

går även att utläsa från Figur 4 att bedömarna upplevt SOFIERO och 

LANDSORTSLAGER som relativt lika med hög intensitet av deskriptorerna: 

KOLSYRA och VATTNIG. 

 

SOFIERO, LANDSORT LAGER, PICKLA PILS och AMERICAN DREAM 

positionerades alla längs med PC1-axeln medan LONE STAR och PILSNER 

URQUELL placerades vid PC2-axelns övre och nedre delar.  

 

I uppvärmningsfasen fick bedömarna svara på frågan om i vilken situation de oftast 

konsumerar öl samt vad de associerar till produkten. Vissa bedömare uppgav i denna 

fas, samt deskriptorer senare under intervjun, att de associerade öl i allmänhet och de 

specifika provernas sensoriska egenskaper till starkt personliga upplevelser och 

preferenser. Detta gav upphov till affektiva deskriptorer av slaget: ATT DRICKA 

BARA SOM DEN ÄR, EN KVINNA MAN VILL VETA MER OM, 

FOTBOLLSÖL, KURVIG BLONDIN, LOUNGEÖL, LUNCHÖL, MATÖL, 

MISSANPASSAT GENI, NÖJESDRICKA, EN SPORTBAR PÅ CENTRALEN, 

PORNOGRAFISK, PROBLEMFRI TILLVARO, PUBÖL, BASTUÖL, 

SOMMARÖL och SÄLLSKAPSÖL. Dessa deskriptorer upprepades inte och 

kasserades därför från analys, men kom att ha viss innebörd för formulering av de 

levande beskrivningar som ingick i studien. 

 

Preferenstest 

I båda preferenstesten vägdes den konventionella beskrivningen (#2) mot den levande 

formuleringen (#3) av LANDSORT LAGER. 

 

Preferenstest av beskrivningar utan ölprov 

40 respondenter av varierande kön och ålder tillfrågades. 14 personer uppgav att de 

prefererade den konventionella beskrivningen (#2) och 25 personer föredrog den 

levande beskrivningen (#3). Eftersom en respondent inte angav preferens, menar 

Lawless och Heymann (2010) att detta svar ej skall räknas in, varför resultatet istället 

skall baseras på 39st respondenter. Enligt Lawless och Heymanns (2010) tabell för 
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statistisk signifikans får preferenstestet med 39 respondenter ett minimivärde om 27 

för att kunna påvisa signifikant preferens. Då resultatet för båda beskrivningarna visat 

sig vara mindre än minimivärdet 27 kan ingen definitiv preferens påvisas (ibid.). 

 

 

Figur 5. Visar resultat av preferenstest med och utan ölprov, efter eliminering av icke-prefererade 

svarsalternativ. 

 

Preferenstest av beskrivningar med LANDSORT LAGER 

40 nya respondenter av varierande ålder och kön tillfrågades. 17 av dessa 

respondenter angav att de prefererade den konventionella beskrivningen (#2) och 21 

personer föredrog den levande beskrivningen (#3). Eftersom två respondenter ej 

angav preferens kalkylerades minimivärdet i Lawless och Heymanns (2010) tabell 

utifrån 38st respondenter, till värdet 26. Då resultatet för båda beskrivningarna visat 

sig vara mindre än minimivärdet 26 kan ingen definitiv preferens påvisas (ibid.). 

 

 

 

Matching task 

I detta test instruerades respondenterna att para ihop PICKLA PILS och LANDSORT 

LAGER med rätt beskrivning. Tre möjliga beskrivningar gavs som alternativ; #1 #2 

och #4, men då beskrivning #4 beskrev PILSNER URQUELL var den ej korrekt som 

svar till något av de två proven som serverades. 20 personer tillfrågades och hälften 

av dessa respondenter var experter. Totalt matchades 13st av alla 40 möjliga prov 

korrekt. Två respondenter (10%) parade ihop båda ölproverna med korrekt 

beskrivning; båda dessa var noviser. Kombinationen av provet LANDSORT LAGER 

och beskrivningen #2 genererade nio rätta matchningar medan kombinationen av 

provet PICKLA PILS och beskrivning #1 matchades rätt fyra gånger.  
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Figur 6. Visar fördelningen av korrekta matchningar, noviser och experter emellan. Av totalt 40st prov 

att matcha, parades 13st prov ihop med korrekt beskrivning. 

 

 

Diskussion 

 

Författarna har granskat mycket material i form av litteratur och tidigare vetenskaplig 

forskning som berör öl som produkt och dess sensoriska egenskaper. Främst har 

hittats artiklar som jämför metodval och betydelsen av tränad panel jämfört med 

otränad panel. Forskning mot sinnesmarknadsföring, med vinkel mot hur 

konsumenter associerar till en produkts estetiska och känslomässiga upplevelse, har ej 

kunnat finnas vid databassökning; själv beskriver sig Billing som pionjär på detta 

forskningsområde. Vid egen jämförelse av olika bloggar, har författarna mycket svårt 

att finna ett tydligt samband mellan hur olika personer recenserar öl, eller vilket språk 

de använder för att beskriva brygdens sensoriska egenskaper (Stridh, 2012; Packman, 

2012b; Bark, 2012). Öl beskrivs av Lelièvre m.fl. (2008) som en komplex produkt, 

varför författarna har valt att analysera och beskriva brygden på ett utförligt plan. 

Kombinationen av metoder har gett studien hög validitet samt skapat en naturlig 

forskningsdesign för att ta fram och utvärdera formuleringar. Ur RGM-intervjuerna 

har en stor mängd deskriptorer kunnat utläsas ur lageröl. Detta på ett sätt som liknar 

den typ av brainstorming som Swahn (2011) menar är vanlig, fast med skillnaden att 

de här tagits fram med vetenskaplig metodik. Då författarna av denna uppsats har tre 

års kompetens från sommelier-utbildning, och däribland läst flera kurser med bl.a. 

Mischa Billing som lärare, kan de också bedömas vara kompetenta att formulera sig 

enligt de båda språken. Preferenstesten och matching task-testet har slutligen gett 

empirisk statistik som ligger till god grund för ett resultat. Detta visar att de levande 
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beskrivningarna är associerbara och effektiva. Dock påvisas också att en förankring i 

vetenskaplig forskningsmetodik krävs för att sensoriska beskrivningar skall kunna 

vara konsumentupplysande. 

 

Resultatdiskussion 

De intervjuade personerna uppvisade relativt stor skillnad i hur många deskriptorer de 

uppgav. Övervägande användes kognitiva deskriptorer som objektivt beskrev den 

sensoriska upplevelsen utifrån doftupplevelse. Förutom att doften verkar ha spelat en 

dominerande roll över totalupplevelsen av ölproverna, förvånades författarna över 

mängden affektiva deskriptorer som uppgavs under intervjun. Anledningen till att få 

affektiva deskriptorer redovisats som resultat beror på att RGM-metoden stipulerar 

eliminering av sådana som inte förekommit fler än fyra gånger (Swahn, 2011; 

Hersleth m.fl., 2005). Deskriptorer som PROBLEMFRI TILLVARO samt KURVIG 

BLONDIN ses dock som resultat vilka går i linje med tidigare presenterad forskning 

av Chollet och Valentin (2001) samt Hersleth m.fl (2005). De menar att det faller sig 

naturligt för konsumenter att associera till, och utrycka sig affektivt, för att 

kommunicera sensoriska egenskaper. Salomon (1990) presenterar resultat och tyder 

resonemanget som att konsumenter lätt överväldigas då de inte är vana att urskilja ett 

brett spektrum av dofter ur livsmedel med komplex doftkaraktär. Detta förklarar även 

delvis tidigare frågeställning, om varför konsumenter ej kräver att sensorisk 

information måste vara relevant i förhållande till dryck; då de inte själva kan associera 

till beskrivningarna saknar de självförtroendet att kritisera på ett område där de inte 

har tillräcklig kunskap. 

 

Det först utförda preferenstestet antyder att de tillfrågade konsumenterna föredrog 

beskrivningar av levande karaktär, men då de endast var 55,3% påvisar detta, enligt 

Lawless & Heymann (2010), inte en signifikans. Att de flesta respondenter ändå 

föredrog den levande beskrivningen antyder dock att de också vid köptillfälle skulle 

välja en produkt med sensorisk beskrivning formulerad efter sådant tema om olika 

fanns angivna. Då information från Krishnas (2011) forskning vägs in i detta 

resonemang, vill författarna påpeka att känslomässiga band också skulle kunna skapas 

och leda till lojalitet och en långvarig relation mellan produkt/ varumärke och 

konsument. 
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I likhet med Smythe och Bamforth (2002) utfördes det andra av studiens preferenstest 

på två beskrivningar i kombination med två prover, vilka var av samma sorts öl. De 

två olika beskrivningarna vilseledde respondenterna att tro att de fick olika öl och de 

flesta respondenter verkade övertygade om att det verkligen rörde sig om två olika öl, 

varpå de utan att tveka valde det ena eller andra provet. Både denna studie och den 

utförd av Smythe och Bamforth (2002) indikerar samstämmigt resultat då 

respondenterna i båda panelerna kraftigt påverkades av den information som delgavs 

dem. För den aktuella studien gjorde författarna ytterligare en oväntad observation. 

Den enda respondenten som valde att ej preferera något ölprov var tidigare nämnda 

föreläsare i ämnet sommelerie vid RHS, vilken hade synnerligen god träning att 

uttrycka sig sensoriskt. Då denne skulle utföra preferenstestet feltolkades först 

instruktionerna vilket fick till följd att samma person först prefererade den levande 

beskrivningen och sedan ändrade sin preferens då denne först efteråt smakade ölen 

och genomskådade att det var samma prov i båda glasen. Detta stämmer återigen med 

Smythe och Bamforths (2002) påstående, att tränade respondenter lättare genom-

skådar vilseledande information.  

 

I och med att matching task utförts på både experter och noviser kan deras svar 

jämföras. Dessa resultat går i linje med tidigare studier som jämfört de olika mål-

gruppernas effektivitet av att tolka beskrivningar, applicerat både på öl och vin 

(Chollet & Vallentin, 2001; Solomon, 1990; Hersleth m.fl., 2005). De responderande 

experterna som matchade LANDSORT LAGER med rätt beskrivning var fler än 

noviserna, då denna öl var konventionellt beskriven med endast objektiva 

deskriptorer. Fördelningen såg emellertid helt annorlunda ut för matchning av 

PICKLA PILS till rätt beskrivning, som var formulerad efter det levande temat. Här 

hade ingen av experterna rätt emedan fyra noviser klarade att matcha denna 

kombination. Dessutom var det två av dessa noviser som totalt presterade bäst, då de 

var ensamma om att matcha båda ölproven med rätt beskrivning. Trots detta visade 

matching task-testet dock att konsumenterna över lag hade svårare att matcha 

PICKLA PILS med korrekt levande beskrivning än att matcha LANDSORT LAGER 

med korrekt konventionell beskrivning. Författarna kan därför dra slutsatsen att den 

konventionella beskrivningen i högre grad är matchningsbar.  
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Författarna har dock två teorier att framföra som skulle kunna förklara den låga 

statistiken av korrekta matchningar för den levande beskrivningen. Den alternativa 

beskrivningen i testet som agerade attrapp och beskrev PILSNER URQUELL är av 

samma öltyp (tjeckisk) som PICKLA PILS och bör därför vara svår att differentiera 

för konsumenter. Utöver detta nämndes också deskriptorn BESKA i beskrivningen för 

PILSNER URQUELL men ej i beskrivningen av PICKLA PILS. Detta kan ha 

förvirrat respondenterna och utgöra en felkälla eftersom även PICKLA PILS har en 

tydlig beska, faktiskt till och med högre än PILSNER URQUELL enligt intensitets-

testet.  

 

Då deskriptorn BESKA verkar ha dominant effekt vill författarna understryka 

betydelsen av att beskriva ölets beska korrekt, vilket leder oss in på en ny diskussion. 

Systembolagets intensitetsbeskrivning av beska för LANDSORT LAGER (se Tabell 

4), kan jämföras med den som gjorts i studien. Enligt smakklockorna graderas beskan 

hos Systembolaget (2012) till kl. 7 vilket motsvarar 58%, emedan studiens intensitets-

gradering på skalan 1-9, resulterade i 40%. Ordet medelbesk har använts både av 

Systembolaget och författarna själva i respektive beskrivning av ölet LANDSORT 

LAGER, men verkar vara rätt långt ifrån varandra vid detaljerad jämförelse. Hur stort 

får spannet vara för att klassificera en öl som medelbesk? Kan det vara så att 

Systembolagets referensramar i likhet med Meilgaards beer flavor-wheel därigenom 

numera är omoderna? Författarna har försökt att nå Systembolaget för att få mer 

information om hur smakklockorna utformats och skall tolkas, men inte lyckats få 

adekvat kontakt. Intensitetsgraderingen har troligen grundats på ett äldre utbud av 

ölsorter då mer välhumlade öl, som numera är populära, ej fanns representerade i 

sortimentet. Om nu mätningarna skiljer sig så mycket åt som studiens resultat visar, 

kan man då verkligen utgå ifrån att deskriptorn BESKA är konsumentupplysande i 

dagens ölspråk?  

 

Som tidigare presenterats i bakgrunden är minnesinlärningen för sensoriska 

egenskaper komplex och konsumenter har svårt att själva associera till sensoriska 

beskrivningar. Författarna håller med Swahn (2011) som menar att beskrivningar är 

nödvändiga för att konsumenter skall kunna upplysas även om öl, jämställt med andra 
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varuinköp. Sensorisk träning som enligt Köster (2003) krävs för att behärska den 

information som idag ges är inte utbredd i dagens samhälle, varför författarna 

efterlyser att alternativa lösningar bör vidtas för att utbilda konsumenterna till större 

medvetenhet och slutligen locka dem till köp. Resonemanget stöds också av Solomon 

(1990) som menar att sensorisk träning inte enbart sker genom att dofta och smaka, 

utan också genom att läsa och uttrycka sig sensoriskt. Flera intressenter har, som 

tidigare rapporterats, nyligen aktiverat sig för språkets utformning då ämnet nu, i och 

med ett ökat intresse, aktualiserats. Vid jämförelse av tabellerna 1, 2, 3 och 4 ges en 

bild av hur ölbeskrivningar författas idag. De är alla konventionellt, objektivt 

formulerade; antingen utefter ett professionellt språk eller med syfte att locka till vad 

Björkman (2002) kallar: ”livsstilsbaserad konsumtion”. Detta språk kritiseras nu från 

flera håll och då de inbitna ölbloggarna vinner inflytande i den framväxande 

ölkulturen fruktar författarna att beskrivningarna i framtiden kommer att domineras 

av detaljerade råvarubeskrivningar.  

 

Studiens resultat tyder, i enlighet med Hersleth m.fl., (2005) på att detta är en 

utveckling som inte nödvändigtvis kommer att underlätta för gemene man vid köp. 

Bäst resultat borde istället framträda ifall de olika aspekterna kan kombineras till ett 

kommersiellt språk där vetenskapligt framtagna deskriptorer förenas med 

råvarubeskrivningar. De skulle formuleras till en komplett sensorisk beskrivning 

enligt ett affektivt språk som är lätt associerbart och samtidigt konsumentupplysande. 

 

Metod och materialdiskussion 

Hade ölproverna serverats vid högre temperatur skulle balansen och därmed 

intensiteter förändrats. Andra volatila ämnen skulle därutöver ha framhävts och 

beskan hade, enligt Oliver (2011), uppfattats som lägre. Eftersom just hög intensitet 

av deskriptorn BESKA har framkommit vid bedömning så skulle en skillnad i 

serveringstemperatur kunnat ha stor influens på resultatet. Svalare temperatur hade 

däremot genererat färre deskriptorer eftersom volatila ämnen, enligt Oliver (2011), då 

skulle ha dämpats. Dessutom skulle det ha inneburit praktiska problem för studien att 

hålla jämn, sval temperatur under den relativt långa tidsrymd som varje RGM-intervju 

krävde. Eftersom RGM-studiens syfte var att ta fram deskriptorer för vidare analys, 

har det fallit sig naturligt att välja samma temperatur som använts vid tidigare 



38 

 

liknande studier (Daems & Delvaux, 1997). Temperaturen kan sammanfattningsvis 

sägas vara medvetet vald för att ge god balans åt ölets komponenter, enligt 

resonemang presenterat av Bamforth (2009) och Oliver (2011). 

 

Vid jämförelse med tidigare studier bedömdes 30 respondenter vara tillräckligt för att 

ge RGM-testet hög validitet (Swahn, 2011; Piggot & Watson,1992; Hersleth, mfl., 

2005). Att använda sig utav otränad panel för intervjuerna har gett ett spretigt resultat, 

men validiteten för detta val stärks av tidigare forskning som visar att otränad panel är 

bättre lämpad att utvärdera de sensoriska egenskaperna hos komplexa livsmedel 

såsom kommersiell öl (Chollet & Valentin, 2001). Dessutom har, i enlighet med 

tidigare studier, den otränade panelen framkallat större frekvens av affektiva 

deskriptorer, vilka varit viktiga för den levande formuleringen av öl som användes i 

de båda preferenstesten samt matching task-testet (Piggot & Watson, 1992; Chollet & 

Valentin, 2001). Enligt handledarrekommendationer användes 40 respondenter i båda 

preferenstesten, vilket är ett lämpligt antal för att uppnå validitet för en uppsats på 

aktuell nivå. I studien har också urval gjorts slumpmässigt, vilket enligt Bryman 

(2001) höjer validiteten ytterligare. Matching task-testet utfördes däremot på en 

mindre panel varför det endast indikerar ett resultat som egentligen skulle behöva 

utföras på ett större antal respondenter för att vara helt tillförlitligt. 

 

Enligt Solomon (1990) bör ett matching task-test utformas så att ett felaktigt svar inte 

utesluter möjligheten att svara rätt på nästkommande frågor. I denna undersökning 

valdes, efter handledarrekommendation, att använda två öl och tre beskrivningar. 

Detta reducerade risken för att det första provet skulle matchas felaktigt och 

därigenom minimerades risken för att det andra provet ej skulle kunna matchas 

korrekt. Dock uteslöts inte risken helt genom denna metod och fyra respondenter 

matchade av denna anledning proverna helt felaktigt. Tidigare studier har jämfört 

experter och noviser men på grund utav tidspress har träning av panel ej kunnat göras 

och tillfogas undersökningen.  

 

Validiteten bedöms totalt vara relativt hög då resultatet är framtaget genom 

vedertagna vetenskapliga metoder. Tidigare vetenskapliga studier som granskats har 

tillsammans med kompetent handledning gett en trygg grund för forsknings-
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dispositionen. Genom att utgå ifrån väl beskrivna urvalsramar och datainsamlings-

metoder kan senare forskare replikera de studier som gjorts. För att uppnå ett mer 

exakt resultat hade en noggrannare studie med högre validitet krävts. Främst skulle då 

flera respondenter tillfrågats i studiens kvantitativa delmoment. En medveten 

variation mellan etnicitet och demografi som närmare speglar ett tvärsnitt av 

konsumenter hade också gett högre validitet (Bryman, 2011). Enligt redovisad 

bakgrundslitteratur hade en tränad panel kunnat medföra ett annat resultat men för 

denna studie har det varken varit möjligt på grund utav tids-press eller önskvärt då 

information framkommit som stödjer valet av otränad panel för studiens syfte.  

 

 

Slutsats och rekommendation till vidare forskning 

 

Baserat på de studier som gjorts vill författarna antyda att en modernisering av det 

kommersiella språket skulle kunna bli mer effektivt och unikt om det fick anta ett 

affektivt utseende som frångår livsstilsbaserad marknadsföring och delvis också 

frångår det vetenskapligt mätbara. Sensoriska deskriptorer framtagna efter 

vetenskapliga metoder samt råvaruförteckning innebär att konsumenter utbildas. De 

får träning i att uttrycka sig sensorisk och matcha association med upplevd smak. 

Därför bör beskrivningar av öl innehålla delar av båda elementen för att vara tydligt 

upplysande och samtidigt locka konsumenter till köp. Vidare tyder resultaten på att 

det affektiva språket inte är effektivt i sammanhang där syftet är att identifiera 

felsmaker eller att efterlikna en specifik stil, då det vetenskapligt mätbara språket är 

mer exakt för den som är tränad i det sensoriska språket.  

 

Författarna rekommenderar att framtida forskning och liknande studier med högre 

validitet bör göras för att konkretisera en effektiv balans mellan affektiv och kognitiv 

perception, applicerat på sensoriska beskrivningar för öl och andra livsmedel. 

Författarna efterlyser också en standardisering av de referensramar som används av 

ölbranschens olika aktörer. Dessa referensramar bör förankras i vetenskaplig 

sensorisk forskning för att dryck skall kunna beskrivas i relation till den faktiska 

upplevelsen.  
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Bilaga 1 

 

 

  

namn$på$intervjuad$person:

Viktigt&under&denna&session&är&att&det&inte&läggs&någon&fokus&på&sensorisk&perception&av&öl.

Presentera$dig$själv$och$projektet.

frågor: Ålder,$kön?

Är$du$tränad$att$uttrycka$sig$sensoriskt/$bedöma$öl?

Hur$ofta$dricker$du$öl?

Prefererad$sorts$öl?

Konsumtionsplats/$tillfälle?

Vad$associerar$du$med$öl?$(i$allmänhet)

Skulle$du$kategorisera$dig$som$en$"drinker"$eller$"liker"

Triader.(Proverna&skall&vara&märkta&med&en&tresiffrig&kod&(se&separat&schema&för&prover).

Intervjuaren&noterar&egenskapsorden,&vilka&ej&behöver&vara&kopplade&till&en&specifik&öl

nr. nr.

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

Uppvärmningssession

Triadintervju3–3tre3sessioner

Triader3har3genererat3följande3deskriptorer

RGM=Intervjuformulär

Presentera$proverna$och$uppmana$att$bedöma$utseende,$doft,$textur$och$smak!

Uppmana$konsumenten$att$välja$ut$det$prov$som$skiljer$sig$jämförelsevis$mellan$de$andra.

Efterfråga$en$motivation$X$viket$sätt/$vilka$egenskaper$som$skiljer$proven$åt.



 

Bilaga 2 

 

 

  



 

Bilaga 3 

 

 

 

  



 

Bilaga 4 

 

 

	
	
Detta	test	ingår	i	en	forskningsundersökning	-		Restauranghögskolan	i	Grythyttan.	
Uppgifterna	behandlas	anonymt.	
	
	

Ålder	_____ Man		 	 Kvinna	    

 

Gillar	du	öl?			Ja			 	 	 Nej		

	

	

Jag	läser	på	Restauranghögskolan	 	 	 	 program	__________	

	

· Läs	de	tre	sensoriska	beskrivningarna	och	prova	öl	A	och	öl	B	

· Para	ihop	båda	ölen	med	den	beskrivning	du	tror	är	rätt.		

Endast	en	beskrivning	hör	ihop	med	

· Kryssa	för	ditt	val	nedan.	

	
	

	
öl	A		 passar	med	beskrivningen:	_____________	
	
	
	
öl	B		 passar	med	beskrivningen:	_____________	

	
Tack	för	ditt	deltagande!	

Hans	Engström,	Christer	Cederbom	&	Fredrik	Månsson	

	

	

	


