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Abstract 

Glass är ett komplext livsmedel som kräver väl avvägda ingredienser. För att nå ett önskvärt 

resultat krävs stor kunskap i hur glassens olika komponenter påverkar varandra. I detta arbete 

undersöktes olika stabiliseringsmedels påverkan på vaniljglassens kvalitet. En litteratur- och 

databassökning genomfördes för att täcka in tidigare forskning inom området och för att bidra 

med användbara metoder. Intervjuer, laborationer och ett sensoriskt test användes för att ta 

reda på vilka attribut som kockar och glasstillverkare tycker att högkvalitativa vaniljglassar 

bör ha, vilken utsmältningshastighet och volymökning som stabilisatorerna bidrar med samt 

om dessa påverkar upplevelsen av smak och textur. De stabiliseringsmedel som undersöktes 

var gelatin, guargummi, CMC, fruktkärnmjöl, inulin, karragenan, xantangummi och pektin. 

 

I resultatet av studien framgår att det finns stora skillnader i utsmältningshastighet mellan de 

olika glassarna, och att de testade stabiliseringsmedlen i 7 av 8 fall bidrar med att glassen 

smälter ut långsammare. Det sensoriska testet visar att glassar med stabiliseringsmedel 

generellt poängsätts högre för krämighet och lenhet. Högst poäng för dessa attribut fick 

glassen med 0,5 % pektin, vilken även hade långsammast utsmältningshastighet. Smakmässigt 

var skillnaderna mellan de olika glassarna blygsamma även om stabiliseringsmedel kunde ge 

vissa bismaker. Vad gäller volymökningen är resultatet inte lika tydligt då endast hälften av 

glassarna med stabiliseringsmedel fick högre procentuell volymökning än glassen utan 

stabiliseringsmedel. 
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Förord 

Vi har länge varit intresserade av glass. Det är ett unikt livsmedel med oändliga variationer 

som kan avnjutas som den är, eller i kombination med andra komponenter. Dessutom behöver 

den inte användas endast som dessert utan till egentligen vilken rätt som helst; endast fantasin 

sätter gränser. Idén till den här uppsatsen uppstod för knappt ett år sedan. Sedan dess har vi 

fördjupat våra kunskaper om glass och funderar nu till och med på att öppna vår egen 

glassproduktion i framtiden. Det har varit en fantastisk resa, och vi skulle vilja rikta ett stort 

tack till alla de som gjort denna resa möjlig. Först och främst vill vi tacka alla medarbetare på 

Werners Gourmetservice för ert enastående stöd genom hela arbetet. Utan er kunnighet, 

ekonomiska stöd och hjälp att hitta de rätta råvarorna hade denna uppsats inte sett ut som den 

gör. Vi vill också rikta ett stort tack till våra handledare Stefan Wennström och Jesper 

Johansson för ert stora tålamod och engagemang i arbetet med att utforma hela uppsatsen. 

Wilhelm Tham har hjälpt oss i våra laborationer genom att låna ut sitt laboratorium och bistått 

med utrustning, och för det är vi väldigt tacksamma. Åsa Öström och Asgeir Nilsen ska båda 

ha ett stort tack för all hjälp de bidragit med i utformning och analys av det sensoriska testet. 

Vi vill tacka Stefan Karlsson, professor i kemi, för alla goda råd om metoder i uppstarten av 

uppsatsen. Ett stort tack går också till alla respondenter som delat med sig av sin värdefulla 

erfarenhet; Anders Lejonbjörn, Jimmy Hardings, Jan Hedh och Daniel Roos. Slutligen riktar 

vi ett stort tack till alla studenter som bidragit med sin tid och bedömt vaniljglassarna i det 

sensoriska testet. 

 

Stefan Dahlgren och Emilia Enelius 

Grythyttan 2013-06-27  
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Introduktion 

Bland konnässörer finns etablerade metoder för att utvärdera kvalitet hos viner, ostar och 

choklad. Vi anser att även ett så komplext livsmedel som glass borde ha en självklar plats i 

denna finsmakarvärld. Liksom hos de övriga är serveringstemperaturen avgörande för hur 

glassen upplevs, och det går utmärkt att analysera smak- och texturattribut för att sätta en 

kvalitetsstämpel på glassen. Det finns idag en stor kvalitetsskillnad bland glassproducenter, 

och dessa glassar bidrar till att konsumenter får en otillräcklig kunskap om hur glass, när den 

är som bäst, faktiskt kan upplevas. 

 

Många kockar inom restaurangbranschen vill värna om kvalitetsglassen, men det råder en viss 

okunskap kring hur den bör tillverkas och serveras på bästa sätt. Ett av de största problemen 

en kock som ska servera glass ställs inför är glassens temperaturkänslighet, vilket innebär att 

varje sekund är viktig. På restaurang använder kockarna sig ofta av gelatin i glassen för att 

göra den mindre temperaturkänslig, men det finns andra stabiliseringsmedel som inom 

restaurangbranschen knappt är utforskade. Kanske kan det till och med finnas varianter som 

ger en mer önskvärd karaktär på glassen. Och är gelatin verkligen det ultimata när det 

kommer till att få glassen att hålla formen på tallriken innan den smälter ut och förstör rättens 

estetiska uttryck? 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskapens och värdskapets teori och 

metod 

Måltidskunskap och värdskap är ett mångvetenskapligt ämne med tillhörighet i framförallt 

samhällsvetenskapen, men även andra discipliner omfattas av begreppet, bland annat 

naturvetenskap (Nordin, 2004), sensorik, företagsekonomi, etnologi, pedagogik, näringslära 

(Gustafsson, 2004) och livsmedelshygien (ibid; Örebro universitet, 2012). Forskningen inom 

huvudområdet Måltidskunskap och värdskap baseras till stora delar på en modell som är 

uppbyggd av fem aspekter (Alsne, 2004). De fem aspekterna benämns Five Aspect Meal 

Model (FAMM) (Gustafsson, 2004) och utgörs av rummet, mötet, produkten, styrsystemet 

och atmosfären (Alsne, 2004). Fokus i detta arbete ligger på det som i modellen beskrivs som 

produkten. Ett produktbaserat fokus kan se olika ut beroende på forskningens vinkling, och 

eftersom detta arbete ska genomföras inom ramen för Måltidskunskap och värdskap är 

vinklingen av sensorisk karaktär. I detta arbete berörs, förutom den sensoriska aspekten, även 
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den naturvetenskapliga disciplinen eftersom glassens kemi utgör en större del av studien. 

Sensorik handlar om hur människan uppfattar måltider och livsmedel med sina sinnen 

(Jonsson, Marklinder, Nydahl & Nylander, 2007). Gästens/konsumentens upplevelse är 

avgörande inom sensoriken, och att använda människor som analysinstrument vid sensoriska 

test är alltså av största vikt (ibid). Utan människan i fokus skulle forskningen hamna utanför 

områdets definition och därmed inom en annan disciplin (Tellström, 2013, muntlig uppgift). 

 

Enligt Wretman (1988) är kombinationen av smak, konsistens och presentation avgörande för 

att göra en maträtt njutbar. För att skapa en njutbar och välbalanserad måltid krävs både 

hantverksskicklighet och kännedom om livsmedelskunskap (Johansson, 2004). Det är viktigt 

att använda sina sinnen och beakta konsistens, temperatur och form vid skapandet av en 

måltid (Gustafsson, 2004). Inom Måltidskunskapen finns tre kunskapsformer; vetenskap, 

praktik och estetik, och dessa bör kombineras i skapandet av en måltidsupplevelse (ibid). I 

detta arbete behandlas alla tre kunskapsformer. Den vetenskapliga delen berörs då vi med 

hjälp av ackumulerad vetenskap utvecklar recept på vaniljglass med hög kvalitet och långsam 

utsmältning vid servering. I och med att det krävs ett visst hantverkskunnande och handlag för 

att tillaga glassarna kommer även den praktiska aspekten att tas i beaktande. Estetiken berörs 

när vaniljglassar med långsam utsmältningshastighet skapas. Genom att utveckla glassar av 

hög sensorisk kvalitet som håller formen länge på tallriken kan kocken skapa mer kreativa 

upplägg som i sin tur bidrar till måltidsupplevelsen. Gustafsson (2004, s.59-60) anser att 

”måltidskunskapens estetik innefattar både den kreativa processen i måltidskunskapandet och 

den färdiga produkten”. 

 

Enligt Fjellström (2004) behövs matexperter som kan guida konsumenten rätt bland alla 

produkter. Förhoppningen med detta arbete är att bistå kockar med nya idéer kring hur 

vaniljsglass kan tillredas. Kocken blir matexperten som ger gästen en så bra upplevelse som 

möjligt utifrån sitt eget kunnande. 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som kännetecknar högkvalitativa vaniljglassar 

samt att undersöka olika stabiliseringsmedels påverkan på kvalitet utifrån följande aspekter: 

 Glassens utsmältningshastighet 

 Glassens volymökning 
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 Glassens sensoriska attribut 

 

Teoretisk bakgrund 

Glassens historia 

Glassens ursprung och framfart är fylld av myter och fakta som saknar ordentliga bevis 

(Liddell & Weir, 1995). Enligt Clarke (2004) kan eventuellt mongoliska ryttare vara de första 

som tillverkade glass då de förvarade mjölk i djurtarmar som frös till is under deras resa 

genom Gobiöknen. Ytterligare löst baserade teorier påstår att mongolerna spred glassen 

vidare till Kina och att det var Marco Polo som år 1296 tog den med sig till Italien (ibid). 

 

Glassens definition 

I litteraturen definieras glass på flera olika sätt. De kriterier som är återkommande är att glass 

är ett slags fryst dessert med söta inslag (t.ex. Clarke, 2004; Marshall, Goff & Hartel, 2003). 

Enligt Clarke (2004) omfattar ordet glass många olika slags frusna desserter, till exempel 

gräddglass, glass innehållande annat fett än mjölkfett, sorbet, gelato, sherbet och frozen 

yoghurt. Clarke (2004) menar även att de gemensamma nämnarna för dessa rätter är att de är 

söta, smaksatta, innehåller iskristaller och äts i fruset tillstånd. 

 

Den juridiska beteckningen av glass skiljer sig mellan olika länder (Marshall et al., 2003). I 

Storbritannien finns bestämmelser gällande minimumnivåer för fett och torrsubstans av mjölk 

(utöver mjölkfettet) i glass; dessutom säger lagen att glassbasen måste hettas upp innan den 

fryses ner (Clarke, 2004). I brittisk gräddglass är mjölkprodukter den enda tillåtna fettkällan 

med undantag från det fett som påträffas i ägg och som eventuellt kan finnas i smaksättningen 

(ibid). Enligt U.S. Food and Drug Administation (2012) är glass ett livsmedel som innehåller 

mejeriprodukter och som fryses ner under omrörning. Den juridiska definitionen fastställer att 

glass ska innehålla minst 10 % mjölkfett och att det finns en lägsta gräns för hur mycket en 

viss volym glass ska väga (ibid). Sverige har ingen lagstiftning för vad som definierar en 

glass. Det finns dock riktlinjer som inte är obligatoriska som säger att glass måste vara en 

fryst emulsion och innehålla någon typ av fett i ospecificerad mängd (Euroglaces, 2013). 

Gräddglass måste innehålla minst 5 % fett från mjölk och får inte innehålla fett från någon 

annan källa (ibid). 
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Glassens kemi 

Fysikaliskt består glass av luftbubblor, iskristaller och fettdroppar (Koxholt, Eisenmann & 

Hinrichs, 2001). Glass består därmed av tre kolloider
1
. En av dem är den emulsion som sker 

redan i glassbasen där mjölkfettspartiklar är blandade med vatten med hjälp av 

emulgeringsmedel (Goff, 1997). Luft inkorporeras sedan i glassbasen, vilket skapar den andra 

kolloiden i form av ett skum, och den tredje kolloiden uppstår när glasskummet fryser och det 

bildas små iskristaller i en suspension (ibid). Detta har fått Dickinson (1992) att beskriva glass 

som den mest komplexa matkolloid som finns. 

 

Volymökningen som uppstår när luft tillsätts i glassen kallas för overrun och uttrycks i 

procent (Clarke, 2004). Glassens overrun minskar med mängden fett (Guinard et al., 1997) 

och ökar med mängden socker (ibid; Akın, Akın & Kırmacı, 2006). Migoya (2008) påstår att 

en liten mängd solida partiklar och lång tid i glassmaskinen också ger ökad volym. En hög 

overrun ger flera och mindre luftbubblor än glass med låg overrun (Sofjan & Hartel, 2004). 

 

Eftersom glass innehåller en relativt stor andel socker blir det svårare för vattnet att binda 

samman i iskristaller (Clarke, 2004). Detta gör att fryspunkten sjunker, och när glassen 

förvaras vid -18 grader är en femtedel av vattenmängden fortfarande i vätskeform (McGee, 

2004). 

 

Glassbasen bör mogna i upp till 24 timmar i 4 
°
C innan den slungas i glassmaskin (Migoya, 

2008). Detta gör att smaker från eventuella växtdelar (exempelvis vanilj) infuseras, fettet kyls 

ner och kristalliseras, proteinerna och stabiliseringsmedlen ges tid att hydrera och utveckla ett 

tredimensionellt nätverk, och den färdiga glassen får en lenare textur (ibid). 

 

Glassens beståndsdelar 

Enligt Goff (2009a) innehåller glass vatten, sötningsmedel, mjölkfett, fettfri torrsubstans från 

mjölk (proteiner och laktos) samt stabilisatorer och emulgeringsmedel. Detta gäller även om 

hantverksmässigt gjord glass delas in i sina minsta beståndsdelar eftersom mjölk till största 

delen innehåller vatten, emulgeringsmedel finns i äggula och fett används som stabilisator. 

Vidare beskriver Goff (2009a) att en sockerhalt mellan 12-16 % är optimal, att mängden 

vatten bör ligga mellan 55-64 %, den fettfria torrsubstansen från mjölk ska vara 9-12 %, 

                                                           
1
 Kolloid – när ett ämne är finfördelat i ett annat ämne (Dickinson & Stainsby, 1982) 
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mjölkfettet 10-16 % och att stabilisering- och emulgeringsmedel bör utgöra 0,2-0,5 % av den 

totala massan i vikt. Andra uppgifter preciserar mängden socker och anser att 15 % ger en 

optimal sötma (Kilara & Chandan, 2007; McGee, 2004). Marshall et al. (2003) menar att 

beståndsdelarna kan kombineras på olika sätt beroende på den önskade kvaliteten på den 

färdiga produkten, pris, samt vilken utrustning och vilka råvaror som finns att tillgå. 

 

Socker och andra tillsatser tillsätts i glassen för att ge sötma, sänka fryspunkten, påverka 

glassens kropp och textur samt bidra med utfyllnad (Kilara & Chandan, 2007). Sötman kan 

bland annat påverkas av fruktos, xylitol, aspartam och sukralos (ibid). Glycerin och alkohol 

kan användas för att sänka fryspunkten, och textur och utfyllnad kan påverkas genom att 

tillsätta polydextros (ibid). Vissa tillsatser påverkar även flera attribut, exempelvis fruktos 

som bidrar med en högre sötma än vad socker gör och dessutom sänker fryspunkten mer 

effektivt (ibid). 

 

Emulgeringsmedel är en av de vanligaste tillsatserna i glass, eftersom de ger glassen en lenare 

textur, hjälper den att hålla formen och gör det lättare att blanda in mer luft (Kilara & 

Chandan, 2007). I klassiska glassrecept används lecitin, en beståndsdel i äggulor, som 

emulgeringsmedel, medan det i industrin är vanligt med polysorbater och mono- och 

diglycerider från fettsyror (ibid). 

 

Stabiliseringsmedel 

I den färdiga glassen kontrollerar stabiliseringsmedlen egenskaperna på det vatten som inte är 

fruset (Kilara & Chandan, 2007; Marshall et al., 2003). Detta gör att glassen blir jämnare och 

att det tar längre tid innan vattnet sublimerar
2
 och fryser till större iskristaller under förvaring 

(ibid). Stabiliseringsmedel som används vid glasstillverkning är oftast uppbyggda av starkt 

förgrenade polysackarider (makromolekyler) med hög molekylär vikt (Tharp & Young, 2008; 

Garti & Reichman, 1993). Stabiliseringsmedel verkar på två olika sätt: antingen absorberar de 

vattnet (Naresh & Shailaja, 2006) eller så binder de vattenmolekylerna i ett tredimensionellt 

gelnätverk (ibid; Ödéhn, 1990). Stabiliseringsmedel förhindrar också att vassleproteinerna 

separerar från mjölken och grädden och att glassen inte smälter ut lika lätt (Marshall et al., 

2003). Mängden stabiliseringsmedel ligger vanligen på 0,1-0,5 %, men större mängder krävs 

om glassen kommer förvaras under längre tid eller om den förvaras på ett ställe där 

                                                           
2
 Sublimation – när vätska går direkt från fast form till gasform (Nationalencyklopedin, 2013e) 
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temperaturen ständigt varierar (ibid). I glassar som innehåller stor mängd fett och solida 

partiklar kan andelen stabiliseringsmedel minskas (Naresh & Shailaja, 2006). Enligt Ödéhn 

(1990) kombineras ofta flera stabiliseringsmedel eftersom de var och en för sig inte alltid har 

alla egenskaper som är önskvärda i en glass. Genom att kombinera två eller flera 

stabiliseringsmedel kan också positiva synergieffekter uppstå (ibid; Goff, 2009b). Det finns 

även fall när en mix av stabiliseringsmedel inte uppvisar ett önskvärt resultat, vilket kan bero 

på att stabiliseringsmedlen kombinerats i felaktiga proportioner (Ödéhn, 1990). Se tabell 1 för 

specifika data kring stabiliseringsmedel som används i glass.  
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Tabell 1. Information om stabiliseringsmedel som används vid glasstillverkning. Referenser: 
1
Naresh & Shailaja, 2006; 

2
Kilara & Chandan, 2007; 

3
Ödéhn, 1990; 

4
Tharp & Young, 2008; 

5
Nationalencyklopedin, 2013b; 

6
Nationalencyklopedin, 2013c; 

7
Bahramparvar & Mostafa, 2011; 

8
Bourriot, Garnier & Doublier, 1999; 

9
Akın et al., 2006; 

10
Schaller-Povolny & Smith, 1999; 

11
Park, 

Hong, Kim, Chi & Min, 2006; 
12

Klesment, Stekolštšikova & Laos, 2011; 
13

Butt, Ahmad, Mahmood & 

Shahzadi, 1999; 
14

Niness, 1999; 
15

Thakur, Singh & Handa, 1997; 
16

Marshall et al. 2003 

  Ursprung och 

framställning 

Dosering Används 

tillsammans 

med 

Övrigt 

Gelatin Animaliskt 

kollagen
(1)

 

Om styrkan är 

250 bloom är 

doseringen 0,25-

0,5 %
(1)

 

  Gelatin frigör många av glassens 

smakämnen på grund av att det 

smälter i munnen
(1)

 

Guargummi Fruktkärnorna från 

växten Guar,
(1,3)

 

även kallad 

Cyamopsis 

tetragonoloba
(6)

 

0,1-0,2 %
(1)

 Karragenan 

och/eller 

fruktkärnmjöl
(1)

 

Ett billigt stabiliseringsmedel.
(4)

 

Har ibland en distinkt bönsmak, 

men finns även i varianter med låg 

smakprofil
(3)

 

Natriumkarboxi-

metylcellulosa 

(CMC) 

Cellulosa reageras 

i alkalisk miljö 

tillsammans med 

natriummono-

kloracetat
(3)

 

0,1-0,2 %
(2)

 Karragenan, 

fruktkärnmjöl 

eller 

guargummi
(16)

 

CMC är både kall- och varmlöslig 

och saknar bismak
(3)

 

Fruktkärnmjöl Fruktkärnorna från 

Ceratonia siliqua,
(5)

 

även kallat 

Johannesbrödträd
(3)

 

0,1-0,2 %
(2)

 Kappa-

karragenan och 

guargummi
(1)

 

Måste hettas upp till minst 85 

grader för att hydrera ordentligt.
(2,3) 

Fruktkärnmjöl är effektivt för att 

kontrollera iskristallernas storlek,
(4)

 

och ger förhållandevis stora 

luftbubblor.
(11)

 Det ger en mindre 

gummiartad struktur än 

guargummi
(1)

 

Karragenan Från rödalger, 

bland andra 

Kappaphycus 

alvarezii och 

Eucheuma 

denticulatum
(7)

 

Används i 

stabilisator-

blandningar på 

0,01-0,02 %
(2)

 

Visar 

synergism med 

fruktkärnmjöl, 

men används 

även med andra 

stabiliserings-

medel
(3)

 

Används ofta som sekundärt 

stabiliseringsmedel för att förhindra 

att vassleproteinerna separerar från 

mjölken och grädden.
(8)

 

Xantangummi Framställs genom 

att fermentera 

glukos tillsammans 

med mikro-

organismen 

Xanthomonas 

Campestris
(3)

 

Används 

tillsammans med 

andra 

stabiliserings-

medel i en 

koncentration på 

0,04-1,15 %
(12,13)

 

Visar 

synergism med 

fruktkärnmjöl 

och 

guargummi
(3)

 

I höga koncentrationer kan 

xantangummi bidra med en 

överdriven gelbildande förmåga och 

därmed även en seg textur
(1)

 

Inulin Från roten på 

växten Cichorium 

intybus, även 

kallad Cikoria
(14)

 

1-2 % 
(9)

   Påverkar inte overrun och har en 

positiv verkan på glassens 

smältegenskaper.
(9)

 Påverkar 

texturen på fettreducerade 

glassar.
(10)

 Det saknas studier med 

inulin i feta glassar. 

Pektin Äpplen är den 

största källan till 

naturligt pektin 

men ämnet utvinns 

även ur 

citrusskal
(15)

 

0,5-1 %
(11)

  Pektin är effektivt för att kontrollera 

iskristallernas storlek, och har också 

använts med goda resultat för att 

kontrollera glassens utsmältning.
(11) 

Pektin är både kall- och 

varmlösligt
(3)
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Glassens kvalitet 

Kvalitet betyder värde eller egenskap och går att mäta på olika vis (Kungl. Skogs och 

Lantbruksakademien, 2008). I livsmedelssammanhang handlar kvalitet bland annat om 

ätegenskaper, näringsämnen, livsmedelshygien, samt etiska- och miljömässiga aspekter (ibid). 

Denna studie kommer att beröra de sensoriska aspekterna smak och textur. 

 

Smak 

I detta arbete definieras smak både som grundsmak (eng. taste) och den smak som består av 

aromer som analyseras genom att från munnen gå genom epitelet till luktorganet (eng. 

flavour). 

 

Sockret i glassen bidrar inte bara med sötma (Stampanoni Koeferli, Piccinali & Sigrist, 1996) 

utan ökar även vanillin- och karamellsmaken samt bidrar till att glassens mjölkiga aromer 

upplevs svagare (ibid; Guinard et al., 1997). Stampanoni Koeferli et al. (1996) menar även att 

fettfri torrmjölk intensifierar vaniljsmaken och att den i viss mån kan ersätta fett. 

 

Fettet i glassen hjälper till att frigöra smakämnen (Bom Frøst, Heymann, Bredie, Dijksterhuis 

& Martens, 2005) och gör så att aromerna ligger kvar längre i munnen trots att själva 

smakintensiteten är lägre i feta glassar (Hyvönen, Linna, Tuorila & Dijksterhuis, 2003). Bom 

Frøst et al. (2005) konstaterar att det smakmässigt inte är någon skillnad mellan glassar 

innehållande 3 och 12 % fett, men Hyvönen et al. (2003) påstår att en ökad fetthalt dock leder 

till ökad sötma. En starkare smakintensitet uppkommer om glassbasen ges tid att mogna innan 

nerfrysning (Migoya, 2008). Stampanoni Koeferli et al. (1996) menar även att smöriga och 

gräddiga aromer ökar med mängden fett. 

 

Stabiliseringsmedel kan bidra med oönskade bismaker, dock är halten av bismaker låga men 

intensifieras ju längre glassen lagras (Klesment et al., 2011). 

 

Textur 

En ökad socker- och fetthalt minskar perceptionen av kyla och isighet (Roland, Phillips & 

Boor, 1999; Stampanoni Koeferli et al., 1996). En högre fettmängd ger mindre iskristaller 

(Stampanoni Koeferli et al., 1996), skapar struktur (Kilara & Chandan, 2007) samt ger 

långsammare smältegenskaper i munnen (Guinard et al. 1997) medan det motsatta uppstår 

med ökad sockermängd (Akın et al., 2006). Höga koncentrationer av fett gör glassen hårdare 
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och kan bidra till att det skapas en beläggning i gommen, speciellt i glassar som innehåller 

låga halter av fettfri torrsubstans från mjölk (Stampanoni Koeferli et al., 1996). Fettfri 

torrsubstans från mjölk bidrar, precis som fett, med fördröjda smältegenskaper och mindre 

upplevd kyla och isighet (ibid). Det har även visats att användningen av äggula för att höja 

torrsubstansen fått högre betyg i konsumenttester än både modifierad majsstärkelse, 

vassleproteinkoncentrat och sojaproteinisolat (Herald, Aramouni & Abu-Ghoush, 2008). 

 

Migoya (2008) menar att högkvalitativa glassar har en jämn munkänsla. Att glassen har en 

hög viskositet har också betydelse för glassens textur och kropp (Park et al., 2006).  Genom 

att använda fett som är fast i rumstemperatur skapas en jämn munkänsla eftersom detta fett 

har förmågan att smälta i munnen (Frank, 2007). Även äggula, som har en emulgerande 

effekt, minskar förnimmelsen av is och gör glassen mjukare (Migoya, 2008). En ökad 

sockermängd ger också en mjukare glass, speciellt då andelen fett och fettfri torrsubstans från 

mjölk minskas (Stampanoni Koeferli et al., 1996). Frank (2007) menar även att 

mjölkprodukter som innehåller vanilj upplevs krämigare. För mycket stabiliseringsmedel kan 

däremot förstöra krämigheten eftersom dessa i fel proportioner kan leda till en gummiartad 

textur (Migoya, 2008). Hyvönen et al. (2003) menar att glassen blir krämigare med en ökad 

fetthalt. Stabiliseringsmedel bidrar också med textur (Frank, 2007) som kropp och krämighet 

eftersom de påverkar glassens reologi
3
 (Tharp & Young, 2008). Enligt en undersökning 

associerar kunder den viskösa olja-i-vattenemulsionen med krämighet (Frank, 2007). Dock 

påverkar fettdropparnas storlek i emulsionen inte krämigheten (ibid).    

 

Små och många iskristaller är att föredra då dessa skapar en krämig textur, bidrar med 

stabilitet (Klesment et al., 2011) och ökar utsmältningstiden (Stampanoni Koeferli et al., 

1996). Även iskristallernas fördelning i glassen är av betydelse (Migoya, 2008). 

 

En homogeniserad glassbas innehåller små fettpartiklar och är tunnare i konsistensen än 

motsvarande varianter som inte har homogeniserats (Migoya, 2008). Den homogeniserade 

glassbasen innesluter luft på ett önskvärt vis vilket resulterar i en slät och stabil glass med små 

jämnt fördelade luftbubblor (ibid). Enligt Bowers och Baxters (2003) studie framgick det 

däremot att det inte fanns någon skillnad i konsumentpreferens gällande hög eller låg overrun. 

                                                           
3
 Reologi är vetenskapen om vätskors och fasta materials spännings- och töjningsförhållanden 

(Nationalencyklopedin, 2013d) 
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Glassens utsmältning 

När glass smälter blandas vattnet från iskristallerna med glassens ofrysta och mer viskösa 

vätskefas (Muse & Hartel, 2004). Denna utspädda blandning drar sig med gravitationen nedåt 

genom glassens strukturgivande element, såsom destabiliserade fettpartiklar, luftbubblor och 

resterande iskristaller (ibid). 

 

Stabilisatorer har en positiv inverkan på smältegenskaperna eftersom de får glassen att smälta 

långsammare (Moore & Shoemaker, 1981; Marshall et al., 2003). Enligt Muse och Hartel 

(2004) har Sakurai kommit fram till att glass med hög overrun har större motståndskraft mot 

utsmältning.  Utsmältningshastigheten beror även på iskristallernas utformning och det 

nätverk som formas av fettet när glassen fryses i glassmaskin (ibid).  

 

Metod och material 

Det här arbetet bygger på så kallad triangulering vilket enligt Bryman (2011) är när fler än en 

metod används för att samla in data. I denna studie inhämtades material med hjälp av 

metoderna litteratur- och databassökning, intervju, laboration och sensoriskt test, se figur 1. 

Metoderna genomfördes i den ovan nämnda ordningen och precis som Bryman (2011) 

påpekar är en av fördelarna med triangulering att resultatet från en metod kan användas vid 

utformandet av nästkommande metod. Andra fördelar som nämns är att triangulering kan öka 

användbarheten och att kvalitativa- och kvantitativa studier går att kombinera vilket kan bidra 

till en mer heltäckande bild av området. 

 

 

 Figur 1. Överblick över arbetets utformning. 
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Litteratur- och databassökning 

Arbetets teoretiska bakgrund bygger på en litteraturstudie där majoriteten av informationen är 

hämtad från ämnesdatabasen Food Science and Technology Abstracts (FSTA). Sökmotorer 

som Google har också använts. Databassökningarna ägde rum vid flera olika tillfällen och en 

sökmatris utformades, se bilaga 1. Sökmatrisen fungerar som en överblick då den ger en 

anvisning om vilka ord som ingått i sökningarna och vilka eventuella avgränsningar som 

gjorts. Den hjälper också till att förhindra det faktum att det inte görs flera sökningar på 

samma ord i samma databas. Merparten av insamlad data härstammar från vetenskapliga 

artiklar, men även böcker och Internetkällor har använts. I de fall information hämtats från 

Internetkällor har dessa granskats för att kontrollera att den/de som ligger bakom sidan har en 

förankring till ämnet. 

 

För att få ner antalet träffar i databassökningarna begränsades de vid en del tillfällen, bland 

annat med årtalsavgränsningar (1990-2013 eller 2000-2013) och genom sökningar där endast 

vetenskapliga artiklar ingick i träffbilden. Litteratur skriven på andra språk än engelska, 

svenska, norska och danska har uteslutits. Personal på universitetsbiblioteket i Örebro har 

varit oss behjälpliga med att beställa artiklar i fulltext i de fall de inte kunnat nås på annat sätt. 

 

Intervju 

Intervjuerna bygger på svar från två konditorer och två glasstillverkare som uttalat arbetar 

med glass av hög kvalitet. De fyra respondenterna i denna studie utgjordes av: 

 Anders Lejonbjörn, glassmästare på Lejonet & Björnen Sverige AB. 

 Jimmy Hardings, VD och glassmästare på Gute Glass (Gotlandsglass AB).  

 Jan Hedh, konditor, författare, konsult samt bak- och chokladmästare.  

 Daniel Roos, konditor. Arbetar med att göra desserter på olika restauranger, bland 

annat på Operakällaren och Restaurang Jonas. 

 

Intervjuerna genomfördes för att sätta namn på attributen i det sensoriska testet och för att 

tillsammans med litteraturen skapa ett grundrecept att arbeta vidare på. Dessutom gjordes de 

för att belysa begreppet kvalitet på glass som komplement till litteratur- och 

databassökningen. Intervjuerna i denna studie är kvalitativa eftersom det är detaljerna och 

djupet i respondenternas svar som är av intresse. 
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En pilotstudie genomfördes innan de verkliga intervjuerna ägde rum. Pilotstudien bestod av 

två intervjuer som hölls den 9:e och 11:e april 2013 med en lärare och en student på 

Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) i Grythyttan. Syftet med pilotstudien var, precis som 

beskrivs av Lancaster, Dodd och Williamson (2004), att säkerställa att frågorna formulerats 

på ett lämpligt vis. Även Bryman (2011) håller med i denna förklaring och tillägger att även 

frågornas ordningsföljd bör studeras i förstudien. Pilotstudier genomförs alltså för att 

forskaren ska få reda på om studien fungerar i sin helhet (ibid).  

 

Intervjuerna i detta arbete kännetecknas av att vara kvalitativa och semistrukturerade, vilket 

enligt Bryman (2011) innebär att intervjuaren följer ett frågeschema. Det finns ändå plats för 

flexibilitet då det till exempel ges utrymme att avvika från ordningsföljden eller att formulera 

följdfrågor. Bryman (2011) beskriver vidare att respondenterna i kvalitativa intervjuer väljs ut 

av intervjuaren och att urvalet alltså inte är slumpmässigt. Författaren påpekar även att 

tyngden ligger på respondentens egna uppfattningar och åsikter. 

 

I detta arbete har vi använt oss av målstyrda urval. Enligt Bryman (2011) används dessa 

främst inom kvalitativ forskning eftersom forskaren vill säkerställa relevanta svar på de 

formulerade forskningsfrågorna. Detta sker genom ett urval där individer med stor säkerhet 

kan svara på de frågor som finns formulerade i forskningsmålen (ibid). Bryman (2011) 

beskriver vidare att målstyrda urval är att föredra inom kvalitativ forskning eftersom den 

bygger på teoretiska kriterier och inte på statistik som ofta är fallet vid sannolikhetsurval. 

 

Intervjuerna utfördes den 12:e, 14:e, 18:e och 24:e april 2013 vid en tidpunkt som anpassades 

efter varje individuell respondent.  En person genomförde intervjun med respondenten medan 

den andra lyssnade och förde anteckningar. 

 

Laborationer 

Ett grundrecept och tillvägagångssätt för vaniljglass skapades genom att provlaga 6 olika 

glassar utifrån de data som intervjuerna genererade, se bilaga 3. De provlagade glassarna 

smakades blint av kockstudenter som frågades vilken de tyckte bäst om. Smakprovningen 

skedde direkt i lokalen där glassen förvarades, på en ej definierad serveringstemperatur och 

inget annat urval av bedömare än att de var kockstudenter gjordes. Till grundreceptet tillsattes 

sedan stabiliseringsmedel i olika mängder och kombinationer med utgångspunkt från den 

genomgångna litteraturen (Butt et al., 1999; Akın et al., 2006; Klesment et al., 2011; Naresh 
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& Shailaja, 2006; Kilara & Chandan, 2007; Ödéhn, 1990; Niness, 1999; Marshall et al., 2003; 

Park et al., 2006). Totalt tillverkades 9 olika vaniljglassar, se tabell 2. Vid uppvägning av 

vaniljstänger och stabilisatorer användes en våg med en upplösning på 0,01 gram, och vid 

uppvägning av övriga ingredienser var upplösningen 0,5 gram. Efter att glassbasen mognat i 

18-24 timmar i 3 
°
C och silats slungades den 15 minuter i glassmaskin. 

 

Prover 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CMC             0,125     

Fruktkärnmjöl   

 

0,072   

 

0,02       

Gelatin   0,25               

Guargummi   

 

0,143 0,08 

 

  0,101 0,08   

Inulin         1         

Karragenan   

 

0,036 0,02 

 

0,08 0,025     

Pektin                 0,5 

Xantangummi               0,02   

 

Overrun 

För att beräkna glassens volymförändring mättes en viss volym glassbas upp i ett 

standardiserat metallmått (1 deciliter). Glassbasens ytspänning jämnades till med en palett och 

vägdes. Därefter mättes samma volym färdigslungad glass upp och vägdes på samma sätt. För 

att förhindra utsmältning mättes glassen upp och vägdes på en temperatur på -20 
°
C. Glassen 

spritsades ner i måttet för att undvika luftfickor. Denna uträkning gjordes tre gånger för att 

säkerställa ett pålitligt resultat. 

 

Glassens overrun beräknades enligt följande formel (Flores & Goff, 1999): 

 

       ( )                                   ( )                     

       ( )                    
                 

 

Utsmältning 

Glassarna förvarades i -20 
°
C i 12-18 timmar innan de transporterades till laboratoriet i en 

kylväska med kylklampar. Transporten tog tre minuter och fryskedjan var obruten. Därefter 

förvarades glassarna i en frys på -21 
°
C i 1-9 timmar innan utsmältningen analyserades för en 

Tabell 2. Procentuell fördelning över stabiliseringsmedel i glassbaserna. 
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glass i taget. För att kunna mäta glassens utsmältning över tid användes en metod som 

återfinns i bland andra Koxholt et al. (2001), Akın et al. (2006) samt Muse och Hartel (2004). 

Metoden går ut på att en specifik mängd glass placeras ovanpå en sil eller ett nät och att 

mängden eller vikten av den utsmälta glassen sedan mäts med jämna mellanrum. I denna 

studie fästes nätet vid ett stativ och avrinningen samlades upp i bägare placerad på våg med 

0,01 gram upplösning, se bilaga 4. 

 

Laborationer på utsmältningshastighet genomfördes i en inkubator vid konstant temperatur på 

25 
°
C i enlighet med Park et al. (2006). Nätet som proverna placerades på hade 0,5 × 0,5 

centimeter stora maskor. Alla prover vägde 100 ± 1 gram och göts i identiskt runda och svagt 

konformade pappersmuggar. Glassen spritsades ner i muggarna för att undvika luftfickor. 

Uppvägning av samtliga prover skedde i ett -20 
°
C kallt frysrum. 

 

Utsmältningen studerades för en glass i taget. Tiden från det att glassen lämnade frysen till att 

den placerades på nätet i inkubatorn var 20 sekunder. När 20 sekunder passerat startade 

mätning av utsmältning. Den avrunna vikten kontrollerades var femte minut under en timmes 

tid. 

 

Sensoriskt test 

Den 5:e juni 2013 genomfördes ett sensoriskt test av typen profilbedömning på Restaurang- 

och hotellhögskolan (RHS) i Grythyttan som är en del av Örebro universitet. Testet ägde rum 

i ett sensoriskt laboratorium som enligt Öström och Nilsen (2010) är anpassat efter 

International Organization for Standardizations (ISO) krav på lokal för sensoriska analyser. 

Varje deltagare satt avskild från de övriga i panelen och deras svar registererades i en dator. 

Under analysen hade deltagarna tillgång till ljummet vatten som de uppmanades att dricka 

mellan varje glass för att temperara munnen och neutralisera smaken. Enligt Lawless och 

Heymann (2010) bör ett profilbedömningstest ha 8-12 tränade bedömare. I denna studie satt 

tio deltagare i testpanelen som utgjordes av studerande kockar, sommelierer och 

måltidsekologer. Samtliga deltagare hade genomgått minst en kurs i sensorik och fick en kort 

träning innan teststarten. 

 

I testet ingick sex vaniljglassar som testades med replikat för att säkerställa tillförlitlighet och 

precision. Vaniljglassarna serverades i transparenta 30-millilitersbägare i plast och hade 

tempererats i 2-3 timmar på -14 
°
C innan servering. De fem vaniljglassarna som vid 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814606008661
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laborationens slut smält ut minst utvärderades tillsammans med grundreceptet som inte 

innehöll stabiliseringsmedel. Enligt Lawless och Heymann (2010) är det viktigt att testet 

utförs med noggrannhet så att resultatet blir tillförlitligt. De beskriver också att felmarginalen 

blir lägre när flera mätningar genomförs. Glassarna i denna studie kodades med tresiffriga 

nummer som ändrades vid replikatet för att utesluta att kodningen påverkade deltagarnas 

bedömningar. 

 

Profilbedömningar är ofta objektiva och används för att ge en detaljerad analys av en produkts 

sensoriska attribut eller för att göra en sensorisk jämförelse mellan flera produkter (Lawless & 

Heymann, 2010). I denna studie testades sex olika attribut varav fem av dem mättes 

kvantitativt. Smaken utvärderades med hjälp av attributen vaniljintensitet, sötma och 

gräddsmak, och texturen analyserades för krämighet och lenhet. Krämigheten definierades 

med hjälp av orden viskositet och vattnighet men även smälttiden i munnen togs i beaktande. 

Ju högre viskositet och ju längre smälttid i munnen desto högre poäng för krämighet. Vid 

utvärdering av lenheten bedömdes hur slät glassen var. Låga poäng för lenhet innebar i detta 

fall att glassen var grynig eller ojämn, till exempel på grund av iskristallbildning. 

Vaniljintensiteten bedömdes i hur kraftig vaniljsmaken upplevdes. Vid träningen fick panelen 

provsmaka en glass som endast innehöll 1/4 av vaniljmängden som fanns i de övriga 

glassarna för att kunna skapa sig en uppfattning av låg vaniljintensitet. Den upplevda sötman 

bedömdes med hjälp av två glassprover där sockermängden skilde sig 75 gram mellan den 

högsta och lägsta nivån. Vid bedömning av gräddsmaken fick panelen smaka på mjölk och 

grädde för att kunna skilja de två mejeriprodukterna åt smakmässigt. Hög gräddsmak 

definierades med ren grädde (40 % fett) medan den lägsta nivån på skalan definierades med 

mjölk (3 % fett). Den kvalitativa mätningen beskrev vilka eventuella bismaker som fanns i 

glassarna. Bedömarna hade då möjlighet att i fritext skriva vilka bismaker de kunde uppfatta. 

Vid denna bedömning användes originalglassen utan stabiliseringsmedel som referens för hur 

en vaniljglass utan bismaker bör upplevas. Övriga attribut bedömdes på en 9-gradig linjeskala 

där ett kryss markerade bedömarens svar. Lawless och Heymann (2010) menar att linjeskalor 

kan utformas på olika vis och att dessa är vanligt förekommande i profilbedömningar. I denna 

studie användes typen där endast de två ändpunkterna markerats. Den vänstra ändpunkten på 

samtliga skalor motsvarade ett lågt värde medan den högra ändpunkten visade på ett högt 

värde. 
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Innan testet genomgick bedömarna en träning där 6 referensprover utvärderades. 

Glassproverna var gjorda för att representera det lägsta och det högsta värdet för varje attribut. 

Till exempel gjordes en glass med låg sötma och låg lenhet, och en annan med hög sötma och 

hög lenhet. Referensprovet utan bismaker var detsamma som grundreceptet utan 

stabiliseringsmedel. Innan testet påbörjades fördes även en diskussion kring hur bedömningen 

skulle gå till och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor. Efter testet fanns möjlighet att 

ställa ytterligare frågor och deltagarna fick reda på vad som skilde de bedömda glassarna åt. 

 

Dataanalys 

Allt material transkriberades med hjälp av programvaran Express Scribe utvecklat av NCH 

Software. De transkriberade intervjuerna kategoriserades i olika teman för att sedan bearbetas 

till en resultattext. 

 

Rådata från laborationerna bearbetades i Microsoft Excel 2010 utvecklat av Microsoft 

Corporation. Programmet användes för att beräkna medelvärden, standardavvikelse och för att 

ta fram figurerna 2 (overrun) och 3 (utsmältningshastighet). 

 

Rådata från det sensoriska testet bearbetades i PanelCheck, version 1.4.1 utvecklat av Nofima. 

I detta program skapades också figurerna 4 (radardiagrammet) och 5 

(principalkomponentsanalysen). 

 

Utrustning 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av programvaran Call Recorder, utvecklat av Skvalex 

för operativsystemet Android. En mobiltelefon av märket Galaxy Nexus (GT-I9250) 

tillverkad av Samsung Electronics Co., Ltd. användes och kopplades till två hörlurar med 

hjälp av en 3,5 mm audio splitter. 

 

I recepten användes mjölk (3 % fett) och grädde (40 % fett) från Arla Foods, socker från 

Dansukker, burägg från Svenska Lantägg AB, blomsterhonung från Lune de Miel och 

bourbonvanilj från Madagaskar (leverantör för vaniljen är ej tillgänglig). Guargummi, kappa-

karragenan, fruktkärnmjöl, CMC, inulin och lågmetoxylpektin av äpple (60 % pektin, 20 % 

natriumdifosfat, 15 % dextros och 5 % trikalciumfosfat) kom från Sosa Ingredients. 

Xantangummi kom från Sole Graells, och gelatin med en styrka på 250 bloom kom från Great 

Lakes Gelatin Company.  
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Samtliga glassar slungades i en glassmaskin av modellen Expogelato H4L. Inkubatorn som 

laborationerna utfördes i var av märket Termaks. 

 

Det sensoriska testet utfördes med hjälp av programmet EyeQuestion, version 3.9.1 utvecklat 

av Logic8. 

 

Forskningsetisk planering 

Etik är studiet av moraliska fenomen och föreställningar (Nationalencyklopedin, 2013a) och 

det är forskaren själv som ska se till att forskningen är moralisk och av god kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Begreppet forskningsetisk planering innefattar inte bara regler kring 

hur människor bör behandlas i forskningssammanhang utan innefattar även oredlighet i 

forskningen som bland annat kan utgöras av plagiat och förfalskningar (Vetenskapsrådet, 

2010). 

 

Forskning är nödvändigt för att samhället och dess individer ska utvecklas (Vetenskapsrådet, 

2002). Enligt forskningskravet ska forskningen hålla hög kvalitet och vara inriktad på 

väsentliga frågor samtidigt som hänsyn tas till individskyddskravet (ibid). Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver vidare att individskyddskravet kan delas in i fyra underliggande krav: 

 Informationskravet – forskaren ska redogöra för syftet med studien. Det ska även 

framgå att deltagarens medverkan är frivillig samt att denne när som helst har rätt att 

avbryta undersökningen. 

 Samtyckeskravet – deltagaren har själv rätt att bestämma över sin medverkan och hur 

länge och på vilka grunder denne vill delta. Deltagaren får själv bestämma ifall 

undersökningen ska avbrytas. 

 Konfidentialitetskravet – personuppgifter och annan konfidentiell information ska 

förvaras på ett sådant vis att ingen obehörig kan få tag i dem. 

 Nyttjandekravet – den insamlade informationen får endast användas i vetenskapligt 

syfte. 

 

Den forskningsetiska planeringen i detta arbete berör framförallt de personer och den 

information som inhämtas från intervjuer och det sensoriska testet. Bryman (2011) beskriver 

att den som deltar i en undersökning inte får utsättas för någon form av skada. Författaren 
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menar att det i kvalitativa undersökningar lättare går att identifiera en anonymiserad 

respondent genom att studera dennes specifika åsikter. Det beskrivs också att det i kvalitativa 

undersökningar är vanligt med fiktiva namn på deltagarna, men att detta inte alltid innebär att 

deltagarens identitet är skyddad. Det sensoriska testet i denna studie är till stora delar 

kvantitativt, vilket enligt Bryman (2011) underlättar anonymiteten.  

 

Samtyckeskravet kan vara ett problem vid dolda observationer eftersom deltagarna då inte 

kan ge sitt medgivande till observationen (Bryman, 2011). I det här arbetet är detta dock inte 

något hinder med tanke på att deltagarna frivilligt medverkat i undersökningen och att de i 

förväg fått information om studiens syfte. Bryman (2011) menar att det nästan alltid sker 

överträdelser i samtyckeskravet och att det bland annat kan bero på att viss information kan 

påverka deltagarnas svar. Han beskriver vidare att det även kan vara svårt att dra en tydlig 

linje för vad som anses etiskt och oetiskt och menar att de etiska reglerna endast är råd för vad 

som är rätt och fel. 

 

Resultat  

Intervju 

Respondenterna har till viss del skilda åsikter om vad som karaktäriserar högkvalitativ 

vaniljglass. Alla respondenter betonar vikten av att använda äkta råvaror. De är även eniga om 

att de sensoriska aspekterna är viktiga, även om deras beskrivning av vilka egenskaper som är 

önskvärda varierar. Lejonbjörn tycker att alla sinnen ska vara aktiva och säger att ”du ska få 

prickarna, du ska få lukten och du ska få smaken”. Hardings menar att glass bör ätas med 

hjärtat och anser därför att lokalproducerade råvaror och uteslutandet av tillsatser är en viktig 

del av kvaliteten. Hedh vill göra glass på få ingredienser och tycker att det känns bättre när E-

nummer uteblivit även om han kan se vissa fördelar med att använda stabiliseringsmedel. 

 

Smak 

Respondenterna påpekar att äkta vanilj är en förutsättning för att skapa vaniljglass. Hardings 

och Roos tycker att vaniljsmaken ska vara lång och intensiv och Hedh menar att den ska fylla 

munnen och vara aromatisk och kraftig. Lejonbjörn vill ha en djup, intensiv och lång 

munkänsla med klar och tydlig arom och gärna en viss syrlighet. Han menar att syrligheten 

kommer från smöret som har fått ersätta grädden i vissa av hans glassar. Vidare beskriver han 
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att smöret har en fylligare kropp vilket bidrar med en lång smak till skillnad från grädde som 

är flyktigare. 

 

Hardings menar att mängden fett inte har någon inverkan på smaken. I det påståendet 

instämmer dock inte Lejonbjörn som menar på att smakerna kommer fram bättre med en 

dämpad fetthalt då fettet annars lägger sig utanpå smakerna och gör de mindre tydliga. 

Hardings anser att även serveringstemperaturen påverkar smaken och påpekar att glass som 

serveras i låga temperaturer har sämre smakegenskaper än de som serveras något varmare.  

 

Textur 

Samtliga respondenter anser att glassens konsistens är viktig. Lejonbjörn och Hedh säger att 

fritt vatten är negativt eftersom det skapar en känsla av kyla. För att undvika en vattning glass 

menar Hedh att fett, äggula, torrmjölk och gelatin eller andra stabiliseringsmedel är 

betydelsefulla, medan Lejonbjörn säger att det är förhållandet mellan luft, vatten och 

torrsubstans som är viktigt. Hedh anser att fettet bidrar med krämighet och kropp, ett 

påstående som de övriga respondenterna till viss del instämmer i. Enligt Hardings ger mindre 

fett en krämigare glass vilket är någonting han erfor då han ändrade förhållandet mellan mjölk 

och grädde i sin vaniljglass. En hög fetthalt gör glassen kompakt och hård i jämförelse med 

mindre feta varianter. Innan använde han lika delar mjölk och grädde, vilket är det förhållande 

som även Roos och Hedh använder, men nu står grädden för 40 % av mejerivarorna. 

Lejonbjörn tycker att en fetthalt på 9-11 % är optimalt.  

 

Lejonbjörn menar att en hög torrsubstans är positivt då det skapar en torr glass som inte är 

lika känslig för temperaturförändringar. Vidare anser han att högkvalitativa glassar ska vara 

sammetslena, krämiga, följsamma, varma och smälta långsamt i munnen. Med värme menar 

han att glassen inte har för mycket fritt vatten, vilket kan resultera i en isig, stickig och kall 

glass med kort smak. Hedh vill ha en krämig textur med så små iskristaller som möjligt samt 

en behaglig munkänsla. 

 

Alla respondenter tycker att en fet känsla i gommen är negativt även om Hardings är 

ambivalent i den frågan. Han säger att en fet känsla är ett tecken på äkthet men har efter några 

år i branschen ändrat åsikt eftersom majoriteten av kunderna inte höll med honom. Andra 

defekter som nämns under intervjuerna är stabbighet, hårdhet samt upplevelsen av sand och 

mjöl. Respondenterna är även överens om att frost och stora iskristaller är negativa 
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egenskaper och Roos beskriver det med orden ”det värsta som finns”. Lejonbjörn påpekar att 

en snabb nerfrysning förhindrar uppkomsten av stora iskristaller, vilket gör glassen krämigare. 

Hardings och Hedh använder honung i sitt recept då det förhindrar sockret från att 

kristallisera, vilket resulterar i en lenare glass. Roos tillsätter glukos av samma anledning. 

 

Luftinnehållet är någonting som framförallt glasstillverkarna tycker är viktigt. Lejonbjörn 

anser att glass ska ha en overrun på 60-70 %, Hardings föredrar 60 % och Hedh tycker att 40 

% är idealt. Hardings säger att hårdheten som uppstår i glassar utan stabiliseringsmedel kan 

mildras med hjälp av tillsatt, filtrerad luft. Enligt Roos kan stora mängder luft bidra till en 

svampig textur som påminner om skumgummi. Lejonbjörn påpekar att även för lite luft kan 

vara negativt eftersom det gör glassen isig, kompakt och tung. 

 

Lejonbjörn betonar vikten av att homogenisera glassbasen eftersom det bidrar med kropp, 

förlänger förvaringstiden och utsmältningstiden samt gör glassen lenare, varmare och 

följsammare. Han menar att även en hantverksmässigt gjord glass kan homogensiseras med en 

stavmixer. Alla respondenter pastöriserar glassbasen i en temperatur på 80-85 
°
C och Hedh 

påpekar att pastöriseringen är till för att göra glassbasen tjockare. Hardings håller med om att 

en tjockare glassbas är önskvärd eftersom det resulterar i en bättre konsistens på glassen. Han 

beskriver också att mogningen är en process som bidrar med lenare textur och förhöjda 

smaker. 

 

Hardings använder inga stabiliseringsmedel i sin glass medan Hedh och Roos förespråkar 

gelatin. Hedh menar att gelatinet skapar en bra gel vilket påverkar glassens konsistens. 

Lejonbjörn använder en vedertagen mix på fruktkärnmjöl och guargummi och menar att en 

fördel med stabiliseringsmedel är att de gör glassen mindre känslig för transportskador. Hedh 

påpekar att stabiliseringsmedel även bidrar med lenhet. 

 

Vid servering 

Det råder skilda meningar om vilken som är den perfekta serveringstemperaturen. Hardings 

föredrar en glass mellan -5 till -10 
°
C medan Roos tycker att -14 

°
C är en bra temperatur. 

Lejonbjörn och Hedh är relativt överens om vilken serveringstemperatur som är ultimat; den 

ena föredrar -16 till -17 
°
C och den andra -16 till -18 

°
C. Lejonbjörn påpekar däremot att 

serveringstemperaturen varierar beroende på innehållet i glassen. Både Roos och Hardings 
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tycker att glassen smakmässigt är som bäst direkt ur glassmaskinen, men medger att den ur ett 

visuellt perspektiv inte är att föredra eftersom den är svår att forma. 

 

Laborationer 

Overrun 

Skillnaden i volymökning mellan de olika proverna visas i figur 2. Prov 7 (CMC, guargummi, 

karragenan) hade det högsta overrun-värdet på 39,8 % men även prov 4 (guargummi, 

karragenan) och 8 (guargummi, xantangummi) visade höga värden på 37,5 % respektive 37,2 

%. Prov 5 (inulin) visade det lägsta värdet på 20,4 % följt av prov 9 (pektin) som också erhöll 

en relativt låg volymökning.  

 

 

 

 

Utsmältning 

Utsmältningen för nio glassar innehållande olika stabiliseringsmedel undersöktes. Resultatet 

av laborationen redovisas i figur 3. Laborationen visade att prov 1 (utan stabiliseringsmedel) 

och 4 (guargummi, karragenan) smälte ut snabbast; efter 60 minuter hade proverna tappat mer 

än 50 gram. Även prov 5 (inulin) och prov 7 (CMC, guargummi, karragenan) visade sig 

smälta ut förhållandevis snabbt och hade tappat 40-50 g efter 60 minuter. Långsammast 

utsmältning hade prov 9 (pektin) följt av prov 6 (fruktkärnmjöl, karragenan) och prov 2 

(gelatin). Här tappade prov 9 drygt 10 gram vid 60 minuter, medan prov 6 och 9 förlorade 

drygt 20 gram av sina respektive vikter vid 60 minuter. Dock höll sig prov 2 längre tid än 
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Figur 2. Procentuell fördelning av overrun. Staplarna baseras på medelvärden för uppmätt 

overrun (procent) för de olika glassproven ± s.d. n=3. 
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prov 6, och ungefär lika länge som prov 9, innan vågen registrerat någon utsmältning. Inget 

av proven hade börjat falla ner på vågen innan noteringen för 25 minuter gjorts. Snabbast på 

att släppa smält glass på vågen var prov 4, som efter 25 minuter släppt i snitt 0,4 gram.
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Figur 3. Utsmältning över tid för glassar innehållande olika stabiliseringsmedel. Prov 1 (utan stabiliseringsmedel), 2 (gelatin), 3 (fruktkärnmjöl, guargummi, 

karragenan), 4 (guargummi, karragenan), 5 (inulin) 6 (fruktkärnmjöl, karragenan), 7 (CMC, guargummi, karragenan), 8 (guargummi, xantangummi) och 9 

(pektin). Kurvorna baseras på medelvärden för utsmält glass (g) vid angiven tid (min) ± s.d. n=3.
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Sensoriskt test 

Principalkomponentanalysen (PCA) ger en överblick över hur de olika glassarna relaterar till 

varandra utifrån de utvalda attributen, se figur 4. Uträkningar utifrån insamlad rådata från det 

sensoriska testet visar att det finns en signifikant skillnad (p<0,001) mellan de olika glassarna 

för såväl krämighet som lenhet, dock kan man ur PCA utläsa att glassen med fruktkärnmjöl 

och karragenan skiljer sig från de övriga på sötma och vaniljintensitet. 

 

 

Figur 4. Principalkomponentanalys över resultatet i det sensoriska testet. I analysen visas förhållandet 

mellan de olika glassarna och attributen. F-K – fruktkärnmjöl och karragenan. F-Gu-K – 

fruktkärnmjöl, guargummi och karragenan. Ge – gelatin. Bas – inga stabiliseringsmedel. Gu-X – 

guargummi och xantangummi. P – pektin. 

 

Både glassen med gelatin och det med guargummi och xantangummi ligger sensoriskt sett 

nära glassen utan stabiliseringsmedel. Dessa har erhållit förhållandevis låga poäng i alla 

kategorier med undantag för sötma där glassen utan stabiliseringsmedel befinner sig i topp 

tillsammans med glassen med pektin och den med fruktkärnmjöl och karragenan. Glassen 

med pektin erhöll flest poäng för både krämighet, lenhet och gräddsmak, strax följt av glassen 

med fruktkärnmjöl, guargummi och karragenan. Dock erhöll pektinglassen lägst poäng av 

samtliga i vaniljintensitet. Radardiagrammet presenterar glassarna med deras respektive 

poäng för samtliga attribut, se figur 5. 
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Figur 5. Radardiagram över resultatet i det sensoriska testet. I diagramet visas hur många poäng (1-9) 

som respektive glass fick för attributen; krämighet, lenhet, sötma, vaniljintensitet och gräddsmak.  F-K 

– fruktkärnmjöl och karragenan. F-Gu-K – fruktkärnmjöl, guargummi och karragenan. Ge – gelatin. 

Bas – inga stabiliseringsmedel. Gu-X – guargummi och xantangummi. P – pektin. 

 

Glassen med fruktkärnmjöl och karragenan hade enligt bedömarna en omfattande spridning 

av bismaker. Omkring hälften av de definierade bismakerna var metalliska och kemiskt beska 

medan den andra hälften utgjordes av nötiga toner som nougat, smör och lättrostade 

kaffebönor. Glassen med fruktkärnmjöl, guargummi och karragenan dominerades av nötiga 

bismaker såsom hasselnöt, valnöt, mandel och nougat, men några bedömare upplevde även en 

viss beska. Den glass som innehöll gelatin dominerades nästan uteslutande av söta, nötiga 

smaker såsom kolasås, glasstrut/våffla och nougat. Glassen innehållandes guargummi och 

xantangummi upplevdes väldigt neutral, men ett fåtal rapporterade en viss nötighet av 

hasselnöt och nougat. Glassen med pektin upplevdes inte alls som nötig utan dominerades 

starkt av fruktiga bismaker såsom citronskal och druvor, och ett par bedömare rapporterade 

även en viss smak av klor. 



31 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Intervju 

Det råder stor skillnad bland respondenterna i deras åsikter kring glassens fetthalt. Lejonbjörn 

preciserar fetthalten till 9-11 %, medan Hardings anger att proportionerna mellan mjölk och 

grädde är 60/40, vilket enligt våra beräkningar resulterar i en fetthalt på cirka 16,5 %, eller 

möjligen något lägre beroende på mängden äggula. Roos och Hedhs recept är snarlika 

varandra. Fetthalten i deras glassar uppgår till cirka 19 %, vilket är en högre nivå än vad både 

övriga respondenter och tidigare forskning rekommenderar. Goff (2009a) menar exempelvis 

att fetthalten på glass bör ligga mellan 12-16 %, och Hyvönen et al. (2003) visar att 

smakintensiteten minskar någonstans mellan 14-18 %. Lejonbjörn håller med om att glassar 

med hög fetthalt har en dämpad smak medan Bom Frøst et al. (2005) och Hardings påpekar 

det motsatta då de antyder att mängden fett inte påverkar smaken. 

 

Serveringstemperaturen var också något respondenterna hade olika åsikter kring. Hardings 

anger -5 till -10 
°
C, Roos -14 

°
C, Lejonbjörn -16 till -17 

°
C och Hedh -16 till -18 

°
C. Roos och 

Hardings menar att glassen är bäst när den kommer direkt från glassmaskinen. Då har den 

också en högre temperatur än när den stelnat i frysen. Hardings påpekar att en lägre 

temperatur hämmar smakerna i glassen. Med smaken i åtanke skulle troligen en glass med 

noga utvalda stabiliseringsmedel kunna serveras i högre temperaturer. 

 

Lejonbjörn är en förespråkare av homogenisering eftersom han menar att det gör glassen 

hållbarare, följsammare, lenare och varmare samtidigt som det har en positiv inverkan på 

glassens kropp. Migoya (2008) påpekar också att det finns vissa fördelar med att 

homogenisera glassbasen. Han menar till exempel att det får luftbubblorna att inneslutas på ett 

bra vis vilket gör glassen slät och stabil. De andra respondenterna använder sig istället av 

honung eller glukos för att skapa en lenare och slätare glass, dock bidrar inte dessa två 

ingredienser till de övriga attributen som Lejonbjörn och Migoya nämner. I den genomgångna 

litteraturen återfinns även andra variabler som påverkar glassens textur både ur en positiv och 

negativ synvinkel. 

 



32 
 

Laborationer 

Glassen med guargummi och karragenan visade ett förvånansvärt resultat eftersom den smälte 

ut snabbare än glassen utan stabiliseringsmedel. Visserligen låg stabiliseringsmedlen på en låg 

nivå, men att det skulle ge motsatt effekt var oväntat. Akın et al. (2006) menar att inulin har 

en positiv inverkan på glassens smältegenskaper. Vår studie visar att det finns en viss 

påverkan, även om den var en av de som smälte ut snabbast. I den forskning som gjorts på 

inulin och glass ligger en betoning på fettsnåla glassar, och det är möjligt att inulin visar en 

bättre effekt på dessa. 

 

Glassarna i denna studie hade en lägre overrun än vad respondenterna tyckte var önskvärt. 

Lejonbjörn använde sig av en overrun på 60-70 %, Hardings föredrog 60 % och Hedh 40 %. 

Lejonbjörn menar att en för låg overrun kan göra glassen isig, kompakt och tung. I denna 

studie fick pektinglassen som hade lägst overrun högst poäng för textur medan glassen 

innehållandes guar- och xantangummi som hade hög overrun fick bland de lägsta poängen när 

texturen bedömdes. Trots detta resultat går det inte att se ett samband mellan textur och 

overrun. Detta på grund av att skillnaden i volymökning inte var tillräckligt stor och på grund 

av att de övriga proverna inte följde mönstret. Bower och Baxter (2003) kom fram till att det 

inte finns några bevis för att overrun och preferens kan kopplas samman. Det skiljde knappt 

20 procentenheter mellan glassen med högst respektive lägst overrun. Om skillnaden varit 

större skulle kanske ett annat resultat uppstått. Anledningen till att glasstillverkarna har en 

högre overrun i sina glassar kan bero på att deras glassmaskiner ser annorlunda ut. Hardings 

glassmaskin tillsätter filtrerad luft, vilket inte glassmaskinen i denna studie gjorde. Migoya 

(2008) menar att volymen ökar om glassen slungas länge i glassmaskinen. I denna studie 

slungades glassarna i 15 minuter, och det är möjligt att en större volymökning hade kunnat 

nås om den tiden förlängts. 

 

Enligt denna studie kan en overrun på mellan 35-40 % ha negativa effekter på utsmältningen 

då två av de tre glassarna med störst volymökning visade en hög utsmältningshastighet. Detta 

resultat går dock emot Sakurais påstående, rapporterat av Muse och Hartel (2004), som 

hävdar motsatsen. Även om viskositeten inte mättes på glassbaserna såg vi under 

laborationerna att det fanns en koppling mellan en glassbas med hög viskositet och låg 

utsmältningshastighet. Glass 9 (pektin) hade efter mogning fått en textur liknande pannacotta. 

Denna glass visade sig också klara sig bäst i utsmältningstestet. De tre glassarna med störst 

volymökning innehöll alla guargummi. Glass 3 (guargummi fruktkärnmjöl, karragenan) 
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visade dock relativt låg overrun på 26,88 % i jämförelse med de övriga glassarna 

innehållandes guargummi. Anledningen till detta kan enligt Ödéhn (1990) bero på felaktiga 

proportioner mellan stabiliseringsmedlen. 

 

Sensoriskt test 

Denna studie tyder på att det kan finnas ett samband mellan gräddsmak, krämighet och lenhet 

då glassarna som fick höga poäng för textur även upplevdes gräddigare. Av det sensoriska 

testet framgår även att glassen utan tillsatt stabiliseringsmedel betygsatts lågt för 

texturattributen. Detta stämmer överens med Tharps och Youngs (2008) påstående om att 

stabiliseringsmedel bidrar med kropp och krämighet. De menar även att fruktkärnmjöl är 

effektivt för att kontrollera storleken på glassens iskristaller, vilket även syns i denna studie då 

dessa glassar fick höga poäng för lenhet. Park et al. (2006) menar att även pektin är effektivt 

för att kontrollera iskristallernas storlek. Författarna påstår vidare att högviskösa glassar har 

inverkan på glassens kropp och textur. Resultatet av denna studie tyder också på att det kan 

finnas ett samband mellan viskositet och textur då pektinglassen, som hade högst viskositet 

innan slungning, också poängsattes högst för både lenhet och krämighet. Det verkar också 

finnas ett samband mellan låg utsmältningshastighet och hög krämighet och lenhet. Detta 

gäller för glassen med fruktkärnmjöl/guargummi/karragenan, fruktkärnmjöl/karragenan och 

pektin. Glassen med gelatin däremot verkar inte följa detta samband då den har låg 

utsmältningshastighet samtidigt som den fått lägre poäng för krämighet och lenhet. Hedh och 

Roos använder sig ibland av gelatin, Hardings använder inga stabiliseringsmedel och 

Lejonbjörn använder sig av en färdig blandning fruktkärnmjöl och guargummi. Endast Hedh 

menar att han provat flera olika stabiliseringsmedel, men anser att gelatin blivit bäst. 

Lejonbjörn medger att valet av stabiliseringsmedel inte varit särskilt medvetet utan att han 

valt denna blandning för att den är vedertagen. Eftersom stabiliseringsmedel påverkar 

texturen på olika sätt kan det vid receptutveckling finnas behov att prova vilket 

stabiliseringsmedel som passar bäst i varje enskilt fall.  

 

I det sensoriska testet poängsattes glassen innehållandes gelatin nästintill likadant som 

grundreceptet med undantag från att den var något krämigare. En fördel med gelatin gentemot 

de andra stabiliseringsmedlen är att det är vanligt förekommande och lätt att dosera. Gelatin är 

alltså att föredra om en glass med samma sensoriska attribut som basreceptet men med lägre 

utsmältningshastighet föredras.  
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Bismaker i originalreceptet har inte redovisats då det inte gick att utläsa något mönster i 

bedömarnas svar och på grund av att de få bismaker som noterades var egenskaper som har 

med glassens naturliga karaktär att göra, till exempel mjölk, honung och ägg. Ett intressant 

konstaterande är att bismaker upptäcktes i samtliga glassar innehållande stabiliseringsmedel 

trots att de förvarats i max 24 timmar innan servering. Enligt Klesment et al. (2011) kan 

stabiliseringsmedel bidra med bismaker, men att de intensifieras vid långvarig förvaring. 

Författarna menar vidare att bismakerna är oönskade. Vår studie visar däremot att även då 

vissa glassar beskrivs som kemiska och beska drar de flesta bismakerna åt det fruktiga eller 

nötiga hållet, vilket inte nödvändigtvis behöver vara negativt. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Bryman (2011) menar att det är brukligt att beskriva hur undersökningen gått till och hur data 

har analyserats. För att läsaren själv ska kunna skaffa sig en uppfattning av kvaliteten på 

denna studie och för att möjliggöra det faktum att någon/några kanske vill göra om hela eller 

delar av undersökningen i framtiden har transparensen varit viktig. 

 

Reliabiliteten i de kvantitativa delarna av denna undersökning är hög eftersom måtten är 

stabila och replikerbara. Bryman (2011) beskriver att replikerbarheten är högre i 

laboratorieexperiment än i fältexperiment eftersom de genomförs i en kontrollerad miljö. I 

denna studie konstaterars också en hög replikerbarhet men det framkommer även att 

validiteten är hög i laboratorieexperiment då endast de begrepp som var avsedda att studeras 

har undersökts.   

 

Tillförlitlighet och äkthet har tagits i beaktande i genomförandet av de kvalitativa metoderna i 

denna studie, vilket är i överrensstämmelse med Guba och Lincoln samt Lincoln och Guba 

enligt Bryman (2011). Studien har genomförts i enlighet med existerande regler och 

respondenternas svar har redovisats noggrant, på ett sådant vis att deras olika åsikter 

framkommer. 

  

Litteratur- och databassökning 

I denna studie har fokus vid databassökningarna medvetet lagts på FSTA eftersom detta är en 

databas med över en miljon sammanfattningar av bland annat review- och vetenskapliga 

artiklar som behandlar mat, dryck och nutrition (International Food Information Service, 
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2013). Även generella sökmotorer som Google har använts. En nackdel med generella 

sökmotorer är att de söker i fulltext och att antalet träffar därmed kan bli väldigt omfattande 

och innehålla en stor mängd irrelevanta artiklar. Detta innebär dock inte att ämnesspecifika 

databaser endast har positiva egenskaper. En nackdel med FSTA är till exempel att artiklar 

som är skrivna innan 1969 inte omfattas av registret (ibid). Det har dock inte varit någon 

begränsning i detta arbete eftersom antalet träffar i vissa fall ändå justerats med hjälp av 

årtalsbegränsningar. 

 

Intervju 

Tack vare pilotintervjuerna skapades en djupare förståelse av intervjun, vilket var i enlighet 

med Bryman (2011). Även om respondenterna i pilotstudien inte hade lika djupgående 

kunskaper om vaniljglass som respondenterna i den verkliga studien bidrog den med 

förståelse gällande frågornas ordningsföljd och formulering, vilket stämmer överens med det 

Lancaster et al. (2004) och Bryman (2011) beskriver.  

 

De verkliga intervjuerna genomfördes via telefon. Cachia och Millward (2011) beskriver att 

en stor del av litteraturen inom området ser telefonintervjuer som negativt. Dock motbevisar 

deras studie detta faktum då de presenterar flera positiva aspekter med metoden. De menar att 

intervjuer som sker via telefon upplevs som mindre ansträngande för respondenten. De är 

mindre tidskrävande, och underlättar när avståndet mellan intervjuare och respondent utgör ett 

hinder. Sturges & Hanrahan (2004) menar att det inte finns några märkbara skillnader mellan 

informanternas respons i telefon och i direkta intervjuer. Telefonintervjuer är också att föredra 

framför direkta intervjuer eftersom intervjuarens påverkan på respondenten minimeras; 

dessutom är telefonintervjuer mer kostnadseffektiva (Bryman, 2011; Cachia & Millward 

2011). Efter att själva ha genomfört fyra telefonintervjuer instämmer vi i mycket av det som 

författarna av metodlitteraturen kommit fram till. Att telefonintervjuer inte är lika 

tidskrävande och mer kostnadseffektiva än andra intervjuformer är en självklarhet då både 

restiden och därmed även kostnaden näst intill är obefintlig. Dessutom är telefonintervjuer 

väldigt flexibla och är lättare att omboka ifall förhinder skulle uppstå. Intervjuarens påverkan 

på respondentens svar minimerades i enlighet med Bryman (2011) samt Cachia och Millward 

(2011). Dock är det ändå viktigt att ta ton- och röstläget i beaktande eftersom även detta kan 

påverka respondenten. En nackdel som inte nämnts i litteraturen är att intervjuaren inte har 

någon inblick i eller påverkan på ifall respondenten utför andra sysslor under intervjun. 
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Dessutom kan respondenten befinna sig på en plats med mycket oönskade bakgrundsljud, 

vilket skulle kunna bidra till svårigheter i att behålla fokus hos båda parter. 

 

Laborationer 

På grund av att litteraturen och respondenterna har haft ganska skilda åsikter om vilken 

fetthalt som är att föredra har det varit svårt att fastställa en fetthalt för grundreceptet i detta 

arbete. Hyvönen et al. (2003) menar att smakintensiteten dämpas med en fetthalt mellan 14-18 

%, men specificerar inte mer exakt när detta inträffar. Fetthalten bestämdes slutligen till cirka 

16,5 %, vilket ligger i överkant på flera rekommendationer. Detta skulle kunna ge den högsta 

smakintensiteten, men här behövs mer forskning för att kunna pricka in rätt fetthalt. De 

undersökta stabiliseringsmedlen valdes utifrån litteraturen. Stabiliseringsmedlens nivåer och 

förhållandet mellan dem är alla tagna ur andra exempel eller undersökningar. Naresh och 

Shailaja (2006) menar att glassar med en hög fetthalt kan innehålla en mindre mängd 

stabiliseringsmedel. Med tanke på att grundreceptet för dessa laborationer hållit en relativt 

hög fetthalt på cirka 16,5 % har nivåerna för stabiliseringsmedlen justerats till sina lägsta 

observerade nivåer. Det hade dock varit givande att genomföra arbetet med fler laborationer 

där dubbla mängder av samma stabiliseringsmedel använts för att observera hur olika 

proportioner påverkar resultatet.  

 

Overrun mättes för att kunna se hur mycket glassbasen ökat i volym efter slungning. I denna 

studie gjordes tre mätningar på samma glass på grund av att det är svårt att mäta upp en exakt 

volym glass. Resultatet utgörs av medelvärdet för dessa tre mätningar. Det hade dock gett ett 

mer exakt värde om all luft först sugits ur glassbasen med hjälp av en vakuummaskin. Dessa 

prover innehöll en del luft som vispats in i glassen under pastörisering, vilket förmodligen gett 

ett något för lågt overrun-värde. Tillförlitligheten hade kunnat höjas om de tre mätningarna 

gjorts på glassar som tillverkats på samma sätt tre gånger istället för på samma glass. 

Resultatet i denna studie kan alltså inte vara en garanti för att samma overrun skulle uppnås 

vid ett annat tillfälle. 

 

Metoden för att mäta utsmältningen är etablerad i många forskningsartiklar. Ett problem med 

den är att glassproverna, oavsett overrun, vägs i gram och får därmed lite olika storlek. Detta 

skulle kunna påverka resultatet då det kan göra att de smälter ut i olika hastighet. Metoden är 

också endast användbar för att jämföra hur snabbt olika glassar smälter i förhållande till 

varandra, och hur många gram smält glass som runnit av efter en viss tid går inte att jämställa 
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med hur glassen skulle ha betett sig på en tallrik. En av anledningarna beror på att glassen 

måste passera genom ett nät, och efter avslutad mätning satt smält glass fortfarande fast på 

undersidan av nätet utan att droppa ner i skålen. 

 

Sensoriskt test 

Profilbedömning var den form av sensoriskt test som nyttjades i denna studie på grund av att 

det var skillnaden mellan de olika attributen som jämfördes. Preferenstest var ett annat 

alternativ som utvärderades innan beslutet att använda profilbedömning togs. Anledningen till 

att preferenstestet valdes bort var för att det inte gav lika mycket jämförbara data. Beslutet 

togs att det inte skulle ge lika mycket till studien att redovisa vilken glass bedömarna tyckte 

bäst om. Med en profilbedömning har en produktutvecklare istället möjligheten att själv 

bestämma vilka attribut denne tycker att glassen ska ha. Panelen tränades med hjälp av 

referensprover för att de skulle vara konsekventa och samstämmiga i bedömningen av 

attributen, vilket är i enlighet med Lawless och Heymann (2010).  Dock fick deltagarna 

endast en kort träning på cirka 20 minuter, vilket skulle kunna vara en faktor som påverkade 

resultatet. Om tid hade funnits hade det varit önskvärt med en panel som tränats under en 

längre tid eftersom detta hade kunnat bidra med högre tillförlitlighet. Även glassens 

serveringstemperatur kan ha påverkat resultatet i det sensoriska testet. Vi valde att servera 

glassarna i en temperatur på -14 
°
C eftersom smakerna då kommer fram i tillräcklig 

utsträckning samtidigt som glassen är formbar. Detta var också ett ungefärligt medelvärde för 

de temperaturer respondenterna meddelat.  

 

Forskningsetisk uppföljning 

Ett informationsblad (se bilaga 2) som beskrev var vi studerade och uppsatsens syfte 

skickades via e-post eller lästes upp muntligt för samtliga respondenter. Alla respondenter 

fick dessutom ta del av en skriftlig version när uppsatsen skrivits färdigt. 

 

Innan varje intervju presenterade vi oss själva och informerade om att bara en av oss skulle 

ställa frågor medan den andra förde anteckningar. Respondenterna blev tillfrågade om de gav 

sin tillåtelse att bli publicerade med namn och eventuellt företag i uppsatsen, och ifall 

intervjun fick spelas in. Respondenterna blev upplysta om hur lång tid det hela beräknades ta 

och även att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun. Slutligen informerades de om att 

alla frågor var frivilliga att svara på, och de fick avstå att svara om de kände behov av detta. 
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Intervjun avslutades med att fråga om respondenten själv hade några frågor kring arbetet, och 

denne gavs möjlighet att ta del av uppsatsen när den var färdig. 

 

Om respondenternas namn kan publiceras eller inte råder det skilda meningar kring, men i 

sökandet på ett svar i frågan hamnar man i ett etiskt och filosofiskt dilemma som bara går att 

problematisera. Ska forskare ta ifrån respondenternas ansvar att själva få bestämma om de vill 

figurera med namn? Är det moraliskt att citera någon över huvudtaget om dessa alltid hamnar 

i en annan kontext än den citatet ursprungligen uttrycktes i? Bryman (2011) menar att linjen 

mellan etiska och oetiska antaganden är vag då dessa bara är råd för vad som är rätt och fel. 

Eftersom etiska regler endast är en avspegling av de konstruktioner som existerar för 

närvarande i vår kultur hamnar alltid beslutet om rätt tillvägagångssätt hos forskaren själv. 

Med argumenten att våra respondenter fått bestämma själva om de vill figurera med namn, att 

ämnet inte berör något känsligt eller privat, och att inga svar ses som kontroversiella har vi 

tagit beslutet att publicera namnen samtidigt som vi tar särskild hänsyn i utformningen av 

texten så att svaren återges på ett så precist sätt som möjligt med vår tolkning av dess 

ursprungliga intention. 

 

I det sensoriska testet informerades panelen om att deras medverkan var frivillig. Innan testet 

påbörjades presenterade vi oss själva och gav en introduktion till arbetets syfte. De gavs också 

möjlighet att efter testet ställa frågor kring glassarnas innehåll och vilka resultat tidigare 

metoder givit. 

 

Slutsats 

Stabiliseringsmedel är en ingrediens som i en glass har förmågan att framförallt påverka 

lenheten och krämigheten på ett drastiskt sätt. Även om framstående experter inom området 

har olika syn vad glasskvalitet innebär återkommer lenhet och krämighet som de två främsta 

attributen som definierar glassens kvalitet. Förutom att många av de undersökta 

stabiliseringsmedlen påverkar texturen har flera av dem även en positiv inverkan på glassens 

utsmältningshastighet. De kan bidra till vissa bismaker i glassen, men dessa behöver inte 

nödvändigtvis vara negativa då många av bismakerna kan dra åt det nötiga eller fruktiga 

hållet. Några av de undersökta stabiliseringsmedlen har förmågan att påverka glassens volym; 

vissa är dock mer effektiva än andra. En större volymökning verkar innebära att glassen 

smälter ut snabbare, men kan vara en önskad effekt av ekonomiska skäl med tanke på det inte 
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verkar finnas någon koppling mellan volym och upplevda sensoriska attribut. Att använda 

pektin eller en blandning av fruktkärnmjöl, guargummi och karragenan som 

stabiliseringsmedel verkar vara två bra alternativ för att uppnå en hög krämighet och lenhet 

samtidigt som glassen har en förhållandevis låg utsmältningshastighet. Glass är ett väl 

utforskat område inom livsmedelsvetenskap men har tidigare inte studerats inom 

Måltidskunskap och värdskap. Det här arbetet vidgar kunskapsområdet genom att lyfta in 

kvaliteten på livsmedlet som en viktig faktor. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Resultatet från denna studie är tänkt som vägledning för de som vill föra glassen till nya 

höjder. Den ska ge kunskap kring vad det är som krävs för att göra en bra glass och hur ett 

redan befintligt recept kan vidareutvecklas. Arbetet kan också användas till att skapa en glass 

med låg utsmältningshastighet som har vissa specifika sensoriska attribut. Till exempel kan 

glassen utan stabiliseringsmedel serveras om en lättare glass är önskvärd i kontrast till 

krämiga och mastiga komponenter på tallriken. Eller så har man samma sensoriska krav men 

vill att den ska hålla längre på tallriken, och då kan gelatin tillsättas. Man kanske vill servera 

en ljummen rabarberpaj och vill ha en vaniljglass åt det krämigare hållet, och då kan en 

blandning av fruktkärnmjöl, guargummi och karragenan vara lämplig. Resultatet i det här 

arbetet kan också vara till hjälp i de fall glass ska serveras i större sammanhang där livsmedlet 

väljs bort på grund av att den smälter ut fort i varma miljöer. På stora fester kan rätt val av 

stabiliseringsmedel underlätta logistiken och minska stressen vid upplägg. 

 

Idag ser många konsumenter skeptiskt på stabiliseringsmedel och andra tillsatser, och det 

finns en tro om att dessa endast används för att dryga ut övriga ingredienser och göra 

undermåliga produkter (Nilsson, 2008). Även om det i vissa sammanhang kan vara sant så vill 

vi i detta arbete visa hur de även kan användas för att främja kvaliteten. Med ökad kunskap 

bland konsumenter kanske vissa stabiliseringsmedel kan få en mer positiv klang i framtiden. 

 

Studien har berört stabiliseringsmedel i hög utsträckning och hur dessa påverkar glassens 

sensoriska kvalitet. På restauranger är stabiliseringsmedel idag ett underskattat verktyg som 

har stor potential i glasstillverkning, men även inom andra former av matlagning. Med tanke 

på denna inriktning går det inte att använda arbetet till att skapa fettsnåla glassar, eftersom 

fettet spelar en avgörande roll för glassens slutgiltiga kvalitet. Däremot går det säkert att 
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reducera den fetthalt som tillämpas på restauranger eller den vi utgått ifrån i detta arbete. 

Mycket forskning visar på att en dämpad fetthalt faktiskt kan ta fram fler smaker. Att göra ett 

liknande arbete som detta fast med fokus på fett hade kunnat vara en intressant utveckling av 

projektet. En annan möjlig gren skulle kunna vara att genomföra mer djupgående sensoriska 

test där panelen fått en längre träning för att säkerställa ett pålitligare resultat.  
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Bilaga 1 

Artikeldatabassökning     

Datum Databas Sökord Sökbegränsningar Träffar Använda artiklar 

20130409 FSTA "full fat" AND "ice cream"   42   

    gelatin AND "ice cream" 1990-2013 58   

    karaya AND "ice cream"   15   

    ghatti AND "ice cream"   8   

    acacia AND "ice cream"   16   

    "guar gum" AND "ice cream" Academic journals 66   

20130410 FSTA "sensory analysis" AND "ice cream" 

AND quality 

  45   

    "ice cream" AND melt* 2000-2013 och 

Academic journals 

168   

    Sodium carboxymethyl cellulose OR 

"Sodium carboxymethylcellulose" OR 

"carboxymethyl cellulose Sodium" OR 

"carboxymethylcellulose Sodium" AND 

"ice cream" 

  20 1 

    CMC AND "ice cream" AND stabilize*   21 1 

    "locust bean gum" OR "carob gum" OR 

"carob bean gum" OR "carobin" AND 

"ice cream" AND melt* 

Academic journals 44 2 

    carrageenan AND "ice cream" AND 

melt* 

  17   

    carrageenan AND review   59   

    "xanthan gum" AND "ice cream"   51   

    Microcrystalline cellulose OR "Micro 

crystalline cellulose" AND "ice cream" 

Academic journals 17   

    Microcrystalline cellulose OR "Micro 

crystalline cellulose" AND stabilize* 

Academic journals 49 1 

    "Ice cream" AND flavour AND sensory*  NOT health NOT 

bacteria  

98 1 

20130411 FSTA stabilizer mix OR "mixed stabilizer" OR 

"mixed stabilizers" AND "ice cream" 

  4   

    stabilize* AND "ice cream" 2000-2013, 

Academic journals 

125   

20130412 FSTA "ice cream" AND "milk powder" OR 

"skimmed milk powder" 

1990-2013, 

Academic journals 

131 1 

    "ice cream" AND inulin   48   

    inulin AND review   58 1 

    pectin* AND "ice cream" Academic journals 61   
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Bilaga 2 

Informationsblad om uppsatsprojekt 

Våra namn är Stefan Dahlgren och Emilia Enelius. Vi är studenter vid Restaurang- och 

hotellhögskolan (RHS) i Grythyttan som tillhör Örebro universitet och läser tredje året på 

programmet Kulinarisk kock och måltidskreatör. Vi skulle uppskatta om vi kunde få intervjua 

Er kring hur Ni anser att en vaniljglass ska vara och hur den bör tillagas. Vi söker någon som 

har goda kunskaper kring Ert arbete med glassens kvalitet, de råvaror som används och gärna 

kunskaper om glassens sammansättning vad gäller mängden fett, vatten, luft etc. Resultatet av 

intervjun kommer att användas i vårt examensarbete som också kommer ligga till grund för 

ett utbildningsmaterial för branschen. 

Examensarbetet ingår i ett samarbetsprojekt mellan Werners Gourmetservice och RHS, där vi 

kommer fördjupa vår kunskap om glass. Examensarbetet kommer bygga på laborationer där 

vi bland annat ska undersöka hur olika ingredienser påverkar glassens konsistens och 

temperaturkänslighet. Syftet med examensarbetet är att skapa en glass som håller formen 

längre på tallriken, men utan att göra avkall på kvaliteten, och det är just kvalitetsaspekten vi 

hoppas på att med intervjuns hjälp kunna definiera. 

Er stora erfarenhet av och kunskap om glass skulle vara väldigt användbar för oss i 

examensarbetet och vi hoppas därför att Ni ser positivt på vår förfrågan. 

Tack för din medverkan! 

 

Handledare för arbetet är Stefan Wennström, prefekt och universitetslektor vid RHS 

(Restaurang- och hotellhögskolan) i Grythyttan. Bihandledare är Jesper Johansson, 

universitetsadjunkt på RHS. 

Kursansvarig är Åsa Öström, universitetslektor och professor på RHS. Hon kan nås på 

telefonnummer 019-30 20 11, eller genom att skicka e-post till asa.ostrom@oru.se.
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Grundrecept 

Ingredienser: 

26,76 %  400 g grädde (fetthalt 40 %) 

40,14 %  600 g mjölk (fetthalt 3 %) 

16,06 %  240 g äggula 

13,38 %  200 g strösocker 

3,34 %  50 g honung 

0,32 %  4,8 g vaniljstång 

Ev. stabiliseringsmedel (se nästa sida) 

 

Tillagning: 

1. Väg upp alla ingredienser. 

2. Dela vaniljstängerna på längden och skrapa ur fröna. 

3. Hetta upp grädde, mjölk, äggula, socker och honung tillsammans med vaniljstänger 

och -frön under vispning till 84 
°
C. 

4. Homogenisera blandningen 30 sekunder med stavmixer. 

5. Kyl ner smeten över ett isbad. 

6. Ställ i kyl och låt mogna i 18-24 timmar. 

7. Sila smeten. 

8. Slunga glassbasen i glassmaskin i 15 minuter. 

9. Förvara i frys. 
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Skillnader från grundreceptet 

Prov 1: Ingen skillnad 

 

Prov 2: 3,74 g gelatin blötläggs 5 minuter i en del av mjölken och tillsätts när glassbasen 

värmts upp. 

 

Prov 3: 1,08 g fruktkärnmjöl, 2,14 g guargummi och 0,54 g karragenan blandas med sockret 

och värms med mjölken och grädden upp till 85 grader. Detta hälls långsamt över äggulan 

som är blandad med honungen. Receptet fortsätter sedan från punkt 3. 

 

Prov 4: 1,2 g guargummi och 0,3 g karragenan blandas med sockret innan det vispas ner med 

övriga ingredienser. 

 

Prov 5: 14,95 g inulin blandas med sockret innan det vispas ner med övriga ingredienser. 

 

Prov 6: 0,3 g fruktkärnmjöl och 1,2 g karragenan blandas med sockret och värms med 

mjölken och grädden upp till 85 grader. Detta hälls långsamt över äggulan som är blandad 

med honungen. Receptet fortsätter sedan från punkt 3. 

 

Prov 7: 1,87 g CMC och 1,51 g guargummi och 0,37 g karragenan blandas med sockret innan 

det vispas ner med övriga ingredienser. 

 

Prov 8: 1,2 g guargummi och 0,3 g xantangummi blandas med sockret innan det vispas ner 

med övriga ingredienser. 

 

Prov 9: 7,47 g pektin blandas med sockret innan det vispas ner med övriga ingredienser.
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      Bilaga 4 

Illustration över försöksuppställningen. 

Glassprovet är placerad högst upp över ett nät. Den smälta glassen droppar genom nätet ner i 

en uppsamlingskål på en våg. Anordningen är placerad i en inkubator. 

 


