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Sammanfattning 

Att veta vilken choklad som är av hög kvalitet är inte lätt, särskilt inte då alla producenter 

anser att deras choklad är högkvalitativ. Trots detta så är åsikterna bland konsumenterna 

angående vilken eller vilka sorter som är av hög kvalitet spridda då alla upplever kvalitet på 

skilda vis. Denna studie skall undersöka just detta, den upplevda kvalitén hos chokladkakor 

med 70 % kakaohalt.  

För att undersöka detta har en sensorisk panel används, panelen har tränats i choklad och 

chokladmousse samt utvecklat ett eget sensoriskt språk kring detta. Ett sensoriskt test har 

sedan genomförts på sex olika chokladmousser som alla är gjorda efter exakt samma recept, 

det ända som skiljer dem åt är chokladmärket. Resultatet analyserades med hjälp av olika 

diagram och tabeller. Uppsatsförfattarna kollade på replikaten och dess signifikans för att 

bedöma huruvida resultatet var trovärdigt eller inte. De slutsatser som gick att dra utifrån 

studiens diskussion är att chokladens kvalitet i slutändan påverkas utifrån den slutprodukt 

chokladen är ämnad att användas till.   

Nyckelord: chokladmousse, sensoriskanalys, Quantitative Descriptive Analysis 
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Förord 

Inför denna examensuppsats skapades ett samarbete med Werners Gourmetservice (WGS). 

Samarbetet inleddes med att bestämma att uppsatsen skulle handla om choklad, med 

chokladmärket Valrhona som utgångspunkt. Efter ett besök på Valrhonas chokladfabriker i 

Tain´l Hermitage utvecklades idén vidare, till att studera och analysera den upplevda choklad 

kvalitén.   

Vi vill framförallt tacka personalen på Werners gourmetservice, speciellt tack till Stefan 

Carlsson och Johan Sterner som har varit våra kontaktpersoner i företaget. Tack för att vi har 

fått denna möjlighet att jobba med er och för att ni vågade ge oss fria tyglar. Vi vill även ge 

ett stort tack till vår bihandledare Jesper Johansson för hans enorma stöd och hjälp. Tack till 

handledare Åsa Öström för all hjälp med uppsatsen från början till slut och Asgeir Nielsen för 

all hjälp med sensoriken och EyeQuestion.  

Ett extra tack vill vi också ge till våra underbara panelmedlemmar från Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. För deras enorma engagemang och för att de ställde upp och 

hjälpte oss så att vi kunde utföra denna uppsats.   

Tack!  

Sara Johansson 

Paula Carlzon 

Grythyttan 2014-06-10 
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Introduktion 

Choklad har funnits i flera tusen år och bär på en rik historia. Än idag används detta livsmedel 

till allt från storslagna restaurangdesserter, bakverk, dryck eller bara avnjuts som den är. Dess 

olika användningsområden och varierande sorter gör denna produkt mycket älskad bland 

många. Uppsatsförfattarna till detta arbete är två av de människor som har fallit för 

chokladens frestelser och är därför intresserade att diskutera produkten ytterligare för att få en 

objektiv syn på dess kvaliteter.  

Kvalitet på råvaror diskuteras frekvent inom media och kockvärlden, där chokladen är en av 

de många produkter som diskuteras inom dessertköket bland annat när det kommer till 

chokladmousse. Detta på grund av att det finns en så stor variation av märken ute på 

marknaden. Med detta i åtanke belyser följande arbete en aspekt som sällan tas fram, kvalitets 

aspekter av choklad med fokus på chokladkakor med 70 % kakaohalt i chokladmousse. När 

kvalitet bedöms är det flera faktorer som vägs in, därför är det av intresse att ur ett rent 

objektivt sätt göra en analys av chokladens olika kvaliteter i chokladmousse.  

Problemformuleringen växte fram då de olika definitionerna av kvalitet sällan ställdes mot 

varandra, vilket skapar ett glapp i diskussionen mellan konsumentens upplevda kvalitet kan 

förhålla sig till den vetenskapliga. Denna studie har för avsikt att göra en analys av 

chokladens olika egenskaper i en chokladmousse med hjälp av en panel som bedömer 

sensoriska kvaliteter. Genom det ifrågasätta de bedömningar som chokladmärkena applicerar 

på sina produkter.  

Ämnesrelevans 
Kvalitet kan tydligt variera inom chokladvärlden, alla producenter och märken har olika 

standarder kring kvalitet. Trots dessa skillnader beskrivs märken Cloetta, Valrhona, ICA, 

Fazer och Lindt alla som kvalitetsprodukter av sina producenter. Ordet kvalitet kan ha en rad 

olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används (Moskoitz, 1995). Därför kan 

det diskuteras vad hög kvalité på choklad är och hur detta bedöms ur ett sensoriskt perspektiv 

med hjälp av sensorisk kvalitet och upplevelsen av hur produkten ser ut, luktar, smakar och 

känns (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). 

 

Hantverk, vetenskap och estetik är enligt (Gustafsson, 2004a) grundbegrepp inom forskning i 

Måltidskunskap och värdskap, studien baserades på dessa begrepp. Dessa begrepp togs in 

genom vetenskapliga artiklar, val av produkter, tillverkning av mousse samt sensorik och det 
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slutliga resultatet av moussen. Gustafsson (2004a) diskuterar både råvarornas kvalité och 

kokkonsten som viktiga delar inom Måltidskunskap och värdskap. Problemet som kan uppstå 

vid bedömningar av kvalitet är att konsumenten ofta är omedveten om den diffusa betydelsen 

av ordet kvalitet och ser det istället enbart i samband med gillande och ogillande (Moskowitz, 

1995). Detta kopplar tillbaka till vikten av att kunna definiera vad chokladkvalitet innebär, 

genom koncept och karakteristiska egenskaper för att låta produkten få tala för sig själv och 

inte vara en beskrivning på ett standardmått (Moskowitz, 1995). Kvalitet kan dessutom delas 

upp i koncept och karakteristiska egenskaper (Moskowitz, 1995).  

 

The Five aspect meal model (FAMM) appliceras likt en riktlinje inom Måltidskunskap och 

värdskap, i denna ingår förutom produkten även resterande aspekter; styrsystemet, mötet, 

rummet och atmosfären (Gustafsson, 2004b). I denna studie stod produkten i centrum då det 

undersöktes hur textur, smak och estetik i form av utseendet varierade i olika chokladmärken 

när de presenterades i chokladmousse med en 70 % kakaohalt. I FAMM går det läsa att 

kocken aldrig kan hjälpa en råvara att få fram andra smaker om inte råvaran är bra 

(Gustafsson, 2004b). Måltidskunskap och värdskap är mångvetenskaplig och innefattar 

forskningsämnet sensorik (Gustafsson, 2004a). Detta forskningsämne kom att ligga till grund 

för valet av metod som är sensoriska bedömningar. Sveriges Sensoriska Nätverk (2014) 

beskriver sensorisk analys som en vetenskaplig disciplin där metoden går ut på att mäta, 

analysera och tolka reaktioner utifrån hur en produkt upplevs genom sinnena. En sensorisk 

panel användes och tränades för att lättare kunna begränsa studien och jobba med reliabilitet 

samt trovärdighet. Konsumentbedömningar exkluderades från studien, vilket skulle kunna 

används enligt Sveriges Sensoriska Nätverk (2014). Metoden valdes eftersom Gustafsson 

(2004a) menar att den är viktig inom Måltidskunskap och värdskap och även inom 

produktutveckling och kvalitetskontroll att jobba fram ett gemensamt språk. Detta skapar 

trygghet i bedömningarna enligt Sveriges Sensoriska Nätverk (2014). 

 

Teoretisk bakgrund 
I denna del får läsaren en snabb förkunskap om choklad och dess tillverkningsprocess. Fakta 

från litteraturinsamlingen kommer även att presenteras. 

Choklad – Tillverkningsprocessens påverkan på smakupplevelsen 

De kritiska lägena för smaken börjar redan vid valet av kakaoböna, de tre främsta bönorna 

inom kommersiellt odlade är Trinitario, Criollo och Forasteros (Hedh, 2006). Det första steget 
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inom tillverkningen av chokladen är fermenteringen av kakaobönan, vilken utvecklar 

kakaobönans smak (Ho, Zhao & Fleet, 2013). Fermenteringen gör att sockret och 

polysackariderna omvandlas till alkohol med hjälp av mikroorganismer (Ho et al., 2013). 

Fermenteringsprocessen kommer igång vid temperaturer kring 40 – 50 grader Celsius (Hedh, 

2006). Fermentering är en okontrollerad process som utförs på traditionellt vis med hjälp av 

inhemska jästarter, mjölksyrabakterier och ättiksyrabakterier (Ho et al., 2013). Då 

fermenteringen är klar torkas kakaobönan, det viktigaste vid torkningen är att dra ut fukt ur 

bönan (Tisoncik, 2010). Torkningen sker inte maskinellt och processen tar cirka 14 dagar ute i 

solen på mattor (Hedh, 2006). Vid torkningen sker en kemisk förändring i bönan som gradvis 

saktar ner och tillslut avstannar när fuktigheten i bönan ligger runt 8 % (Tisoncik, 2010).  

Efter kakaobönan har torkats kommer den till fabriken, där den maskinella delen av 

chokladtillverkningen börjar (Hedh, 2006). Bönan börjar med att rostas, detta moment 

påverkar kakaobönans färg och textur (Oracz & Nebesny, 2013) och bidrar till en utveckling 

av de karaktäristiska smakerna som uppstår redan vid fermenteringen, så som syra och 

bitterhet (Ho et al., 2013). I rostningen exponeras bönan för temperaturer från 110 upp till 160 

grader celcius (Oracz & Nebesny, 2013). Efter att bönan har rostats går den direkt över till 

malningen (Hedh, 2006), där kakaobönorna mals ner till en mjuk chokladdoftande massa som 

blir flytande vid uppvärmning. Därefter pressas massan genom valsar för att minska ner 

partikelstorleken till 15-20 mikrometer, vid 24 mikrometer är partiklarna odefinierbara för 

tungan (Hedh, 2006). Enligt författaren tillsätts inför nästa steg ingredienser så som socker, 

vaniljstång och eventuellt lecitin för att binda samman socker och kakao i kakaomassan. 

Kakaomassa innehåller kakaopulver och kakaosmör i olika proportioner beroende på vem 

som tillverkar chokladen (Hedh, 2006). 

Conchning är det sista steget för att utveckla chokladens smak och det är då varje 

chokladpartikel omges av fett för att lättare kunna smälta på tunga, processen avlägsnar också 

den sista fukten och oönskad syra som finns naturligt i bönan (Tisoncik, 2010). 

Chokladmassan värms upp till ca 50 grader och bearbetas i allt från 7 till 72 timmar, detta för 

att skapa en homogen blandning (Tisoncik, 2010). När conchningen är komplett sker 

tempereringen vilket är det slutgiltiga steget i processen (Hedh, 2006). Tempereringen 

innebär att chokladen genomgår en kontrollerad uppvärmning, kylning och uppvärmning 

igen, efter väldigt exakta gradtal för att få en stabil kristallisering och det är endast fettet som 

påverkas i processen (Hedh, 2006). Tempereringen påverkar chokladens textur och utseende 

genom att chokladen blir blank, förändrar färgen från att vara av en grå ton och dess 
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smältande förmåga men inte smaken (Tisoncik, 2010). Hela tillverkningen avslutas med att 

chokladen gjuts i önskade formar och om tempereringen inte har gått rätt till släpper 

chokladen inte lika lätt från formerna (Hedh, 2006). 

Choklads sensoriska kvalitet 

Innehållet i chokladen blir då en större faktor i hur kvalitet bedöms, än ursprunget av 

kakaobönorna vilket blir ett sekundärt intresse för de flesta utav tillverkarna (Cidell & 

Alberts, 2006). Vidare från bönan spelar hela tillverkningsprocessen ända fram till den 

färdigställda produkten en stor roll på chokladens slutliga smak (Owusu, Petersen & Heimdal, 

2011). Chokladens textur är en viktig kvalitetsaspekt, den skall vara fast i rumstemperatur och 

smälta lätt på tungan (Afoakwa, Paterson & Fowler, 2007). Ytterligare en kvalitetsindikator är 

chokladens conchingstiden, vilket påverkar grynigheten i smaken (Cidell & Alberts, 2006). 

Chokladindustrin är ökänt hemlighetsfull och det är nästan omöjligt att få tag på en detaljerad 

information om hur chokladen skapas och vad recepten är från tillverkarna (Cidell & Alberts, 

2006). Choklad är inte längre choklad om det är fler ingredienser än kakaopulver, kakaosmör 

och råsocker enligt Cidell och Alberts (2006). Författarna menar hur andelen kakao i 

chokladen kan anses vara en definition av chokladkvalitet eller till och med en definition av 

choklad. Enligt Eur-lex (2014) Europaparlamentets och rådets direktiv, måste en choklad 

innehålla totalt minst 35 % kakaotorrsubstans, vilket inkluderar minst 18 % kakaosmör och 

minst 14 % fettfri kakaotorrsubstans.  

I produkter med lägre pris kan det exempelvis tillsättas alternativa fetter till kakaosmör och då 

kan deras kvalitet ifrågasättas då smaken och texturen förändras hos chokladen (se. tabell 2). 

Enligt  

Konsumentens upplevelse av choklad 

Enligt Cidell och Alberts (2006) är det inte bara ordet kvalitet som behöver preciseras utan 

också hur choklad i sig själv bör definieras. Många producenter förlitar sig på kopplingen 

mellan ursprung och produkt som en indikator av kvalitet, detta är inte lika viktigt då choklad 

är en blandning av flera ingredienser (Cidell & Alberts, 2006). Varje konsument har olika 

krav som bör tillgodoses för att chokladens kvalitet skall kunna definieras (Peri, 2006). 

Konsumenters normer och värderingar påverkar den upplevda kvalitén av råvaran (Molnár, 

1995). Det finns flera chokladsorter som sägs innehålla enbart bönor från Madagaskar eller 

Trinidad, genom detta kan konsumenten tro att det är såhär en böna från den platsen smakar, 

vilket är missledande i många fall (Cidell & Alberts, 2006).  
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Fördelen med att kunna koppla chokladen till en specifik plats är att den ur konsumenters syn 

kan ge en känsla av högre kvalitet (Cidell & Alberts, 2006). Då chokladproducenterna bör 

jobbar emot att vara missvisande, skulle deras produkter dra fördelar av en beskrivning och 

att specifikation kring hur produkten skapats för att fler konsumenter skall kunna uppleva 

produkten på ett mer fördelaktigt sätt (Holler Mielby, Bom Frost, 2010). Att sträva efter dessa 

positiva upplevelser kommer i sin tur generera i fördelaktiga kommentarer som leder till en 

högre kvalitets bedömning av produkten (Holler Mielby, Bom Frost, 2010). Beroende på vart 

i Europa chokladfirmorna och fabrikerna är stationerade varierar bedömningarna av choklad, 

dessa variationer grundar mycket i skillnaderna på tradition och kulturellt ursprung (Cidell & 

Alberts, 2006). Ett sätt att beskriva sin choklad på är att rättvisemärka- och premiummärka då 

detta kan leda till att produkten upplevs som bättre i konsumentens ögon (Afoakwa, Paterson 

& Fowler, 2007). En sådan märkning på chokladen är en kvalitetsaspekt som enbart fokuserar 

på att den är tillverkad genom ett etiskt och miljövänligt sätt och har lite att göra med den 

faktiska smaken på chokladen (Cidell & Alberts, 2006). 

Enligt Noel & Nessim (1996) förknippar konsumenter även kvalitet med hur produkten är 

prissatt. Kvalitet i kombination med pris influeras från vad konsumenten är villig att betala för 

produkten (Noel & Nessim, 1996). Pris är ofta en avgörande faktor när konsumenten ska 

bedöma chokladkvalitet på grund av deras okunskap av produkten i sig själv och att de 

föredrar en billigare produkt (Cidell & Alberts, 2006). Oftast anses en produkt med ett högre 

pris vara av bättre kvalitet och en produkt med lågt pris av sämre kvalitet (Noel & Nessim, 

1996).    

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka genom en sensorisk panel hur 70 % choklad 

bedöms i chokladsmak och konsistens i chokladmousse.   

Metod och material 

Avsnittet kommer inledas med en tillbakablick i den tidigare gjorde pilotstudie, läsaren 

kommer sedan tas vidare in i processen av de olika metoder som använts samt hur den 

sensoriska panelen sattes ihop och tränades.  

Pilotstudie 
Med hjälp av creative design genomfördes en pilotstudie kring området chokladmousse i 

kursen Molekylär Gastronomi, vid RHS, Örebro Universitet. Creative design delas in i tre 
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delar, skapandet av koncept, produktframtagning och sensorisk analys (Naes & Eikrem 

Nyvold, 2005). Denna pilotstudie har legat som grund för examenarbetets metod. När 

konceptet kring pilotstudien skapades utgick uppsatsförfattarna från chokladmärket Valrhona 

med 70 % kakaohalt och chokladmousse. Uppsatsförfattarna valde att jobba med just 

chokladmousse på grund av dess egenskaper i att kunna urskilja smak, textur och utseende 

tydligt samt att produkten är lättarbetat då det går att göra de olika delarna i stora omgångar.  

Vid produktframställningen av chokladmoussen testades en rad olika recept för att sedan 

utveckla ett eget recept, utifrån de redan befintliga (se tabell 1). Detta recept kunde sedan tas 

in i examensarbetet då chokladmousserna skulle göras och underlättade utförandet av den 

större studien. Inför paneltestet togs det fram olika egenskapsord som i examensarbetet kunde 

användas som en utgångspunkt kring vad panelmedlemmarna skulle kolla på under de olika 

testerna. Vid paneltestet i pilotstudien stöttes det på en del problem som sedan kunde 

undvikas vid examensarbetet. I pilotstudiens sensoriska test var det tio stycken 

panelmedlemmar, samtliga var otränade och 6 olika produkter testades i två omgångar. Dessa 

problem var att panelmedlemmarna inte var tränade i sensoriska tester. Vilket ledde till att de 

var inkonsekventa i sina bedömningar och att de två olika serveringarna inte påvisade samma 

egenskaper när chokladmousserna testades. Tack vara detta upptäcktes fördelarna med att 

träna en panel inför examensarbetet, då det bidrar till att panelmedlemmarna kan vara 

konsekventa i sina bedömningar, ha en större förståelse för de olika skalnivåerna och deras 

referenspunkter. Vilket gör att när panelen är tränad, kommer de olika serveringarna påvisa 

likartade resultat efter bedömningen och göra studien trovärdigare.  

Tabell 1. Recept över chokladmousse 

Originalrecept 

Chokladmousse 

  

Grädde 409 gram Vispa grädden löst och ställ i kyl.  

Mjölk, 3 % fetthalt 153 gram Värm mjölken till 85 grader Celcius. 

Choklad 70% kakaohalt 312 gram Häll mjölken över chokladen och blanda tills det 

är helt smält. 

Äggviteskum 124 gram Blanda ihop, grädden, chokladen och 

äggviteskummet.  
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Recept 

Äggviteskum 

  

Strösocker (till 

sockerlag) 

139 gram Värm 139 gram socker med 133 gram vatten till 

120 grader Celcius.  

Vatten (till sockerlag) 133 gram Vispa undertiden 213 gram äggvita med 34 gram 

socker. 

Äggvita 213 gram Tillsätt sakta sockerlagen i den vispade  

Strösocker (till 

vispning) 

34 gram Äggvitan och fortsätt vispa i 21 minuter.  

 

Litteraturinsamling 

Databassökningar och insamling av litteratur gjordes för att få fram information till 

uppsatsens teoretiska bakgrund samt metod och material. Den vetenskapliga insamlingen 

skedde genom att söka upp vetenskapliga artiklar i de olika databaserna, FSTA och Summon, 

där ett visst antal sökord har används. Enligt Bryman (2013) tyder detta på en mer kvalitativ 

undersökning. Sökandet har sammanfattats i en sökmatris för att enkelt kunna redovisa arbetet 

(se bilaga 1). Artiklar har valts utefter deras förmåga att matcha de valda inklutionskriteriena. 

Två begrepp som ska beaktas är validitet och reliabilitet inom kvantitativ forskning (Bryman, 

2013). Genom att jobba med kriterier på detta sätt menar Bryman (2013) att uppsatsens 

reliabilitet stärks då informationen som används ses mer pålitlig samt har tagits fram på ett 

tillförlitligt sätt. 

Följande sökord har använts i kombination för att få fram relevanta artiklar till det skrivna 

syftet: Define quality, chocolate, sensory analysis, quality, production, flavour och cacao 

 

Inklutionskriterier för den vetenskapliga informationen 

 

 De vetenskapliga artiklarna skall innehålla de utsatta sökorden 

 De vetenskapliga artiklarna skall vara i fulltext 

 De vetenskapliga artiklarna skall kunna skapa en diskussion 
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Exklutionskriterier för den vetenskapliga informationen 

 

 Vetenskapliga artiklar som inte faller tillbaka på syftet 

 Vetenskapliga artiklar som inte är peer- reviwed eller vetenskapligt publicerade 

 Artiklar som inte innehåller de utsatta sökorden 

 

Metodval 
Sensoriska tester har legat till grunden för den större delen av metoden. Det finns en mängd 

olika metoder under det sensoriska området, i detta fall har urskiljande test och den 

beskrivande test metoden Quantitative Descriptive Analysis (QDA) använts. QDA går ut på 

att låta panelmedlemmarna själva testa produkten och dokumentera kvalitativa eller 

kvantitativa sensoriska aspekter (Gustafsson et al., 2014). Kvalitativa attribut innebär 

utseende, smak, textur, eftersmak samt ljudegenskaper hos produkten chokladmousse och 

kvantitativa aspekter är sedan intensiteten av varje aspekt av chokladen i moussen, också 

kallade attribut (Murray et al., 2001). Denna metod tillämpas ofta då en panel skall utveckla 

ett sensoriskt språk (Murray et al., 2001). Ett redan existerande språk kan användas av en ny 

panel men valdes bort i denna studie då det kan skapa problem vid förståelse av tidigare 

termer som inte är anpassade till detta lands kultur och språk (Murray et al., 2001). Den andra 

sensoriska metoden i denna studie är det så kallade urskiljande testet. Denna metod innebär 

att se om två eller flera av chokladerna uppfattas som exakt lika eller olika för att kunna förstå 

om de är av samma kvalitet (Murray et al., 2001).  

I denna studie har programvaran EyeQuestion använts för att utforma det sensoriska testet 

som har använts för att svara på denna studies syfte. I EyeQuestion testet jobbades det med 

QDA, proverna i testet kodas, serveras i en slumpmässigt vald ordning och serveras lika 

många gånger, detta för att bedömarna inte skall kunna lista ut vilka koder som är vad eller 

lista ut ett system i kodningen (Gustafsson et al., 2014). Testet byggdes på skalor som är 

uppbyggda enligt QDA. Gustafsson et al., (2014) beskriver dessa skalor som ostrukturerade 

linjeskalor för varje attribut.  

 Material 
Valet av choklad grundade sig i den tidigare gjorda pilotstudie där märket Valrhona med 70 

% kakaohalt användes. Utefter detta valdes sammanlagt sex sorters chokladmärken. Dessa 

valdes utifrån tillgänglighet och att de alla var välkända på chokladmarknaden. Samtliga av 

dessa var av 70 % kakaohalt, alla med olika pris och övrigt innehåll (se tabell två). Fem av 
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dessa sorter går att få tag på i den vanliga matvaruhandeln, den sjätte chokladen finner man i 

mer välsorterade choklad butiker. Chokladprovernas innehållsförteckning är skriven i den 

ordningen ingredienserna är skrivna på förpackningen (se tabell två). På grund av att det 

aldrig står hur mycket av varje ingrediens chokladen innehåller, kan detta påvisar en viss 

storleksordning av hur mycket chokladen innehåller av exempelvis kakaomassa.  

Tabell 2. Chokladprovernas innehållsförteckning  

Lindt 70 % 
23,95kr1/100g 

Ica 70 %  
22kr/100 g 

Fazer 70 %  
16,95kr/100g 

Kakaomassa kakaomassa (Peru) kakaomassa 

socker socker socker 

kakaosmör fettreducerat kakaopulver (Peru) kakaosmör 

naturlig bourbon vanilj   kakaopulver 

    sojalecitin 

    aromer 

    skummjölkspulver (mindre 0,5)  

Marabou 70 % 
21,95kr/100 g 

Cloetta 70 %  
15kr/100 g  

Valrhona 70 %  
59kr/100 g  

kakaomassa kakaomassa kakaobönor 

socker 
sötningsmedel (maltitol, 
sukralos) Socker 

kakaosmör kakaosmör  Kakao smör 

fettreducerat kakao kakaopulver  Sojalecitin 

smörfett 

Sojalecitin och E476 är ett 
emulgeringsmedel och en 
stabilisator för chokladen  Naturlig vanilj extrakt  

arom mjölkpulver (mindre än 0,5)   

sojalecitin arom   

Rekrytering av panel 
Vid urvalet av den sensoriska panelen fick studenter ur årskurs ett från de samtliga tre 

programmen på RHS anmäla sitt intresse. Det var sammanlagt tio studenter som anmälde sig 

och sju utav dessa valdes ut. Dessa studenter valdes på grund av att deras genuina intresse och 

visade efter given information kring testerna att de under hela tiden kunde vara delaktiga, 

vilket enligt Murray, Delahunty & Baxter (2001) är viktigt för att en panel skall kunna 

prestera.  

                                                 
1
 Priserna är alla från butikerna i Hällefors ICA, Tempo i Grythyttan och Karla Frukt i Stockholm 
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Genomförande 

Panelmedlemmarna träffades för tre stycken övningstillfällen innan det sensoriska testet 

genomfördes. Samtliga träffar valdes att utföras i RHS sensoriska laborationssal då det enligt 

Bryman (2013) är till fördel att jobba kvantitativt i en konstlad miljö där samtliga medlemmar 

kan förhålla sig så neutrala som möjligt. Under dessa träningstillfällen fick panelen utveckla 

ett gemensamt språk för både choklad och chokladmousse. Panelen blev tränad i att känna 

skillnad på hur attributen upplevdes i de olika chokladmärkena och att känna skillnader på 

smak och textur. Varje gång en produkt blev testad dokumenterades alla dess sensoriska 

aspekter.  

Panelen kom att förhålla sig till tre huvudgrupper med tillhörande attribut (se tabell 3) som de 

själva kom fram till under utvecklingen av deras gemensamma språk. Vid 

chokladmoussetestet användes det sensoriska programmet EyeQuestion. De chokladmousser 

som testades gjordes utav uppsatsens författare och med det kan felkällor förekomma i form 

av den mänskliga faktorn. Alla chokladmousser gjordes på samma recept (se tabell 1) och det 

ända som byttes ut var chokladsorten. Den mest kritiska delen i tillverkningen av 

chokladmoussen var blandnings fasen. I denna fas är temperaturen hos choklademulsionen en 

viktig aspekt, blir chokladen förr kall innan blandningen kan det ha en stor inverkan på det 

slutliga resultatet. Det kan bidra till en för tidig kristallisering hos chokladmoussen vilket i sin 

tur gör moussen grynig. I tillverkningen av mousserna kunde uppsatsförfattarna se tydliga 

skillnader hos vissa utav chokladmoussernas konsistens, detta kunde bero på en för kall 

temperaturen i choklademulsionen eller på kvaliteten i chokladen. Vid beredningen av 

chokladmousserna inför testet vägdes alla ingredienser upp, därefter vispades grädden för att 

låta den stå i kyla under tiden som resten av komponenterna i receptet förbereddes. 

Äggviteskummet tillreds genom att en sockerlag kokades upp till 121 grader. Äggvitorna 

vispades upp med en del av sockret, för att sedan under vispning av äggvitorna hälla långsamt 

i sockerlagen. Äggvitorna med sockerlagen vispades tills skummet hade svalnat. Under tiden 

som äggskummet vispas skapas en chokladganasch, där choklad först smälts i en mikro och 

mjölken värms upp så att den ryker. Där efter blandas mjölken i den smälta chokladen i fem 

omgångar, lite i början och mer på slutet under kraft gnuggning av en slickepott. För att skapa 

friktion och slutligen en stabil emulsion. När ganaschen ligger på en temperatur över strax 45 

grader blandas äggskummet i ganaschen och sedan blandades gräddskummet i. 

Chokladmoussen hälldes upp på spritspåse och spritsades upp i behållare, förvarades i kylen 

för att sedan presenteras inför panelen fem timmar senare. Innan chokladmoussen 
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presenterades togs den ut en timme innan för att komma upp i rumstemperatur eller 20 grader 

för att ha en bra serverings temperatur.    

Samtliga medlemmar i panelen blev placerade vid varsin dator med tolv stycken plastkoppar 

framför sig. I kopparna fanns sex stycken olika chokladmousser med ett replikat, vilket 

betyder att chokladmoussen serverades i två omgångar. För att se om panelen påvisade 

samma bedömning av chokladmousserna. Samtliga koppar var täckta med insynsskyddat 

lock, detta för att förhindra att någon visuellt skulle kunna koppla samman de olika replikaten. 

Alla fick även varsin spottkopp och en mugg med ljummet vatten för att kunna rensa gommen 

med. Chokladmousserna bedömdes en och en i slumpmässigordning i två intervall, först sex 

sedan en paus och efter det, de sista sex.   

 

Forskningsetisk planering 

Då detta arbete gjorts i samarbete med Werners Gourmetservice och Valrhona har detta varit 

en stor del av den forskningsetiska planeringen efter som det finns en relation till företaget. I 

och med detta samarbete har uppsatsförfattarna löpt risk för att bli partiska mot den produkt 

som företaget sponsrat med, det har därför varit mycket viktigt med medvetna val av metoder 

och produkter (Gustafsson et al., 2014). Dessa val underlättades när företaget valde att ge 

uppsatsförfattarna fria händer i val av syfte.  

Resultatet kommer vara transparant när det kommer till de olika chokladmärkena och 

redovisas med namn i de olika bedömningarna av hur de uppfattas i textur, utseende och 

smak. Detta valdes för att skapa en intressantare uppsats och uppsatsförfattarna ansåg att 

märkena är välkända och tillräckligt starka varumärken för att kunna hantera sådan typ av 

information.  

Då denna studie bygger på att testa livsmedel, är det också viktigt att ingen deltagare kommer 

till skada (Gustafsson et al., 2014). Valet av ingredienser gjorde så risken för salmonella i 

chokladmousserna är mycket liten då bakterien inte finns i Svenska ägg och eller Svenska 

mejeriprodukter eftersom alla är pastöriserade (Livsmedelsverket, 2014). Detta och att 

samtliga chokladmousser gjordes i samband med chokladmousse testet minskades risken för 

matförgiftning. Enligt Bryman (2013) finns det fyra grundläggande etiska principer inom 

forskning som bör tas i beaktning. Dessa är, integritet, anonymitet, frivillighet och 

konfidentialitet. Paneldeltagarna i denna studie informerades om studiens syfte, att deras 
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deltagande var frivilligt och att allt kommer behandlas konfidentiellt samt att deras namn 

kommer att förbli anonyma under hela processen. Under första träffen med panelen delades 

det även ut ett informationsblad (se bilaga 2) till samtliga panelmedlemmar.  

Dataanalys 

Insamlingen av all data skedde under EyeQuestion testet. För att analysera den tekniska datan 

från testerna användes Multivariate Principal Components (PCA), stapeldiagram, 

spindeldiagram och kommentarer från panelmedlemmar. Dessa diagram och tabeller skapades 

med EyeOpener, ett program inom EyeQuestion. Detta bidrog med att uppsatsförfattarna 

kunde analysera samtliga chokladmousser och se hur trovärdig panelens bedömning var. 

Olika typer av diagram över chokladmoussernas attribut analyserades och utifrån detta blev 

det möjligt att föra en diskussion mot bakgrunden som sedan ledde till en slutsats. De data 

som saknade en signifikant skillnad valdes bort och togs inte med i studien. 

  



 17 

Resultat 

Sex olika mousser testades i två omgångar med sju bedömare blir det sammanlagt fjorton 

observationer för respektive mousse. Resultaten är beräknade för respektive replikat och prov. 

Testet har varit indelat i tre olika kategorier, smak, utseende och textur med attribut under 

varje kategori (se tabell 3). För egenskaperna färg, utsmältning i munnen och nötighet finns 

det ingen signifikant skillnad mellan proverna, resultatet redovisas inte vidare.  

Tabell 3. Attributen utseende, textur, smak och dess egenskaper i EyeQuestion test 

Attribut Egenskaper 
 

Utseende: 
 
Antal bubblor Hur många bubblor som finns i moussen 

Bubblornas fördelning Sitter bubblorna tätt eller utspritt 

Färg Är moussen ljus eller mörk 

 

Textur: 
 
Grynighet Går det känna en grynighet i moussen 

Utsmältning i munnen Smälter moussen ut långsamt eller snabbt i munnen  

 

Smak: 
 
Nötighet Hur är intensiteten av nötighet i moussen 

Syrlighet Hur är intensiteten av syrlighet i moussen  

Sötma Hur är intensiteten av sötma i moussen 

Mejeri Hur är intensiteten av mejeri i moussen 

Bitterhet Hur är intensiteten av bitterhet i moussen 

Fruktighet Hur är intensiteten av fruktighet i moussen 
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PCA  

I PCA diagrammet redovisas huvudkomponenten av de karaktärsdrag och korrelation 

chokladerna i moussen påvisar starkast vid chokladmoussetestet. Det går att se ett tydligt 

samband av intensiteten av attributen mellan antal bubblor, fruktighet och färg i 

chokladmousserna i Cloetta och ICA (se Figur 1). I Cloetta är också syrligheten ett tydligt 

karaktärsdrag i ett av replikaten. Dessa mousser innehar även ett samband med bubblornas 

fördelning och moussens utsmältning. Rent smakmässigt står Fazer ut med hög smakintensitet 

av mejeri, nötighet och sötma. Lindt har istället intensivare grundsmaker i form av bitterhet 

och syrlighet. Grynigheten i Valrhona och Marabou tog över vilket gjorde att de andra 

attributen inte fick chans att ta plats.   
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Figur 1. Multivariate  Principal Components Analysis (PCA)  

Utseende 

 

Antal bubblor  

Det går att se en tydlig signifikant skillnad mellan Lindt och Valrhona i mängden bubblor. 

Lindt ansågs ha många bubblor med ett medelvärde på 70 i Replikat 1 (R1) och 60 i Replikat 

2 (R2). Valrhona som med mycket få bubblor eller nästan inga alls landade på ett medelvärde 

av 10 (se Figur 2) i båda replikaten. Mousserna med flest bubblor påvisar ett glansigare 

uttryck till skillnad från Valrhona med lägst antal bubblor vilket gav ett torrare och mattare 

uttryck, ett glansigare uttryck var enligt panelen mer inbjudande.   

       

 

Figur 2. Descriptive Analysis  Comparison Means  Antal bubblor 
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Fördelning av bubblor 

Cloetta har en fördelning av bubblor på ett medelvärde av 70, medan Fazer ligger nere på ett 

medelvärde av 20. Ett samband syns tydligt mellan få bubblor och ett tätt nät av bubblor i 

exempelvis Valrhona moussen, där denna mousse hade ett mer kompakt utseende enligt 

panelmedlemmarna då bubblorna var få och väldigt täta. Om moussen istället har många 

bubblor så blir bubblorna mer jämnt fördelade och resultatet blir då utseendemässigt en 

luftigare mousse (se Figur 2 och 3). Det går också att se en signifikant skillnad i fördelningen 

av bubblor hos ICAs replikat. ICA R1 är signifikant med Cloetta R1 och ICA R2 fick ett 

medelvärde på 50.  

 

 

Figur 3. Descriptive Analysis  Comparison Means  Fördelning 
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Textur 

 

Grynighet 

Grynigheten påvisas vara lätt att bedöma av panelen, då de två proverna från varje 

chokladsort har fått väldigt likartade svar. Varje chokladsort står bredvid varandra i 

diagrammet och visar ingen signifikant skillnad (se Figur 4). Det finns tydliga signifikanta 

skillnader mellan grynigheten i de olika mousserna (se Figur 4). Moussen med den högsta 

grynigheten låg på ett medelvärde av 70 och beskrevs som att äta halvtorr lera. Den med lägst 

grynighet låg däremot på cirka 10 i medelvärde (se Figur 4). I kommentarerna beskrevs Lindt 

som grynig, dock har den bedömts med en väldigt låg grynighet i diagrammet.  

 

Figur 4. Descriptive Analysis  Comparison Means Grynigheten  
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Smak 

 

Syrlighet 

Det finns en stor skillnad mellan proverna av Cloetta (se Figur 5). Prov ett landade med en 

mycket hög syra på cirka 60 medan provet två bedömdes ha en väldigt låg syra med enbart 40 

(se Figur fem). Syran i denna chokladmousse beskrevs även olika på de olika proven, smaker 

som bärig syrlighet kunde urskiljas samtidigt som andra i panelen kända av smaker som drog 

åt det bittra kakaohållet.   

 

Figur 5. Descriptive Analysis  Comparison Means Syrlighet 
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Mejeri 

Likt syrligheten (se Figur 5) blev även bedömningen av mejeri hos just Cloetta något spretig 

då den bedömdes med lägst intensitet hos prov två med 40 och prov ett kom i mitten med 

cirka 60 (se Figur 6).  

 

 

Figur 6. Descriptive Analysis  Comparison Means Mejeri 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Sötma 

Fazers två prover visade signifikanta skillnader vid bedömningen av sötma, med stora 

skillnader i hur de upplevdes (se Figur 7). Fazer prov ett upplevdes som mycket sött på strax 

över 60, prov två hamnade istället på en medelsötma under 60 (se Figur 7). Chokladen med en 

annorlunda smak av sötma var Lindt som upplevdes ha en väldigt tydlig vaniljsötma. 

 

  

Figur 7. Descriptive Analysis  Comparison Means Sötma  
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Spindeldiagram  

I diagrammet (se Figur 9) är samtliga kategorier och dess attribut sammanställda i ett och 

samma spindeldiagram. Med lägst grynighet och relativt jämna svar i resterande attribut 

hamnar Lindt, cloetta och ICA som de chokladsorter som enligt detta test bidrar med bäst 

kvalitet i en mousse (se Figur 9). Den choklad som gav oväntade resultat i testet var Valrhona 

som bedömdes med intensiva smaker men dock med en hög gryniget och få bubblor (se figur 

9).  

   

 

Figur 9. Descriptive Analysis  Spider plot  
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Diskussion 

I denna del kommer resultatet ställas emot den teoretiska bakgrunden för att undersöka den 

upplevda kvaliteten i chokladmousserna. Avsnittet kommer också behandla samtliga metoder 

som använts under denna studie. En viktig del i detta är att se till trovärdigheten och äktheten 

i samtliga områden (Bryman, 2013).  

Resultatdiskussion 

Samband framgick utav resultatet mellan Cloetta och ICA genom tre attribut, att de hade en 

hög intensitet utav antal bubblor, fruktighet och färg i mousserna. Att dessa chokladsorter 

lämpar sig bra för en chokladmousse är något som chokladtillverkarna borde diskutera vidare 

och förmedla till sina konsumenter. Att inte bara beskriver sina 70 % chokladkakor av hög 

kvalitet, utan att chokladtillverkarna förklarar när deras choklad kommer till bäst användning.  

Chokladmoussen med chokladsorten Lindt påvisade tydligare sensoriska smaker av syrlighet 

och bitterhet i paneltestet. Vilket kan diskuteras om det är en bieffekt, av att chokladen inte 

har counchat tillräckligt länge så att dessa smaker avtas mer tydligt (Tisoncik, 2010). Det 

finns en generell vilja hos tillverkarna att skapa billigare produkter som konsumenter i sin tur 

kan föredra (Cidell & Alberts, 2006) och det är då som eventuellt counchingstiden förminskas 

och den naturliga syran som finns i kakaon framträder starkare (Hedh, 2006). Därför kan ett 

samband eventuellt ses mellan den slutgiltiga smakintensiteten av chokladen i 

chokladmoussen och hur chokladen är tillverkad.  

Det är intressant att se om prissättningen av de olika chokladsorterna kan bilda ett samband 

med den kvaliteten panelen uppfattade vid bedömningen av chokladmousserna. Då 

chokladindustrin väldigt ofta är förtegna när det kommer till hur deras recept och metoder är 

utformade och genom detta inte kan påvisa varför ett högre pris är satt för produkten (Cidell 

& Alberts, 2006). Trots hemlighetsmakeriet av chokladrecept hos de olika producenterna, 

diskuteras det om hur viktigt bönans ursprung är för den sensoriska kvaliteten av chokladen. 

Under chokladmoussetestet påvisade ICA jämna intensitetsnivåer inom de flesta av attributen 

och stack inte ut från de resterande chokladsorterna. Trots detta är det endast ICAs 

chokladsort som har nämnt i sin innehållsförteckning att deras bönor kommer från Peru. 

Denna koppling mellan bönan och dess ursprung för att skapa hög kvalitet vid slutprodukten 

ifrågasätter Cidell & Alberts då de anser att tillverknings processen är viktigare för 

chokladens smak (2006).  
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Lindt, ICA och Cloetta påvisade höga intensitet värden genom testet och visar då på en hög 

kvalitet enligt panelen. Något som bör diskuteras är om alla höga intensitet värden bör 

värderas lika högt. I PCA diagrammet värderas alla attribut likartat och det kan resoneras om 

så borde vara fallet. Lindt, ICA och Cloetta är chokladsorter som innehåller mer än bara 

kakapulver, kakaosmör och råsocker, vilket anses vara av en lägre kvalitet (Cidell och Albert, 

2006). Ett oväntat resultat var att Valrhona ansågs vara grynigast av chokladmousserna. Detta 

blir extra intressant då Valrhona var den ända chokladen i testet som enligt Cidell och Albets 

(2006) kan anses som en högkvalitativ choklad då den inte innehåller alternativ till kakaosmör 

och har det högsta satta priset (se tabell 2). Detta för diskussionen vidare till ett möjligt 

samband mellan att en kvalitetschoklad kan vara svårare vid utblandningen än en billig 

choklad, då ICA med ett mycket lägre pris och enligt Cidell och Alberts (2006) av lägre 

kvalitet var den mousse som enligt resultatet var minst grynig.  

I detta test måste även den mänskliga faktorn och kockens skicklighet tas i beaktning då den 

spelar en stor roll i utblandningen av moussen, vilket sedan påverkar hur chokladen påvisar 

sin kvalitet i slutprodukten. Chokladmärkena valdes utifrån deras tillgänglighet och 

igenkännande som tidigare nämnts, därför kan det diskuteras om chokladmousse är något som 

alla chokladsorterna är avsedda för. Då producenterna vill vara hemlighetsfulla som Cidell 

och Alberts (2006) påpekar, kan det därför vara svårt att veta hur chokladen är tänkt att 

reagera vid utblandning i exempelvis chokladmousse, om det inte är beskrivet på 

förpackningen. För att lättare ge en konsument en positiv upplevelse av produkten som Holler 

Mielby och Bom Frost (2010) nämner bör en beskrivning om chokladens 

användningsområden utformas, genom att förklara i vilka desserter chokladen kan användas 

eller om den bör ätas som den är för att bäst få fram chokladens smaker. Chokladtillverkarna 

kan inte bara beskriva sina 70 % chokladkakor av hög kvalitet, utan företagen bör förklara när 

deras choklad kommer till bäst användning också. Detta för att kunna urskilja alla dessa 

chokladmärken som kommer ut på marknaden. För att en vetenskaplig kvalitetsbaserad 

choklad ska komma till sin rätt även i chokladmousse, bör den skapas av kunniga kockar som 

kan jobba med chokladen på rätt sätt. För en konsument kan upplevelsen bli bättre i 

slutprodukten om en billigare chokladsort används då den generellt är lättare att göra en 

mousse av. Det är slutänden den mänskliga faktorn och hur chokladen hanteras som har 

starkast påverkan på hur kvaliteten förändras i produkten. 
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Metod och materialdiskussion 

I denna studie låg litteratur och databassökningar till grund för den teoretiska bakgrunden. De 

databaser som har varit i centrum för sökningar efter artiklarna har varit FSTA och Summon 

då båda dessa behandlar artiklar inom Måltidskunskap och värdskap. Fokus har lagts på att 

finna artiklar som uppfyller inklutionskriterierna då detta säkerhetsställer en reliabilitet och 

djup i uppsatsen (Bryman, 2013). En stor nackdel vid användandet av FSTA är att det ofta 

inte går att få tag i artiklar i fulltext, i dessa fall har sökmotorer som Google använts för att 

finna artiklarna genom att söka på artikelns namn och författarna som skrivit den.  

Användandet utav QDA vid träningstillfällena visade sig vara mycket positiv då panelen fick 

smaka och själva komma med åsikter och förslag på ord. En ökad förståelse i gruppen 

framstod eftersom missförstånd som lätt kan uppstå vid användning av ett redan befintligt 

språk minimerades då panelen själva fick ta fram språket (Murray et al., 2014). Detta visade 

sig ge en jämnare bedömning av proverna och bidrog till en hög trovärdighet (Gustafsson et 

al., 2014). En tydlig skillnad syns i reliabiliteten vid jämförelser med den tidigare gjorda 

EyeQuestion testet i pilotstudien då panelen var otränad och resultatet av proverna var mycket 

spretiga. Detta är till stor fördel då Bryman (2013) beskriver trovärdighet på så sätt att testet 

skall kunna genomföras igen och då visa på liknande resultat. Dock kunde vissa av 

medlemmarna känna sig lite osäkra av att börja på nytt och inte ha ett redan befintligt 

sensoriskt språk att luta sig emot. Detta kunde undvikits om uppsatsförfattarna inte hade varit 

så pass passiva, då Gustafsson et al., (2014) menar att ledarens uppgift i QDA är att enbart 

lyssna och förse panelen med tester. I detta fall kunde det befintliga språket använts som 

stödord och panelledarna varit mer aktiva i diskussioner kring testerna för att underlätta 

bedömandet i första träningstillfället för de medlemmar som känt sig osäkra. 

Att träna panelen i ett urskiljande test var mest för att de skulle få känna på hur EyeQusetion 

testet skulle kunna gå till vilket enligt Gustafsson et al., (2014) anser som ett positivt steg i 

träningen då panelen skall kunna urskilja skillnader i intensitet i attributen hos proverna 

(Murray et al., 2014). Den stora nackdelen med att ha ett urskiljande test i denna uppsats 

ligger i att den är från låst till en produkt från det samarbetande företaget och fler behövs för 

att kunna utföra det. Då det inte heller finns någon form av budget i kursen för uppsatser av 

denna form begränsas det ytterligare då det kan bli svårt att få tag i rätt produkter. I detta fall 

blev valet av material något begränsat men inte på ett sätt som påverkade resultatet på något 

märkbart sätt. EyeQuestion var ett bra alternativ då samtliga av uppsatsens författare redan 

arbetat med det i den tidigare gjorda förstudien. På grund av detta fanns det ett redan 
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utvecklat QDA test som kunde ligga till grund för det nya. Bedömning i två omgångar var 

positivt då det med hjälp av proverna gick att utläsa huruvida resultatet var trovärdigt eller 

inte. Däremot lyckades vissa av panelmedlemmarna tack vare sin träning lista ut med hjälp av 

smaken i chokladmoussen vilken choklad moussen var gjord på, detta kan ses som en negativ 

effekt av att använda sig utav en tränad panel då målet med kodning av testerna är att 

proverna skall hållas anonyma (Gustafsson et al., 2014). Nackdelen med dubbla omgångar 

kan vara att panelmedlemmar blir trötta och får svårt att fokusera. Fördelarna är att 

bedömningen påvisa likartade svar så är det ett sätt att se om panelen har varit tillräckligt 

tränad inför testet. För att förhindra detta valdes det att lägga in en paus efter en omgång 

vilket visade sig vara mycket bra samt uppskattat av deltagarna.  

Vid genomförandet av mousserna fanns det svårigheter att kunna blanda alla mousserna på ett 

likvärdigt sätt, då temperaturen lätt kunde sjunka i ganaschen och med det skapas en oönskad 

kristallisering i moussen som tidigare nämnts. Det hade varit en fördel för att kunna 

säkerhetsställa resultatet ytterligare, att om testet hade genomgåtts ytterligare en gång med 

samma tränade panel. Detta för att minska ner på den mänskliga faktorn som dessa studier 

generellt alltid har och få ett större spann på resultatet. I pilotstudien tog vi fram ett recept 

som ansågs bra med de förutsättningarna vi hade vid pilotstudien. Vilket kom att upplevas 

mindre bra nu vid det slutgiltiga chokladmoussetestet, detta kan diskuteras om huruvida alla 

chokladsorteran kunde appliceras på samma recept då de fick mycket skilda resultat. 

Tydligast var hur vissa av mousserna blev mycket mer gryniga, vilket kan bero på chokladens 

olika innehåll. Förhållandet mellan kakaopulver och kakaosmör i chokladen kan ha påverkat 

moussens textur genom ett ökat fettinnehåll eventuellt. Även detta motiverat till att 

trovärdigheten hade kunnat värderas högre om testet hade gjorts om ytterligare.  

 

Forskningsetiskt uppföljning 

Informationsbladet (Se bilaga 2) som skrevs lämnades ut i pappersformat till de sensoriska 

panelmedlemmarna som valdes i samband men den första träffen. Denna träff fungerade mer 

som ett informationsmöte och medlemmarna fick en möjlighet att ställa frågor kring studien 

och hela processen. Varje träff med panelen inleddes kort med information kring just den 

träffens upplägg, vad som skulle testas och samt vad målet med varje träning eller test var. I 

samband med färdigställandet av uppsatsen träffades uppsatsens författare och 

panelmedlemmar en sista gång för at kunna delge resultatet och visa på att samtliga 

medlemmar hade anonymiserats i alla steg.   
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Slutsats 

För att skapa en chokladmousse där chokladens sensoriska kvaliteter kommer fram, behöver 

det skapas ett recept som är anpassat efter chokladens innehåll som kakaopulver, kakaosmör 

och socker. När receptet har skapats är den upplevda sensoriska kvaliteten av choklad i en 

chokladmousse kopplad till höga intensiteter i smakerna fruktighet, mejeri och sötma och med 

låga smaker av syra och bitterhet.  

 

För att chokladmoussen skall vara tilltalande i utseende och textur behöver den uppvisa 

egenskaper som glansighet, jämt fördelade bubblor och en låg känsla av grynighet. Den 

upplevda sensoriska kvaliteten av choklad i en chokladmousse är inte kopplat till ett högt pris 

eller ursprung.  

Praktisk användning och vidare forskning  
Denna studie kan bidra med en utveckling inom kommunikationen mellan producent och 

kock, då det är viktigt för kocken att jobba med den choklad som passar bäst beroende på vad 

som eftersträvas i slutprodukten. Producenten bör jobba för att sälja det som passar bäst inte 

bara det som är dyrast. Resultatet i denna studie kan också användas som en grund i val av 

choklad då ett stort fokus har legat på smak. Önskas en vaniljton i chokladen är Lindt ett mer 

passande val än till exempel Fazer.  

För att gå djupare inom detta område krävs vidare forskning inom skillnader på 

chokladtillverkning för olika märken. Detta skulle vara en intressant vinkling av 

chokladforskningen då alla olika märken inom denna studie upplevdes olika, blev bedömda 

med olika smak ord och doft. Vad är det i tillverkningen som skapar dessa skillnader? Detta 

skulle kunna utföras genom studiebesök hos ett antal utvalda producenter då det är mycket 

svårt att hitta någon nedskriven info kring detta.  
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Bilaga 2 

Informationsblad om uppsatsprojektet Choklad kvalitet 

Detta informationsblad ges ut för att du sökt till att vara med i den sensoriska panelen 

i detta examensarbete om att undersöka chokladens kvalitet i 70 % genom att göra 

sensoriska bedömningar av chokladmousse.  

Vi är två studenter som läser tredje året på programmet Kulinarisk kock och 

måltidskreatör som skriver vårt examensarbete i samarbete med Werners 

gourmetservice. I detta samarbete har vi blivit tilldelade en råvaran choklad från 

producenten Valrhona. I detta arbete valdes det att undersöka olika sorters choklad 

och deras kvalitet genom sensorik.  

Denna studie har som syfte att under tränings tillfällen utveckla ett sensoriskt språk 

för både choklad och chokladmousse som kommer ligga till grund för det sensoriska 

testet. Chokladens kvalitet kommer undersökas genom en sensorisk bedömning av 

chokladmousse. Du som panelmedlem kommer vara medverkande i varje steg och 

det är mycket viktigt att du är på plats vid varje tillfälle för att resultatet skall vara av 

hög trovärdighet. Vi vill veta hur chokladen och chokladmoussen smakar, hur dess 

textur är och hur den ser ut rent estetiskt. 

Vi vill rikta ett stort tack till dig som panelmedlem att du är med och gör detta arbete 

möjligt för oss att utföra och bidra med ny forskning som kan ändra kvalitets aspekter 

och således jämna ut dessa inom choklad. 

Sara Johansson och Paula Carlzon 
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