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Sammanfattning 

 

Inledning: Chokladglass tillverkas dagligen på restauranger men att tillsätta någon 

form av stabilisator är inte en självklarhet då det finns okunskap kring dess 

funktioner. Kocken kämpar ständigt för att glassen ska hinna nå gästen innan den 

hunnit smälta. Finns det någon stabilisator som kan skapa bättre förutsättningar för att 

förhindra denna situation så att glassen problemfritt når gästen?  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika stabilisatorer påverkar en 

chokladglass. 

 

Metod: För att besvara syftet och dess frågeställningar har metoderna litteratur- och 

databassökning, intervjuer samt laborationer genomförts. 

 

Resultat: Intervjuerna gav tydliga svar så som att gelatin var den mest använda 

stabilisatorn inom restaurangbranschen följt av inte tillsätta någon alls. Näst intill alla 

de tillfrågade tillverkade egen glass på restaurang men endast 55 % valde att tillsätta 

någon form av stabilisator. I resultatet från laborationerna framgår det att gelatin och 

procrema är de stabilisatorer som lämpar sig bäst vid glasstillverkning då de klarade 

temperaturkänslighet- och overruntestet bäst i jämförelse med de andra 

stabilisatorerna.  

 



Slutsats: De två stabilisatorer som ansågs mest fördelaktiga vid glasstillverkning var 

gelatin och procrema. Kunskap och information kring glasstillverkning bör spridas då 

hantverket är vanligt förekommande på restaurang, problematiken ligger i att 

stabilisatorer inte är ett självklart val trots att det åstadkommer ett bättre slutresultat. 

Avslutningsvis kan slutsatsen dras att tillsatts av stabilisatorer är att föredra vid 

glasstillverkning.   

 
Nyckelord: Glasstillverkning, overrun, utsmältning  
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Förord 

Under de tre senaste åren har Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan haft ett 

samarbete med restauranggrossisten Werners Gourmetservice, som skapat 

förutsättningen så att denna uppsats kunde genomföras. Därför vill vi först och främst 

tacka Werners Gourmetservice för denna fantastiska möjlighet och ert stöd med 

råvaror som skapat goda förutsättningar för denna uppsats. Sedan vill vi rikta ett stort 

tack till vår handledare Stefan Wennström, lektor vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, som visat stort engagemang och intresse kring uppsatsen då han gett 

oss värdefulla råd under uppsatsens gång. Vår mentor Jesper Johansson vill vi bringa 

ett stort tack till för en idégivande uppstart och som stöttat oss hela vägen i mål. De 

respondenter som deltog i de kvantitativa intervjuerna vill vi tacka hjärtligt för dess 

medverkan. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gediget samarbete.  

 

Tack! 

 

Susanna Bengtsson och Matilda Karlsson  

Grythyttan 2015-06-06 
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1. Inledning 

Kocken kämpar ständigt för att glassen ska hinna nå gästen innan den hunnit börja 

smälta och det är ett evigt plingande på klockan för att få servisens uppmärksamhet. 

Finns det någon stabilisator som kan skapa bättre förutsättningar så att glassen når 

gästen problemfritt? Glass är ett komplext livsmedel som kräver både kunskap och 

förståelse, det tillverkas dagligen på restauranger men att tillsätta någon form av 

stabilisator är inte en självklarhet då det finns okunskap kring dess funktioner. 

Volymökning och temperaturkänslighet har en stor betydelse vid glasstillverkning och 

dess slutgiltiga resultat. Glass är en frusen dessert som skall avnjutas krämig, len, 

luftig och i denna uppsats med en tydlig smak av choklad. Den förväntas att serveras 

kall och det kan påverka gästens upplevelse negativt om glassen hunnit smälta innan 

den serveras, detta är en viktig faktor för att ge gästen en lyckad måltidsupplevelse. 

Det finns en rad olika anledningar till att restauranger väljer att använda sig utav 

stabilisatorer och till att utesluta dem. Är det fördelaktigt att tillsätta stabilisatorer vid 

glasstillverkning eller blir resultatet lika bra utan?  

 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Ämnet måltidskunskap och värdskap är ett område som belyser vetenskap, hantverk 

och estetik. Hantverket framträder i tillverkningen av glass och ses som den praktiska 

kunskapen inom ämnet måltidskunskap och värdskap (Gustafsson, 2004). För att 

uppsatsen ska anses som vetenskaplig är det viktigt att noggrannhet inom hantverket 

tas på allvar och att en god teoretisk bakgrund tillämpats under vetenskapliga former 

(Gustafsson, 2004). Tillverkandet av chokladglass ses som en kreativprocess, detta 

kan kopplas till den estetiska delen inom måltidskunskap- och värdskap (Gustafsson, 

2004). Estetiken kan även knytas samman till glassens utseende och form, detta 

belyses genom dess temperaturkänslighet och volym som enligt Gustafsson (2004) 

påverkar den kreativa processens framfart. Problematiken med att servera glass på 

restaurang innebär att en kall dessert ska tillredas i ett varmt kök för att sedan ska 

hinna nå gästen innan den börjar smälta. Att skapa en glass som står emot höga 

temperaturer utan att börja smälta vore en stor fördel för den stressiga 

restaurangbranschen som i sin tur kan förhindra konflikter mellan kockar och 

serveringspersonal.  
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Måltidsupplevelsen är en väsentlig del i utvecklandet av chokladglass vilket kan 

kopplas till FAMM (Five aspect meal model) som består av de fem delarna, rummet, 

mötet, stämningen, styrsystemet och produkten. Det är i huvudsakligen produkten 

som kommer att belysas under denna uppsats. Utvecklandet av chokladglass kommer 

att beröra måltidsupplevelsens dessert som handlar om att avsluta och knyta ihop 

måltiden till en lyckad och minnesvärd upplevelse (ibid.). Kockarnas uppgift är att 

uppfylla gästens förväntningar, därför ligger det stort fokus på att kalla desserter ska 

serveras i den form som den lämnar köket. Utveckling av en mindre 

temperaturkänslig glass kan skapa en harmoni mellan kockar och serveringspersonal, 

vilket i slutändan resulterar i en nöjd gäst som vill återkomma för nya 

måltidsupplevelser. 

 

Kökslaborationerna har grundats på Gustafssons (2004) sätt att se på kombinationen 

mellan praktik och reflektion i uttrycket learning by doing. Där reflektion under 

laborationerna anses som en viktig del för att en förbättring av produkten ska ske 

under processen. För att nå förväntat resultat bör tydliga mål vara uppsatta under 

laborationerna och noggrann struktur kring uppsatsen vidarehållas (Gustafsson, 

2004). Uppsatsämnet är av stor relevans för de som arbetar i branschen, främst för 

kockar.  

 

 

3. Teoretisk bakgrund 

Begreppet glass och dess uppbyggnad förklaras i sin helhet i första delen av 

bakgrunden för att sedan övergå i de olika beståndsdelarna där de förklaras ingående.  

 

3.1 Glassens uppbyggnad och tillverkning 

Glass är uppbyggt av tre baselement: iskristaller av vatten, koncentrerade 

gräddkristaller som formas av glassbasen och de luftceller som formas genom 

omrörning under frysning (McGee, 2004; Mahmood, Blakemore, Clayton & Knapper, 

2009). En glass med slät konsistens har inga märkbara iskristaller, 

lagringstemperaturen är en av de faktorer som påverkar om det skapas iskristaller 

eller inte (Whelan, Regand, Vega, Kerry & Goff, 2008). Resultatet blir en krämig 
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massa bestående av lika delar vatten, mjölkfett, mjölkproteiner och socker (Hedh & 

Andersson, 2008). Under nedfrysning av glass bildas luftbubblor vilket mjukar upp 

blandningens struktur som skapar en lättare och luftigare glass (McGee, 2004). Ju 

snabbare infrysning som görs vid glasstillverkning desto mindre iskristaller skapas 

vilket leder till en smidig och aningen seg glass (Hedh & Andersson, 2008). Utsätts 

glassen för värme för att sedan frysas om startar en nybildning av iskristaller och den 

kommer att upplevas grynig (Whelan et al., 2008).  

 

Glasstillverkning består av tre moment, tillredning och kylning av glassbasen, 

frysning samt härdning (McGee, 2004). Pastörisering av glassbasen bör ske mellan 

temperaturerna 80–85 °C vilket bidrar till en tjockare glassbas som resulterar i en 

lenare textur med förhöjda smaker (Dahlberg & Enelius, 2013). Enligt Hedh och 

Andersson (2008) ska glassbasen svälla under 24 timmar för att uppnå förväntat 

resultat. Svällningen har även effekten att öka viskositeten av glassbasen som gör den 

lättare att tillverka i glassmaskin; resultatet blir en slätare glass (Mahmood et al., 

2009). Genom att vila glassbasen skapas även förutsättningar för smakerna att 

blomma ut (Migoya, 2008). När fettet i glassbasen kyls ned och kristalliseras samt när 

proteinerna och stabilisatorn i glassbasen får hydrera utvecklas ett tredimensionellt 

nätverk som i sin tur genererar en lenare textur (ibid.).  

 

3.2 Overrun 

Vid tillverkning av glass blandas luftbubblor in i glassbasen som i sin tur påverkar 

glassens volym så att den ökar vid tillverkning i glassmaskin, detta kallas för overrun 

och uttrycks i procentenheter (Clarke, 2004; McGee, 2004). Glassens overrun kopplas 

till mängden socker och fett i glassbasen, då fett minskar volymökningen medan 

socker ökar den (McGee, 2004). Det är viktigt att kalkylera overrun för att se glassens 

konkreta volymökning (Migoya, 2008). Vid tillverkning av nya glassar anser Migoya 

(2008) att det är viktigt att mäta overrun för att fastställa hur stor volymökning som 

har skett. En hög overrun skapar förutsättning för att glassen får flera och mindre 

luftbubblor till skillnad från en glass med låg overrun (Sofjan & Hartel, 2004). För 

lite luft kan göra glassen isig, kompakt och tung (Dahlgren & Enelius, 2013). I en lätt 

och luftig glass kan volymökningen bli upp till 100 %, ju mindre volympåverkan på 

glassen desto hårdare blir den (McGee, 2004). Luftceller påverkar glassens volym 
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som gör att glassbasen ökar under tillverkning, det ultimata slutresultatet för en glass 

är hälften glassbas och hälften luft vilket innebär en volymökning på 50 % (Hedh & 

Andersson, 2008; Migoya, 2008). Ju större volymökning vid glasstillverkning desto 

mer lättarbetad glass i jämförelse med en låg volymökning då glassen blir hård och 

svårarbetad (McGee, 2004).  

 

3.3 Glassens beståndsdelar 

En glassbas är vanligtvis uppbyggd av fyra beståndsdelar som är äggula, socker, 

mjölk och grädde. Smaksättning av glass kan variera, under denna uppsatts kommer 

choklad att vara smaksättare. Komponenterna förklaras ingående nedan.  

 

3.3.1 Äggula 

Genom att tillsätta ägg skapas en emulsion1 som anses viktigast vid glasstillverkning, 

vilket har stor påverkan på glassens konsistens (Hedh & Andersson, 2008). Äggula 

består bland annat av ämnena ovomusin och keratin som ger gulan dess sega 

konsistens (Jonsson, Marklinder, Nydahl, Nylander, 2007). En fjärdedel av gulans fett 

utgörs av fosfolipider, framförallt lecitin som har emulgerande egenskaper vid 

exempelvis glasstillverkning. Lecitinet nyttjas för att emulgera fett och vatten till en 

homogen lösning (Jonsson et al., 2007). En glassbas med äggula bör värmas upp till 

mellan 82–85 °C för att proteinerna i äggulan ska denaturera och få blandningen att 

emulgera samt att avdöda eventuella bakterier (Hedh & Andersson, 2008). 

Proteinerna i äggulan skapar en bra emulsion som resulterar i en smidig glass då 

iskristallerna blir relativt små, är det mycket ägg i glassbasen förhindras glassen från 

att bli isig i konsistensen (Hedh & Andersson, 2008). 

 

3.3.2 Socker 

Socker är en av de vanligaste råvarorna som användas i matlagning på grund av dess 

egenskap som smakbärare och ett av dess främsta användningsområden är att 

balansera samt framhäva smaker (McGee, 2004). Socker är en viktig del vid 

glasstillverkning och tillsätts i glassbasen för att vattnet ska formera sig till små 

iskristaller under infrysning, detta ger en bättre konsistens på glassen och förhindrar 

bildandet av större iskristaller (Hedh & Andersson, 2008). Socker är nödvändigt i alla 

                                                             
1 När två icke blandbara vätskor blandar sig, exempelvis olja och vatten (Jonsson et al., 2007). 
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typer av glasstillverkning då den skapar förutsättningar för volymökning samt 

påverkar glassens viskositet. För lite socker skapar en hård och svårarbetad glass 

medan för mycket socker sänker fryspunkten så att den inte kan frysa (Bahramparvar 

& Razavi, 2012). 

 

3.3.3 Invertsocker 

Invertsocker är framställt av nedbruten sakaros som omvandlas till fruktos och glukos 

(Migoya, 2008). Chokladglass har en tendens till att frysa och bli för hård i 

konsistensen, Migoya (2008) anser det då fördelaktigt att använda sig av invertsocker. 

Det har en struktur som skapar en lenare textur samt minskar glassens benägenhet till 

att frysa för hårt. Ju mer invertsocker som tillsätts i glassbasen desto lägre fryspunkt 

får glassen, vilket resulterar i en smidigare och segare konsistens (ibid.). Genom att 

tillsätta upp till en tredjedel invertsocker av den totala sockermängden erhåller glassen 

en smidigare konsistens och förhindras att kristalliseras under lagring i frys (Hedh & 

Andersson, 2008).  

 

3.3.4 Mjölk och grädde 

Glass utnyttjar gräddens och mjölkens egenskaper då frysningen medför att glassen 

blir fast och krämig (Hedh & Andersson, 2008). Svårigheten med glass är att frysa 

grädden så att den får en krämig konsistens då ren fryst grädde blir stenhård (ibid.) 

Därför tillsätts socker för att skapa en mjukare glass samt för att sänka fryspunkten 

(McGee, 2004). Vid glasstillverkning kommer fettet främst från mjölk och grädde 

vilket leder till att det är svårare för glassen att bilda iskristaller (ibid.). Mängden fett i 

glass bestämmer fylligheten, smaken och dess smidiga konsistens (McGee, 2004; 

Hedh & Andersson, 2008). 

 

3.3.5 Choklad  

Choklad framställs av kakaobönan, som sedan fermenteras, torkas, rostas, krossas och 

som till sist mals ner till en tjockflytande kakaomassa (McGee, 2008; Hedh & 

Andersson, 2006). Kakaosmöret ger chokladen en bra smältpunkt så att den klarar av 

att förvaras i rumstemperatur och smälter på ett behagligt sätt i munnen, då smöret 

smälter vid en temperatur på 35 °C (Hedh & Andersson, 2006).  
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Chokladtillverkare producerar en mängd olika typer av chokladsorter, vissa är 

avsedda att ätas, medan andra är ämnade för matlagning samt konfektyr (McGee, 

2004). Choklad varierar i färg från vit till mörk och smaken kan vara allt från söt till 

bitter (ibid.). En mörk choklad innehåller inga mjölkämnen till skillnad från den mest 

förekommande chokladen, mjölkchoklad, som alltid innehåller det. Vit choklad 

innehåller enbart kakaosmör till skillnad från de andra chokladsorterna som även 

innehåller kakao, vilket ger chokladen dess bruna färg (McGee, 2004).  

 

3.4 Stabilisatorer 

Stabilisatorer är en viktig beståndsdel vid glasstillverkning och bidrar till skapandet 

av en hållbar glass (Hedh & Andersson, 2008). Att tillsätta någon form av stabilisator 

i glassbasen skapar en lenare textur och hjälper till att hålla formen samt att den 

lättare kan binda mer luft (Kilara & Chandan, 2007). En glass med mycket luft gör att 

större iskristaller har svårare att bildas under förvaring i frys då de har en förmåga att 

försvåra glassens upptining (ibid.). Mycket luft ger även specifika och viktiga 

funktioner till den färdiga glassen så som förbättrad kropp, textur och 

temperaturkänslighet (Bahramparvar, Razavi, Mazaheri Tehrani, och Alipour, 2013).  

 

Stabilisatorerna skapar även en hållbar glass då de förhindrar vassleproteinerna från 

att separera från de tillsatta mejeriprodukterna (Marshall et al., 2003). Föregående 

författare rekommenderar att mängden stabiliseringsmedel vanligtvis bör ligga på 

0,1–0,5 %. Stabilisatorer arbetar på två olika sätt genom att de antingen binder 

vattenmolekyler i ett tredimensionellt nätverk eller absorberar vatten (Naresh & 

Shailaja, 2006).  

 

3.4.1 Gelatin 

Gelatin är denaturerat kollagen vilket är utvunnet från däggdjur, främst från gris och 

ses som den ursprungliga stabilisatorn (Migoya, 2008; McGee, 2004). Gelatinet 

smälter mellan 26–32 °C och när det tillsätts i varm vätska delar sig proteinkedjorna 

för att kunna lösa upp sig tillsammans med vätskan, den separerade proteinkedjan är 

det som kallas gelatin (McGee, 2004).   
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Gelatin lämpar sig vid både glass- och sorbettillverkning då den verkar i både fettfria 

och fettrika vätskor (Migoya, 2008). Det skapar en tålig glass och ger en förbättrad 

konsistens som förhindrar den från att bli rinnig vid temperaturskillnader (Hedh & 

Andersson, 2008). En tydlig ökning av viskositeten sker om den tillsätts i en flytande 

lösning, exempelvis en glassbas (Bahramparvar, Razavi, Mazaheri Tehrani, 2012). 

Gelatinet bidrar till en luftig glass då det har egenskapen att förhindra luftbubblorna i 

glassen från att kollapsa (Tan & Miang, 2008).  

 

3.4.2 Alginat 

Alginat är baserat på ordet alg och utvinns från cellväggar i antingen brunt sjögräs 

eller alger, det är en vanligt förekommande stabilisator vid exempelvis 

glasstillverkning (Jonsson et al., 2007; The Seaweed Site, 2015). Alginat kan skapa 

gelbildning i rumstemperatur och på så sätt bilda stabila geler (Fasina, Walter, 

Fleming & Simunovic, 2003). Fortsättningsvis skriver författarna att tillsatsen av 

alginat förbättrar temperaturkänsligheten och ökar viskositeten.  

 

3.4.3 Procrema Cold 100 

Procrema är en blandning av olika ämnen som innehåller ingredienser för att skapa en 

glass med hög kvalitet (Redmondfinefoods, u.å). Det är en sammansättning av 

ingredienserna dehydrerad glykos, dextros, vegetabiliskt fett, emulgeringsmedel: 

natriumalginat (e401), mono- och diglycerider av fettsyror (e471), mono- och 

diglyceriders attiksyraestrar (e472a), stabiliseringsmedel: guarkärnmjöl (e412), 

karragenan (e407), kaliumfosfater (e340) och mjölkprotein (Sosa Ingredients, 2015). 

Produkten skapar förutsättningar för en luftig glass med förbättrad struktur samt att 

sakta ner smältningsprocessen av den färdiga glassen (Redmondfinefoods, u.å). 

Procrema kan tillsättas i en kall glassbas och behöver inte värmas upp vilket förkortar 

glassens tillverkningstid (ibid.). 

 

3.5 Måltidsupplevelsen 

Att äta på restaurang kan beskrivas som en upplevelse för gästen då förväntningar och 

känslor är inblandade (Hartwell, Edwards & Brown, 2013). Blir restaurangbesöket 

inte som förväntat påverkas gästens känslor negativt. Studier har genomförts där 

gästens känslor har mätts efter vilket livsmedel som serverats, exempelvis glass 
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(ibid.). Vid belåtenhet efter en måltid har gästen fått en lyckad och minnesvärd 

upplevelse. En gäst som inte känner sig tillfredsställd efter en måltid på grund av att 

upplevelsen inte levt upp till förväntan kan beskrivas som en misslyckad 

måltidsupplevelse (Hartwell et al., 2013). Viktiga faktorer för att en gäst ska känna 

sig tillfredsställd är bland annat middagsupplevelsen, matens kvalité och smak, en bra 

service samt en trevlig atmosfär (Gupta, McLaughlin & Gomez, 2007). Den största 

anledningen till att en gäst väljer att återvända för en ny måltidsupplevelse är om 

maten uppfyller dess förväntningar vilket gör att ansvaret hamnar till stor del på 

kocken (Ribeiro Soriano, 2002).  

 

Känslor kopplade till en måltidsupplevelse är enligt Hartwell et al. (2013) viktigt då 

de påverkas av hur maten presenteras och smakar. Det första och sista intrycket 

gästen får av restaurangen är en annan anledning till att gästen väljer att besöka 

restaurangen igen (Gupta et al., 2007). De flesta teoretiker inom psykologi är överens 

om att känslor påverkas av minst två kvaliteter, valens2 och upphetsning (Dalenberg, 

Gutjar, Horst, Graaf, Renken & Jager, 2014). Studier har också visat att det finns ett 

samband mellan valens och smak (ibid.). Att kockarna formulerar rätterna korrekt i en 

meny så att de stämmer överens med vad som kommer att serveras är en viktig faktor 

som kan förhindra skapandet av falska förhoppningar (Klosse, Riga, Cramwinckel & 

Saris, 2004). Livsmedel som har specifika emotionella egenskaper som exempelvis 

glass innebär att gästen redan har en bild av hur livsmedlet kommer att serveras 

(Dalenberg et al., 2014). På så sätt har gästen därför lättare att bli besviken om 

glassen inte uppfyller förväntningarna (ibid.). 

 

 

4. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika stabilisatorer påverkar en 

chokladglass och hur det kan förbättra gästens måltidsupplevelse. 

 

 

                                                             
2 En känsla som utlöses vid någon typ av händelse (Psykologiguiden, 2015). 
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5. Metod och material 

Nedan ges en redogörelse av de metoder och material som använts under uppsatsen. 

 

5.1 Förstudie 

Innan uppsatsen kring chokladglass påbörjades har en förstudie under kursen 

Molekylär gastronomi genomförts där chokladglass undersöktes och recept 

laborerades fram. I uppsatsen undersöktes tre stycken ursprungsrecept från erfarna 

konditorer och det minst temperaturkänsliga receptet valdes ut för vidareutveckling 

(se bilaga 4). Faktorer som togs hänsyn till var temperaturkänslighet, krämighet, 

textur, färg och munkänsla. Slutresultatet av förstudien blev tre stycken glassrecept 

med vit-, mjölk- och mörk choklad, alla med olika proportioner av de fyra 

basingredienserna3 för att glassen skulle få så fördelaktiga egenskaper som möjligt.   

 

5.2 Metodval 

Nedan klarläggs de intervjuer som genomfördes för att styrka uppsatsen med kunskap 

och teorier från branschen i skapandet av en triangulering, detta innebär att de 

användes fler än en metod för att samla in data (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 

2011). I denna uppsats erhölls material med hjälp av metoderna litteratursökning, 

laborationer och 50 stycken kvantitativa intervjuer. Enligt Bryman (2011) är en av 

fördelarna med triangulering att insamling av data från olika metoder bidrar till en 

heltäckande bild som skapar en trovärdig uppsats. 

 

5.2.1 Litteratur- och datainsamling 

Uppsatsens teoretiska bakgrund grundas på litteratur samt vetenskapliga artiklar kring 

området glass inom restaurang. Den litteratur som har använts var skriven av 

konditorer med erfarenhet och kunskap inom branschen för att bygga en trovärdig 

grund. För att få en överskådlig mängd resultat är det viktigt att avgränsa och sålla 

bort för att komma vidare (Patel & Davidsson, 2011). Vetenskapliga artiklar har 

hämtats från databaserna FSTA och Web Of Science och söktes fram med hjälp av 

olika sökord så som ice cream, stabilization, overrun, volume, sugar och restaurant 

                                                             
3 Basingredienserna är ägg, socker, mjölk och grädde. 
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(se bilaga 1). Vid val av artiklar har följande avgränsningar gjorts: de ska vara 

vetenskapligt granskade och publicerade, de ska finnas på engelska eller svenska samt 

vara tillgängliga på Örebro universitet.  

 

5.2.2 Pilotstudie 

Tre pilotstudier utfördes för att se hur frågorna besvarades av respondenterna. De tre 

som ställde upp i pilotstudien arbetade inom branschen för att skapa så likvärdigt 

svarsresultat som vid kommande intervjuer. Enligt Bryman (2012) kan det underlätta 

för uppsatsskrivaren om samtliga intervjufrågor ställs till informanter som inte ingår i 

undersökningen. Eventuella oklarheter kring frågorna kan då uppstå som sedan kan 

korrigeras, detta genomfördes för att undvika eventuell problematik vid kommande 

intervjuer (ibid.). När pilotstudien var genomförd kortades intervjumanuset ned då 

respondenterna var stressade och hade ont om tid.  

 

5.2.3 Intervjuer 

En väl genomförd intervju kännetecknas av att den ger data som är trovärdig, att 

resultaten är giltiga samt användbara för uppsatsen (Lantz, 2007). De kvantitativa 

intervjuerna genomfördes på 50 restauranger vilka är med i White Guide4 (2015). 

Detta val gjordes för att skapa en trovärdig uppsats där respondenterna anses 

professionella med kunskap inom branschen. De kvantitativa intervjuerna 

genomfördes via telefon för att få konkret och mycket information på kort tid, vilket i 

sin tur ledde till att resultatbearbetningen kunde påbörjas snabbare. Syftet med en 

kvantitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper samt dess syn på frågan 

(Patel & Davidson, 2011). I detta fall var syftet med intervjun att samla in data 

angående vilken stabilisator respondenterna föredrog vid glasstillverkning samt att 

skapa en förståelse av fenomenet i respondenternas sammanhang (Lantz, 2007). 

 

Vid skapandet av ett intervjuformulär kan öppna frågor eller teman utformas (Lantz, 

2007). Frågeställaren måste avgränsa problemområdet och bestämma sig vad som är 

mest centralt att undersöka (ibid.). Två öppna frågor ställdes till respondenterna under 

telefonintervjun (se bilaga 2). De frågor som ställdes arbetades fram med hjälp av 

metodiken för öppna intervjuformer då det anses viktigt att avgränsa intervjun inom 

                                                             
4 White Guide är en organisation som rankar Sveriges bästa restauranger (White Guide, 2015). 
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det relevanta området (ibid.). Öppna frågor innebär att det inte finns några fasta 

svarsalternativ, med det menas att frågorna har en låg grad av strukturering (Patel & 

Davidsson, 2011). Detta för att inte styra respondenterna då förvalda svarsalternativ 

hade kunnat påverka svarsresultatet. Samtliga intervjuer skedde via telefon under två 

dagar och samtalen antecknades i ett protokoll i Excel. Efter att alla intervjuer 

genomförts sammanställdes svaren i ett dokument (se bilaga 3). Alla telefonintervjuer 

skedde i ett tyst rum för att inte störa samtalet samt att minska risken för missförstånd. 

 

5.2.4 Laborationer 

Tre laborationstillfällen har genomförts där chokladglass tillverkats i fyra olika 

glassbaser för att sedan mätas i overrun och temperaturkänslighet. De stabilisatorer 

som testades var gelatin, procrema och alginat samt en glassbas som inte innehåller 

någon stabilisator. Dessa valdes för att de är lättillgängliga för restaurangbranschen, 

vilket underlättar användandet av produkterna. Glassreceptet som användes under 

laborationerna var ett recept som laborerats fram under tidigare förstudie (se bilaga 4). 

Innan laborationerna genomfördes kalibrerades samtliga pacojetburkar för att 

säkerhetsställa att mätning av volymökningen skett korrekt och att resultaten blev 

sanningsenliga. Kalibreringen utfördes genom att pacojetburkarna numrerades och 

fylldes med 300 ml kallt vatten. Vattennivån mättes med hjälp av ett skjutmått för att 

sedan jämföra att nivån i de olika burkarna var likvärdiga. Samtliga glassbaser 

tillverkades efter samma metod för att sedan vägas upp i pacojetburkar och placeras i 

kyl i 24 timmar. Efter kylning flyttades glassen till en blastfreezer i tre timmar som i 

sin tur placerades i frys.  
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Bild 1. Mätning av glassbas med skjutmått i en Pacojetburk. Höjden mäts från burkens mitt tills måttet 

når ytan på glassbasen. 

 

Volymökningen har beräknats med hjälp av ett skjutmått i en pacojetburk som mätts 

från burkens mittpunkt ned till att skjutmåttet når glassbasens yta (se bild 1). Innan 

glassen tillverkades i pacojetmaskinen skedde första mätningen, som mätte total 

färdig glass glassbas. När glassen tillverkats i pacojetmaskinen gjordes den andra 

mätningen identiskt som den första, av total körd5 glassbas, för att kunna mäta 

volymökningen.  

 

Overrun räknades ut med hjälp av formeln nedan: 

 

π*r2*h= Glassbas cm3 

Denna formel genomfördes på okörd och körd glassbas 

 

Medelvärde av okörd glassbas (cm3)- Medelvärde av körd glassbas (cm3)= Overrun 

(cm3) 

Overrun (cm3)/ Total okörd glassbas (cm3)=x100= Overrun (%) 

 

                                                             
5 Ordet körd står för när glassen tillverkas i glassmaskin. 
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Efter att volymen beräknats gjöts 55 ± 1 gram glass i runda, identiska silikonformar 

och placerades i en blastfreezer en timme, sedan flyttades de till frys över natten. För 

att kunna mäta glassens temperaturkänslighet över tid användes en liknande metod 

som utförts av bland andra Muse och Hartel (2004). Metoden innebar att glassen 

placerades i en inkubator6 som höll en konstant temperatur på 31 ± 1 grad. En 

termometer monterades i inkubatorn för att kunna läsa av att temperaturen som 

angivits var sanningsenlig. Mätningen skedde efter 5, 10, 15 och 20 minuter för att få 

ett tydligt resultat av hur glassen smälte. Puckarna lades i markerade duniformar och 

togs ut ur inkubatorn var femte minut för att flyttas över till en ny duniform, som i sin 

tur placeras in i inkubatorn på nytt. De uttagna duniformarna vägdes på en våg med 

en hundradels marginal för att få ett så exakt resultat som möjligt av hur mycket från 

glasspucken som smält ut. De resultat som framkom sammanställdes i ett Excelark för 

att sedan beräkna samtliga stabilisatorers medelvärde av total utsmält glass under 

tidsintervallerna.  

 

Temperaturkänslighet mättes och räknades ut med hjälp av formeln nedan: 

 

Medelvärde av utsmält glassbas (gram)/ Ursprunglig vikt (55 gram)=*100= Total 

utsmält glass i % 

 

Under sammanställning av de givna resultaten från både overrun- och 

temperaturkänslighetstesten räknades medelvärdet ut för de triplikat som utförts. 

Därefter räknades en standardavvikelse ut för att kunna kontrollera spridningen på de 

medelvärden som räknats ut (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2008). 

Standardavvikelsen tydliggör om de uppmätta värdena från den genomförda metoden 

är koncentrerad eller utspridd i förhållande till fördelningens tyngdpunkt (ibid.). För 

att undersöka om skillnaderna mellan medelvärdena för overrun var signifikanta 

genomfördes ett t-test i Excel. T-testet visade att skillnaderna mellan okörd och körd 

glassbas i samtliga fall var signifikanta (p <0,01) och inte berodde på slumpen (ibid.). 

 

                                                             
6 En inkubator är ett värmeskåp som håller en konstant temperatur (NE, 1992). 
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5.3 Material och utrustning 

Laborationerna har genomförts i metodköket samt livsmedelsmikrobiologiska 

laboratoriet på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Den 

utrustning som använts är pacojet (Pacojet), blastfreezer (Irinox), inkubator, 

induktionsspis, termometer, skjutmått, kylskåp, chinoise, kastruller, visp, värmetålig 

slickepott, våg, duniformar, plastfolie, plastbunkar, skärbräda samt knivar. Chokladen 

som har använts kommer från märket Valrhona. Invertsockret samt stabilisatorerna 

Procrema Cold 100 och alginat kommer från Sosa Ingredients, övriga ingredienser har 

inte haft något specifikt märke. 

 

 

6. Metod/Teori för analys av datan 

Innan intervjun genomförs är det viktigt att ha valt typ av analys av datainsamlingen 

(Lantz, 2007). I denna uppsats förekom en triangulering som dataanalys. Enligt Lantz 

(2007) är datainsamling första steget i en allmän modell för databearbetning för att 

sedan gå över till en datareduktion, att söka mönster i insamlad data och till sist 

kritiskt granska eventuella slutsatser. Datareduktionen innebär att systematisk välja 

och sålla bort information inför den fortsatta analysen, nackdelen är att viss 

information kan gå förlorad (ibid.). Efter att datareduktionen skett är det viktigt att 

söka mönster i den insamlade datan så att den stämmer överens med syftet och dess 

frågeställningar (Lantz, 2007). Slutligen innebär det att kritiskt granska eventuella 

slutsatser för att genomgå och ta reda på vad de kvantitativa intervjuerna har gett för 

information till uppsatsen (ibid.). 

 

 

7. Etisk planering för studiens genomförande 

Etik är ett ämne som ofta belyser hur människor behandlas under forskning, men hur 

datainsamling behandlas är också en viktig del vid uppsatsskrivande då plagiat och 

förfalskningar inte får förekomma (Patel & Davidsson, 2011). Etiska aspekter har 

under denna uppsats främst beaktats i de laborationer och intervjuer som genomförts. 

Både svenska och engelska artiklar har använts, när artiklar översattes från engelska 

till svenska var avsikten att förstå dem så korrekt som möjligt. Om information 
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misstolkats har detta inte varit avsiktligt. Nedan ges en etisk analys av de metoder 

som använts under uppsatsens gång. 

 

7.1 Laborationer 

Under laborationerna togs det hänsyn till forskningsetiska aspekter, då målet för allt 

forskningsarbete är att genom laborationer ta fram kunskap som är så trovärdig som 

möjligt (Patel & Davidsson, 2011). Det gjordes även ett medvetet val av råvaror och 

stor vikt lades vid att ta hand om hela råvaran. Kopplingen mellan den mat vi äter och 

klimatfrågan är komplicerad och det finns många aspekter att ta hänsyn till 

(Björklund, Holmgren & Johansson, 2009).  

 

7.2 Intervjuer 

Vid skapandet av intervjuformuläret togs det hänsyn till etiska aspekter. I de två 

frågor som utformades uteslöts frågor gällande livssituation och respondenternas 

privatliv. Ett professionellt förhållningssätt förutsätter att intervjuaren inte agerar, det 

vill säga att låta respondenternas åsikter och känslor framträda (Lantz, 2007). 

Respondenternas deltagande i intervjun var frivilligt. Enligt Patel och Davidsson 

(2011) är det viktigt att meddela respondenten att intervjun är anonym. Vid 

intervjuernas start förklarades uppsatsens syfte och frågeställaren presenterade sig. 

Innan intervjun startade förklarades även hur intervjun skulle gå till och att den 

innebar frivillig medverkan samt att intervjun var anonym för att skydda respondenten 

(Lantz, 2007). Detta för att visa professionalitet från frågeställaren samt förhindra ett 

förvrängt svar.  

 

 

8. Resultat 

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna och kökslaborationerna.  

 

8.1 Intervjuer 

För att undersöka omfattningen av användning av stabilisatorer vid glasstillverkning 

på restaurang intervjuades 50 personer, på lika många restauranger. Av de intervjuade 
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svarade 88 % att de tillverkade egen glass på sin arbetsplats (se figur 1) och 55 % att 

de tillsätter någon form av stabilisator i glassen (se figur 1). 

 

 

Figur 1. Procentuell fördelning av svar på frågor gällande glasstillverkning och användning av 

stabilisatorer.  

 

På frågan vilken stabilisator som användes var det mest förekommande svaret gelatin 

(se bilaga 3). Ett annat frekvent svar var att glassen höll ihop bättre och förhindrade 

den att smälta på tallriken. En av respondenterna sa att ”Det finns ingen anledning till 

att använda annat, gelatin fungerar bra. Glassen håller ihop och smälter inte innan 

servering” (se bilaga 3). En annan svarade ”Konsistensen blir bättre med gelatin och 

används för att glassen inte ska smälta ut” (se bilaga 3). Procrema, kappa och 

karagenan tillsattes av de få som inte använde gelatin som stabilisator (se figur 2). 

Sammanfattningsvis visade resultatet av intervjuerna tydligt att det mest 

förekommande var att använda sig av gelatin eller ingen stabilisator alls. Anledningen 

till att använda stabilisator var för att glassen skulle hålla ihop bättre och inte smälta 

ut på tallriken.  
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Figur 2. Procentuell fördelning av svar gällande vilken stabilisator som respondenterna använde sig 

utav.  

 

Om det inte tillsattes någon stabilisator i glassbasen var anledningen att 

respondenterna ansåg att det räckte med äggula (se bilaga 3). Svar så som att det ”Inte 

fanns något behov” av att använda stabilisatorer eller att de ansågs som ”Fusk att 

tillsätta det” nämndes av respondenterna. En annan anledning var också att glassen 

skulle kunna ätas av alla då den blev vegetarisk utan tillsatt gelatin och helt utan e-

ämnen. ”Använder bara ägg, gelatin smakar äckligt och är inte gott” var en orsak till 

att någon stabilisator inte användes (se bilaga 3). Att den färdiga glassen får en bättre 

konsistens var en åsikt som förekom under intervjuerna (se bilaga 3). Av de 45 % som 

valde att utesluta stabilisator vid glasstillverkning ansåg bland annat att det inte fanns 

något behov utav det.  

 

8.2 Laborationer 

Under det första tillfället tillverkades all glass som sedan fick vila i kyl i 24 timmar.  

 

8.2.1 Overrun 

De fyra olika glassbaserna innehöll olika slags stabilisatorer så som gelatin, procrema, 

alginat samt en bas utan stabilisator som namngavs till utan. Varje glassbas delades 

upp i tre pacojetburkar för att kunna genomföra triplikat av samtliga glassbaser. Med 

hjälp av ett skjutmått mättes den frysta glassbasen för att anteckna den okörda 
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volymen av glassbas, sedan tillverkades glassen i en pacojet för att därefter kunna 

mätas på nytt (se bilaga 5). De olika glassbaserna analyserades var för sig och ett 

medelvärde räknades ut för samtliga stabilisatorer som redovisas i figur 3. 

 

 

Figur 3. Procentuell fördelning av overrun på de glassbaser som testades.  

 

Den stabilisator som gav det högsta procentuella värdet av overrun var procrema på 

62 % vilket följdes av gelatin på 42 % samt glassbasen utan stabilisator på 40 %. Den 

stabilisatorn som gav lägst overrun var alginat på 37 %.  

 

 

Figur 4. Volymökning från glassbas till färdig glass (cm3), varje stapel har ett uträknat medelvärde från 

genomfört triplikat. De svarta klämmorna ovanför samtliga staplar demonstrerar standardavvikelsen. 1. 

Gelatin okörd. 2. Gelatin körd. 4. Procrema okörd. 5. Procrema körd. 7. Alginat okörd. 8. Alginat körd. 

10. Utan okörd. 11. Utan körd. Skillnad mellan medelvärden inom en stabilisator är signifikanta (p 

<0.01). 
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Skillnaden mellan okörd och körd glassbas tydliggörs i figur 4, då de olika 

stabilisatorerna gav olika volymökningar vilket resulterade i tydliga skillnader på dess 

overrun.  

 

8.2.2 Temperaturkänslighet 

Vid temperaturkänslighetstesten framkom det att alginat var den stabilisatorn som 

smälte långsammast och vid första mätningen som skedde efter fem minuter var 

pucken näst intill oförändrad. Alginat gav en jämn utsmältningshastighet under 

tidsintervallen på 20 minuter och vid sammanställning av mängden utsmält glass 

erhöll alginat ett medelvärde på 7 % av glasspucken. Gelatin och procrema 

resulterade i samma procentandel utsmält glass på 14 %. Mätningarna under 

tidsintervallerna visar på likheter mellan de båda stabilisatorerna (se bilaga 6). Den 

puck som inte hade någon tillsatt stabilisator smälte ut snabbast och släppte en total 

glassmängd på 17 %.  

 

 

Figur 5. Procentuell fördelning av total andel utsmält glass mellan olika stabilisatorer.  

 

Alginat utmärkte sig tydligt under temperaturkänslighetstestet då stabilisatorn endast 

smälte ut 3,86 gram under 20-minutersintervallet som undersöktes. Gelatin smälte ut 

sammanlagt 7,56 gram och med ett likartat värde på 7,58 gram smälte procrema ut. 

Glassbasen utan tillsatt stabilisator utmärker sig då den smälte ut sammanlagt 9,53 

gram. 
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Figur 6. Total utsmält glass i gram där ett medelvärde av samtliga triplikat räknats ut. De svarta 

klämmorna ovanför samtliga staplar demonstrerar standardavvikelsen.  

 

Sammanfattningsvis smälte glassbasen utan stabilisator ut 5,67 gram mer än alginat, 

som var den mest fördelaktiga stabilisatorn under temperaturtestet. 

 

 

9. Diskussion 

Insamling av data har skett med hjälp av triangulering, vilket enligt Bryman (2011) 

skapat en heltäckande bild av syftet som analyseras nedan. Därefter utvärderas de 

metoder och material som använts under uppsatsens gång.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

Stabilisatorer är inte ett självklart val vid glasstillverkning, ett varierat resultat sker 

vid val av stabilisator. Möjliga orsaker kommer att belysas nedan samt 

stabilisatorernas påverkan och skiftande funktioner. 
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9.1.1 Glassens uppbyggnad och tillverkning 

All glass som tillverkades under laborationerna följde de tre momenten som McGee 

(2004) beskriver. Dessa innebar tillredning och kylning, frysning och slutningen 

tillverkades glassen i en glassmaskin, som i detta fall var en pacojet. Glassbasen 

pastöriserades genom att den värmdes till 85 °C vilket Dahlberg och Elenius (2013) 

anser skapa bättre konsistens, lenare textur och förhöjda smaker. Sedan fick glassen 

vila i kyl under 24 timmar som enligt Hedh och Andersson (2008) är ultimat för att 

uppnå förväntat resultat. Även Mahmood et al. (2009) förespråkar att glassen bör vila 

vilket gör att viskositeten ökar som resulterar i en mer lättarbetad glass. Infrysning av 

glassbasen skedde i en blastfreezer vilket skapade en snabb nedfrysning, något som 

Hedh och Andersson (2008) förespråkar då de anser att det skapar en lenare 

konsistens på den färdiga glassen. Detta stämmer överens med det resultat som gavs 

under laborationerna och skapar förutsättningar för en mindre temperaturkänslig 

glass.  

 

All glassbas har tillverkats på invertsocker vilket Migoya (2008) rekommenderar vid 

glasstillverkning, detta för att skapa förutsättningar för en ökad volym då McGee 

(2004) menar att socker ökar glassens overrun. Det glassrecept (se bilaga 4) som 

testades i en tidigare förstudie innehöll en femtedel vispgrädde och resterande delar 

standardmjölk. Detta, samt den minskade sockermängden, kan ha påverkat glassens 

overrun då McGee (2004) menar att fett minskar volymökningen men socker hjälper 

till att öka den. Enligt tidigare författare blir glassen hårdare desto mindre 

volymökning som sker, detta kan koppas till glassbasen gjord på alginat. Den hade 

minst procentuell overrun men klarade smältningstesten bäst då den enligt McGees 

(2004) teorier borde erhållit minst luftbubblor. Procrema som hade en overrun på 62 

% erhöll mest luftbubblor som McGee (2004) påstår mjukar upp blandningens 

struktur vilket resulterar i en lättare och luftigare glass. Detta kan styrkas med 

resultatet från laborationerna då glassen gjord på alginat erhöll minst overrun men var 

mest fördelaktig under temperaturkäsnlighetstestet. Fortsättningsvis anser föregående 

författare att en lätt och luftig glass kan erhålla en volymökning på 100 % medan 

Hedh och Andersson (2008) och Migoya (2008) menar att ett ultimat slutresultat 

innebär en overrun på 50 %, vilket är i närheten av den glassbas med tillsatt gelatin 

som fick en overrun på 42 %.   
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Procrema och alginat var de stabilisatorer som skilde sig mest åt i volymökningstestet, 

Sofjan och Hartel (2004) påstår att en glass med hög overrun har flera och mindre 

luftbubblor till skillnad från en glass med låg overrun. Detta kan kopplas till Dahlgren 

och Enelius (2013) teorier kring att glass med låg overrun kan upplevas isig, kompakt 

och tung. Alginat var den glassen som erhöll lägst overrun, slutsatsen är att den 

stabilisatorn riskerar att bidra till en kompakt och tung glass. En annan negativ 

egenskap med en låg overrun är enligt McGee (2004) är att glassen blir hård och 

svårarbetad.  

 

9.1.2 Stabilisatorer 

Stabilisatorer är en viktig faktor vid glasstillverkning och bidrar till en mindre 

temperaturkänslig glass (Hedh & Andersson, 2008; Bahramparvar et al., 2013). 

Påståendet stämmer överens med de tester som utfördes på glassens 

temperaturkänslighet då glassen utan stabilisator klarade testet sämst. Kilara och 

Chandan (2007) menar också att tillsättning av stabilisatorer bidrar till att glassen 

håller formen bättre på tallrik. Vilket en av respondenterna ansåg som den viktigaste 

faktorn med att tillsätta någon form av stabilisator vid glasstillverkning. 

 

Av de tillfrågade använde 55 % av respondenterna stabilisatorer i glass, den mest 

förekommande stabilisatorn var gelatin följt av att inte tillsätta någon stabilisator alls. 

En minimal del av respondenterna använde sig av procrema, kappa eller karagenan. 

Orsaken till att gelatin var den mest använda stabilisatorn var enligt respondenterna 

att den fungerade och enligt Migoya (2008) och McGee (2004) ses gelatin som den 

ursprungliga stabilisatorn. Gelatin är en animalisk stabilisator utvunnet främst från 

gris (Migoya, 2008), på grund av detta valde ett flertal av respondenterna att utesluta 

det. De flesta respondenter som uteslöt stabilisatorer ansåg att de räckte med äggula 

vilket Hedh och Andersson (2008) anser vara den viktigaste ingrediensen vid 

glasstillverkning. Äggulan innehåller lecitin som bidrar till skapandet av en emulsion 

som enligt de förgående författarna resulterar i en smidig glass. Ägginnehållet ökades 

under receptutvecklingen i förstudien (se bilaga 4) vilket kan ha påverkat resultaten 

som togs fram under laborationerna i denna uppsats. 

 

Den stabilisator som gav det högsta procentuella värdet av overrun var procrema på 

62 % vilket innebar att procrema indikerade till att vara en bra stabilisator vid 
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glasstillverkning. Detta skulle kunna kopplas till McGees (2004) förklaring om att 

glass med mycket luft mjukar upp dess struktur som bidrar till en luftig glass vilket 

procrema påvisade. Enligt föregående författare och Clarke (2004) formas det 

luftbubblor i glassen när den tillverkas i glassmaskin vilket innebar att procrema var 

den stabilisatorn som skapade förutsättningar för en hög procentuell overrun. 

 

En hög overrun kan även resultera i en lönsammare köksekonomi då glassbasen 

erhåller en större volym och på så sätt räcker till fler gäster. Köksekonomin är 

betydande inom restaurangbranschen och kan lönas av att använda sig utav 

stabilisatorer så som procrema och gelatin vid glasstillverkning. Glassbasen utan 

tillsatt stabilisator fick en overrun på 40 % följt av gelatin på 42 %, detta resulterar i 

en mindre volym av glass än tidigare nämnda stabilisatorer. Kilara och Chandans 

(2007) teori motvisar detta och då de menar att en glassbas med tillsatt stabilisator 

lättare kan binda mer luft. Den stabilisator som gav lägst overrun var alginat på 37 % 

men var den glasspucken som skiljde sig åt markant vid temperaturkänslighetstestet 

och smälte endast ut 7 %. Gelatin och procrema smälte båda ut 14 %, vilket är dubbelt 

så mycket som alginat.  

 

Glassen som klarade temperaturkänslighetstestet sämst var den glasspuck utan 

stabilisator som smälte ut totalt 17 % av glasspucken. Trots detta valde 45 % av 

respondenterna som deltog i intervjun att utesluta stabilisatorer vid glasstillverkning. 

Om föregående respondenter istället hade använt sig av stabilisatorer hade de 

säkerställt en mindre temperaturkänslig glass, vilket hade kunnat resultera i en 

samklang bland de anställda som i sin tur kan leda till nöjdare gäster. I intervjuerna 

framkom det att ett flertal respondenter tillsatte gelatin för att glassen skulle hålla ihop 

bättre och förhindra att den inte skulle smälta ut på tallriken. Andra respondenter som 

inte tillsatte någon stabilisator påstod att behovet inte fanns och att det endast räckte 

med äggula. Ett antal respondenter förknippade stabilisatorer med fusk och valde 

därför att utesluta det helt. Dock anser Kilara och Chandan (2007) att en stabilisator i 

glassbasen gör att slutresultatet blir mindre temperaturkänsligt. Varför är inte 

stabilisatorer ett självklart val inom restaurangbranschen? Följden av detta är att det 

har visats sig fördelaktigt att tillsätta någon form av stabilisator då uppsatsens 

laborationer påvisat att glassen blir mindre temperaturkänslig. De två stabilisatorer 

som påvisat de mest fördelaktiga egenskaperna i genomsnitt på overrun och 
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temperaturkänslighet var gelatin och procrema. Gelatin är den mest förekommande 

stabilisatorn inom restaurangbranschen men utesluts av nästintill hälften av de 

respondenter som tillfrågats under intervjuerna.  

 

Genom att inte tillsätta någon form av stabilisator ökar risken för att gästens 

måltidsupplevelse ska påverkas negativt då gästen har höga förväntningar kring 

restaurangbesöket (Hartwell et al., 2013). Vid belåtenhet efter en måltid blir gästen 

lycklig då den fått en minnesvärd och positiv upplevelse (ibid.). Gästen vet att glass 

serveras kall vilket skapar specifika emotionella egenskaper, som innebär att gästen 

redan har en bild av hur glass vanligtvis ska serveras. Känslor kan kopplas till en 

måltidsupplevelse och enligt Dalenberg et al. (2014) är det en viktig del hur maten 

presenteras, smälter glassen ut på tallriken innan den når gästen skapas negativa 

känslor. Genom att använda stabilisatorer vid glasstillverkning skapas bättre 

förutsättningar för en nöjd gäst då deras förväntningar uppfyllts. Stressen inom 

restaurangbranschen kan mildras något genom att tillsätta någon form av stabilisator 

vid glasstillverkning då kockarnas plingande på klockan efter servisen inte blir lika 

kritisk. Gelatin och procrema visade bättre resultat än att inte använda någon 

stabilisator alls och med hjälp av de stabilisatorerna finns möjlighet att skapa en ökad 

kundnöjdhet. 

 

9.2 Metod- och materialdiskussion 

Detta avsnitt behandlar till en början problematik och ställningstagande utifrån den 

metod och det material som använts. 

 

9.2.1 Litteratur- och datainsamling 

Litteratur- och datainsamling underlättades då en tidigare förstudie genomförts som 

kunde vidareutvecklas och en del relevanta artiklar hade redan analyserats. Under 

artikelsökningen uppstod problem då en del artiklar inte fanns i fulltext och fick då 

uteslutas, detta kan ha lett till att viss information kan ha uteblivit. Ett flertal sökord 

användes därför under artikelsökningarna för att kunna skapa en bred och trovärdig 

bakgrund med många källor. Uppsatsen granskades kritisk för att kunna skala bort 

överflödig information som inte ansågs relevant till syftet. 
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9.2.2 Intervjuer 

Informationen som erhölls från intervjuerna var till stor användning för uppsatsen, 

vilket enligt Lantz (2007) kännetecknar en väl genomförd intervju. De 50 intervjuer 

som gjordes gick snabbare att genomföra än förväntat och tidigt kunde ett tydligt 

mönster avläsas. Under inledningen av samtalet med respondenterna redogjordes det 

att intervjun skulle hållas kort vilket kan ha lett till att fler valde att delta. Den korta 

intervjun gav konkreta och tydliga svar för att kunna besvara uppsatsens syfte. Då 

Lantz (2007) anser det vara viktigt att avgränsa intervjun inom det relevanta området 

användes hennes metodik när de öppna frågorna utformades.  

 

9.2.3 Pilotstudie 

Pilotstudiens syfte var att undersöka om de frågor som tänkt ställas svarade på syftet 

och om respondenterna uppfattade frågorna korrekt samt höll sig inom tidsramen. 

Studien fungerade bra och tiden hölls med marginal. Introduktionen förkortades då 

det uppfattades som att respondenterna hade tidsbrist och inte hade lust att lyssna på 

mer information än nödvändigt.  

 

9.2.4 Laborationer 

Under samtliga kökslaborationer genomfördes triplikat för att säkerställa att resultatet 

från laborationerna blev sanningsenliga. De stabilisatorer som användes valdes ut för 

att de var lättillgängliga inom restaurangbranschen. Tillverkningen av glassbasen gick 

som förväntat då metoden genomförts ett flertal gånger vid tidigare förstudie. 

Beräkningen av overrun skedde med hjälp att ett skjutmått vilket fungerade utan 

problematik. De triplikat som uppmätts gav inga märkbara skillnader vilket påvisade 

att mätningen skett korrekt och spridning mellan triplikatvärden för respektive försök 

var ytterst låga. De glasspuckar som analyserades i temperaturtestet visade också ett 

tydligt sammanhang i triplikaten.  

 

9.2.5 Material och utrustning 

Den utrustning som användes under laborationerna valdes ut med noggrannhet. Vid 

kalibrering av pacojetburkarna framkom det att burkarna inte var identiska i varken 

vikt eller mått, därför tillsattes istället en exakt mängd glassbas i varje burk för att nå 

ett exakt resultat.  
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10. Forskningsetisk uppföljning 

I början av alla samtal presenterade sig informanterna tydligt med namn, syfte och 

vilket universitet uppsatsen berörde. Respondenterna informerades sedan om att 

deltagandet i intervjun var helt frivilligt och anonymt, ingen respondent har nämnts 

med namn i uppsatsen. Ett fåtal respondenter bad om att få ta del av den slutgiltiga 

uppsatsen vilket då kommer att skickas ut. Inga frågor angående privatliv eller 

livssituation ställdes för att påvisa en professionalitet gentemot respondenterna.   

 

Triplikat användes under samtliga laborationer för att få sanningsenliga resultat. 

Medvetna val av råvaror skedde och samtliga råvaror som kunde återanvändas 

sparades till kommande laborationer så som exempelvis vaniljstänger.  

 

 

11. Slutsats 

Nästintill varannan restaurang valde att utesluta stabilisatorer i glassbasen trots att det 

visade sig vara fördelaktigt samt att det skapade bättre förutsättningar vid 

glasstillverkning. Den stabilisatorn som var mest förekommande i 

restaurangbranschen var gelatin följt av att inte använda någon alls. Alginat var den 

stabilisator som smälte ut minst under temperaturkänslighetstesten men klarade sig 

sämst i overruntesten då den fick lägst volymökning. Stabilisatorn som erhöll högst 

volymökning var procrema då den stack ut markant med 62 % overrun följt av gelatin 

på 42 %. Kunskap och information kring glasstillverkning bör spridas då hantverket 

är vanligt förekommande på restaurang, problemet är att stabilisatorer inte är ett 

självklart val trots att det åstadkommer ett bättre slutresultat. Avslutningsvis bör 

stabilisatorerna gelatin och procrema användas vid glasstillverkning inom 

restaurangbranschen. 

 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 

Uppsatsens syfte är bland annat att sprida kunskap och förståelse om stabilisatorers 

påverkan vid glasstillverkning till restaurangbranschen. Tack vare samarbete med 

ett grossistföretag möjliggörs att arbetet når ut till fler inom restaurangbranschen. 
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För uppföljning av uppsatsen kan en intressant vinklig vara att fortsätta utveckla 

glassrecept med de två stabilisatorer som visats sig mest fördelaktiga under denna 

uppsats. En annan intressant vinklig vore att utveckla olika chokladsorter i glassbasen 

eller andra typer av smaksättningar som frukt eller bär. Dessa två idéer kan 

sammanstrålas i en receptbok som bygger på uppsatsens grundrecept med fokus på en 

glass som lämpar sig i restaurangkök.    
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23 

Web of 

Sience 

7 1246155 8+10 4 0 0 0 

2015-04-

23 

Web of 

Sience 

11 7896 12+13 

+7 

1 0 0 0 
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2015-04-

23 

FSTA 7 20620 8 12 0 0 0 

2015-04-

23 

FSTA 7 20620 12+14 8 0 0 0 

2015-04-

23 

FSTA 7 20620 9 7 0 0 0 

2015-04-

23 

FSTA 15 3 0 0 0 0 0 

2015-04-

23 

FSTA 16 10 0 0 0 0 0 

2015-04-

23 

FSTA 17 174 9 3 0 0 0 

2015-04-

23 

FSTA 17 174 18 7 1 1 0 

2015-04-

23 

FSTA 19 857 20 17 1 1 1 

2015-04-

23 

FSTA 9 2323 7 1 1 1 0 

2015-04-

23 

FSTA 9 2323 21 4 3 1 0 

2015-05-

05 

FSTA 27 59 18 1 1 1 1 

2015-05-

10 

Web of 

Sience 

22 146639 9+28 

 

7 2 1 1 
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Sökord

1. Overrun 

2. Ice cream 

3. Gelatin 

4. Sugar 

5. Freezing 

6. Air cells 

7. Stress 

8. Kitchen 

9. Restaurant 

10. Cold 

11. Rush 

12. Staff 

13. Time 

14. Food 

15. Dining room 

16. Expectations 

17. Expirience 

18. Sweet 

19. Environment 

20. Service 

21. Emotion 

22. Satisfaction 

23. Ice crystals 

24. Chocolate 

25. Carrageenan 

26. Volume 

27. Alginate 

28. Performance 

29. Guest
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Hej! Jag heter X och studerar mitt sista år till kock i Grythyttan. Just nu skriver jag 

och X ett examensarbete tillsammans som handlar om stabilisatorers påverkan på 

temperaturkänslighet och volym i glass, där vi har ett samarbete med Werners 

Gourmetservice. Syftet med denna intervju är att ta reda på hur glass tillverkas ute på 

restaurang. Jag undrar om jag skulle kunna få ställa två frågor till dig om 

glasstillverkningen på er restaurang, det tar inte mer än 2 minuter.  

 

Respondenten svarar ja eller nej. 

  

- FRÅGA 1. Tillverkar ni egen glass på er restaurang? 

- FRÅGA 2. Använder ni stabilisatorer vid er glasstillverkning? 

(Vid oklarheter från respondenter kring ovanstående fråga förklaras ordet 

stabilisatorer mer ingående. Valet av att skapa en öppen fråga är för att 

förhindra eventuella nyanseringar på svaret.) 

 

JA 

- Vilken/vilka stabilisatorer använder ni när ni tillverkar glass? 

- Vad är anledningen till att ni använder denna/dessa? 

 

NEJ 

- Varför har ni valt att inte arbeta med stabilisatorer? 

  

Tack så mycket för att du tog dig tid att svara på dessa frågor.  

Ha en fortsatt trevlig dag! 
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Bilaga 3 

Respondenters svar från intervju 

Fråga 2. Använder ni stabilisatorer vid er glasstillverkning? 

- Om ja, vad är anledningen till att ni använder denna/dessa? 
o Gelatin används ibland, men vår glassmaskin är så pass bra att det inte 

alltid behövs.  

o För att undvika smältning på tallrik. 

o Smältningsfunktionen blir bättre med gelatin i. 

o Håller bättre i varma temperaturer. 

o Det fungerar och är en naturlig råvara, det är inte så kemiskt processat. 

o Det fungerar. 

o Ingen anledning, delvis för att vi använder paco jet och att glassen inte 

ska smälta innan den når gästen. 

o Vi kör glassen i paco jet, konsistensen blir bättre med gelatin. Vi 

använder det för att glassen inte ska smälta ut. 

o Det finns ingen anledning till att använda annat, gelatin fungerar, så 

det inte smälter innan servering. 

o Det är så i receptet, det fungerar. 

o Procrema är nytt och det fungerar. 

o Fungerar, håller bättre. 

o Gelatin tillsätts så att den håller ihop. 

 

- Om nej, varför har ni valt att inte arbeta med stabilisatorer? 
o Ägg, kör plain. 

o Vill undvika e-ämnen. 

o Ägg, är fusk med gelatin. 

o Ägg, håller ihop bra med gelatin. 

o Fungerar bra ändå. 

o Använder glukos. 

o Räcker med äggula 

o Räcker med äggula och sprit för att förhindra frysningen. 

o Räcker med äggula. 

o Räcker med äggula. 

o Räcker med äggula. 

o Använder ägg, är inte i behov av något annat.  

o Använder bara ägg. Gelatin smakar äckligt och är inte gott. 

o Tycker inte man behöver det, den blir vegetarisk och får en bättre 

konsistens. 

o Vi använder glukos, inte behov av annat. 

o Känns inte som det behövs. 

o Den är vegetarisk utan, men den smälter ut snabbt när den är nygjord. 

o Räcker med äggula. 

o Använder ägg och glukos. Skär sig om man tillsätter gelatin, så det 

använder vi aldrig i mjölkbaserade glassar. 
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Bilaga 4 

Grundrecept 

 

Chokladglass 
1 vaniljstång 

400 gram mjölk 

100 gram grädde 

120 gram äggula 

75 gram invertsocker 

125 gram mörkchoklad över 60 % kakaohalt 

 

Gelatin 

1 gelatinblad 

 

Procrema 

77 gram 

 

Alginat 

3,8 gram 
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Bilaga 5 

Laborationsprotokoll 29 april 2015  
Måtten i cm är hur mycket glassbas det är fyllt i pacojetburken. 

 

Laboration 1- Overrun 

 

Gelatin 

Test 1 

Okörd: 7,82 cm  

Körd: 11,39 cm 

 

Test 2 

Okörd: 7,6 cm 

Körd: 10,8 cm 

 

Test 3 

Okörd: 7,89 cm 

Körd: 10,92 cm 

 

Procrema 
Okörd: 7,16 cm 

Körd: 12,07 cm 

 

Test 2 

Okörd: 7,41 

Körd: 11,64 cm 

 

Test 3 

Okörd: 7,47 cm 

Körd: 11,92 cm

Alginat 

Test 1 

Okörd: 7,55 cm 

Körd: 10,16 cm 

 

Test 2 

Okörd: 7,45 cm 

Körd: 10,58 cm 

 

Test 3 

Okörd: 7,7 cm 

Körd: 10,45 cm 

 

Utan 

Test 1 

Okörd: 7,96 cm 

Körd: 11,44 cm 

 

Test 2 

Okörd: 8,27 cm 

Körd: 11,3 cm 

 

Test 3 

Okörd: 8,25 cm 

Körd: 11,5 cm 
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Bilaga 6 

Laborationsprotokoll 30 april 2015 
 
Laboration 2- Smältning 
Varje puck väger 55 gram och smälter i en konstant temperatur på 31 +-1 grader. 

Duniform: 28g 

 
Gelatin
Puck 1 

5 minuter: 1,45 g 

10 minuter: 1,45 g 

15 minuter 2,8 g 

20 minuter: 1,6 g 

Totalt: 7,3 g 

 

Puck 2 

5 minuter: 0,35 gram 

10 minuter: 0,8 gram 

15 minuter: 2,95 gram 

20 minuter: 3,6 gram 

Totalt: 7,7 g 

 

Puck 3 

5 minuter: 1,25 g 

10 minuter: 1,75 g  

15 minuter: 2,3 g 

20 minuter: 2,4 g 

Totalt: 7,7 g 

Andel utsmält glass: 14%
 

Procrema 
Puck 1 

5 minuter: 0,8 g 

10 minuter: 0,85 g 

15 minuter: 2,5 g 

20 minuter: 1,1 g 

Totalt: 5,25 g 
 

Puck 2 

5 minuter: 1,1 gram 

10 minuter: 1,55 gram 

15 minuter: 1,7 gram 

20 minuter: 4,75 gram 

Totalt: 9,1 g 
 

Puck 3 

5 minuter: 0,9 g 

10 minuter: 1,4 g 

15 minuter: 2,5 g 

20 minuter: 3,6 g 

Totalt: 8,4 g 

Andel utsmält glass: 14 %

Alginat 
Puck 1 

5 minuter: 0,6 g 

10 minuter: 1,85 g 

15 minuter: 1,05 g 

20 minuter: 0,65g 

Totalt: 4,2 g 
 

Puck 2 

5 minuter: 0,3 gram 

10 minuter: 0,9 gram 

15 minuter: 1,1 gram 

20 minuter: 1,7 gram 

Totalt: 4 g 
 

Puck 3 

5 minuter: 0,4 g 

10 minuter: 0,9 g 

15 minuter: 0,8 g 

20 minuter: 1,3 g 

Totalt: 3,4 g 
 

Andel utsmält glass: 7 % 
 
Utan 
Puck 1 

5 minuter: 1,9 g 

10 minuter: 2,3 g 

15 minuter: 3,1 g 

20 minuter: 2,1 g 

Totalt: 9,4 g 
 

Puck 2 

5 minuter: 2,1 g 

10 minuter: 2 g 

15 minuter: 2,9 g 

20 minuter: 2,3 g 

Totalt: 9,3 g 
 

Puck 3 

5 minuter: 2,5 g 

10 minuter: 1,6 g 

15 minuter: 3,1 g 

20 minuter: 2,7 g 

Totalt: 9,9 g

Andel utsmält glass: 17 % 


