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Sammanfattning                                                                                 

Ekfatslagrad sprit har fått ett stort uppsving de senaste 30 åren men den sensoriska 

upplevelsen är relativt outforskad. Med hjälp av sensorisk analys kan produkter mätas, 

analyseras och tolkas genom konsumenters upplevelse.  

 

Syftet med studien är att mäta hur sensoriska egenskaper i ekfatslagrad sprit med hög 

alkoholhalt uppfattas under ett specifikt tidsintervall samt att se hur gillandefaktorn kan spela 

in i bedömningarna. Till detta används de ”snabba” sensoriska metoderna temporal 

dominance of sensation, just-about-right och check-all-that-apply. 

 

Resultaten visar inga direkta kopplingar mellan gillande i just-about-right och dominanta 

egenskaper i temporal dominance of sensation. För att mäta sensoriska egenskaper och för att 

se om gillandefaktorn har en avgörande roll i mätningar med metoden temporal dominance of 

sensation behövs information om panelens preferenser av studerade egenskaper. Den höga 

alkoholhalten kan antas störa sinnesintryck. 

 

För att mäta sensoriska egenskaper i en ekfatslagrad sprit behövs dessutom mer omfattande 

träning än i den här studien för att öka panelens förståelse, reaktionsförmåga och förmåga att 

göra ansenliga bedömningar. Studien visar att om tiden är för kort mellan proverna kan de 

överlappa varandra, vilket kan ha en stor inverkan på den sensoriska upplevelsen. 
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Ordförklaringar 

Förnimmelse: Sinnesintryck (som leder till perception). 

Dynamisk: Föränderlig, kraftfull. 

Perception: Förmåga att uppfatta eller förnimma med sinnena.  

Percipiera – Sensoriskt urskilja, upptäcka, uppfatta och varsebli, om något. 

Sensation: En sekvens av perception och förnimmelser. 

Överlappningseffekt: Den effekt som uppstår genom att en perception fortfarande finns kvar 

av en dryck när en ny dryck inmundigas. 
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Förord 

Uppsatsförfattarna vill först tacka Asgeir Nilsen, adjunkt vid Restaurang- och hotellhögskolan 

i Grythyttan, som bidragit med experthjälp till de sensoriska bedömningarna och med statistik 

arbetet i programmet EyeQuestion. Uppsatsförfattarna skulle vilja rikta applåder till vår 

uppdragsgivare som har bidragit med dryck till de sensoriska bedömningar samt gett oss 

konstruktiv kritik och stöd. Vår handledare Åsa Öström, professor vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan, har varit till stor hjälp och alltid funnit till hands för att 

handleda och styra oss i rätt riktning med uppsatsskrivandet. Ett stort tack ges till 

handledningsgruppen för givande diskussioner vid seminarium och som varit till stor hjälp i 

skrivandeprocessen. Även ett tack till Carola Tedenbring och Göran Ternebrandt på 

biblioteket i Grythyttan som hjälpt oss att hitta mycket relevant litteratur till studiens syfte. 

Sist men inte minst skulle uppsatsförfattarna vilja skjuta av ett konfettifyrverkeri för alla 

deltagare i panelen som lagt ner tid, energi och utan vars entusiastiska deltagande hade denna 

studie aldrig kunnat genomföras. 

 

 

Sebastian Allinger och Mattias Nilsson-Schneier 

9:e juni 2016 
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Introduktion 

Sprit har fascinerat människan länge och användningsområdena är många, medicinal, tröst 

och inspiration på grund av det rus, känslor och tankar den ger (Jamais, 2014). Författaren 

tillika dryckeskonnässören skriver att ekfatslagrad sprit har fått ett stort uppsving de senaste 

30 åren, med fokus på kvalité genom en modern och kunskapsorienterad filosofi (Ibid.).  

 

Dryckeskunskap och sensorisk analys är en del av produkten enligt FAMM-modellen (Alsne 

& Gustafsson, 2008). Dryck är inte enbart en fråga om doft och smak, upplevelsen inkluderar 

alla våra sinnen, även om det är just doft och smak som ofta kommer i fokus (Herdenstam, 

2011; Öström, 2005). Produktutvecklare och intressenter efterfrågar ständigt nya metoder för 

att effektivisera det sensoriska arbetet, genom tidseffektivitet och kostnadseffektivitet sparas 

både tid och pengar (Delarue, Lawlor & Rogeaux, 2015). De senaste årtiondena, för att inte 

tala om de senaste åren, har användandet och utvecklingen av sensoriska metoder genomgått 

stora förändringar, nya effektivare metoder växer fram i ett explosionsartat tempo (Ibid.). 

Användandet av snabba sensoriska metoder på ekfatslagrad sprit är inget välstuderat område 

och antalet publicerade vetenskapliga artiklar på området är knapphändigt (Connor, 2008). 

  

I den här uppsatsen har tre metoder använts som, mer eller mindre, är en del av de snabba 

metoderna. CATA, check-all-that apply, TDS, temporal dominance of sensation samt JAR, 

just-about-right. Men hur funkar det egentligen att göra sensoriska mätningar med “snabba 

metoder” på ekfatslagrad sprit? Sensorisk bedömning och utvärdering är en vetenskap inom 

vilken upplevd respons till produkter, mäts, analyseras och tolkas (SSN, 2014).  

 

Uppsatsen är skriven i samarbete med ett företag som vill vara anonymt, de produkter som har 

analyserats kommer därför vara kodade.  

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Nygren (2001) uttrycker att det finns få studier om smakpreferens för dryck. Dryck är ständigt 

ett hett ämne, där trender kommer och går, både på restauranger och bland privatpersoner 

ökar intresset för alkoholhaltiga drycker (Ibid.). Upplevelsen av en dryck inkluderar alla de 

mänskliga sinnena, vilket enligt Herdenstam (2011) gör att informationen inom detta 

komplexa ämne kan vara svår att mäta. Vid en dryckesprovning kommer preferenserna att 
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variera från person till person, detta beror på tidigare erfarenheter och förnimmelser, och den 

vetenskapliga förankringen kring ämnet är låg (Gustafsson, 2004; Eriksson, Fredriksson & 

Halling, 2003; Nygren, 2001). Institutionen på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttans 

är uppbyggd kring FAMM-modellen, five aspects meal model, där de fem delarna produkten, 

rummet, mötet, styrsystemet och atmosfären utgör grunden (Örebro universitet, 2016; 

Edwards & Gustafsson, 2008) och den här studien avhandlar produkten, genom att undersöka 

hur konsumenter uppfattar ekfatslagrad sprit genom sensoriska tester. 

 

I ämnet måltidskunskap finns olika frågeställningar om de sensoriska förnimmelserna av 

dryck och hur den upplevs i relation till fysiska och psykiska aspekter (Edwards & 

Gustafsson, 2008). För att komma fram till produktens olika egenskaper används sensorik, 

sensoriska metoder är en viktig del inom måltidskunskap som används för att studera våra 

frågeställningar (Alsne & Gustafsson, 2008; Öström, 2004). Måltidskunskap och värdskap är 

ett område som binder ihop tre typer av kunskap, vetenskaplig, praktisk och estetisk (Ibid.). 

Den estetiska kunskapen återfinns både i måltidsskapandet samt drycken och kan analyseras 

både objektivt eller subjektivt (Gustafsson, 2004). Estetiken som kunskap behandlar sinnen 

och upplevelser. Intag av alkoholhaltig dryck bidrar till helheten av en upplevelse, det 

kombinerar våra sinnesförnimmelser och ligger till grund för det som kallas för smak 

(Nordegren, 2002). 

 

Teoretisk bakgrund 

I bakgrunden klargörs för studiens utgångspunkt och förutsättningar. Först ges läsaren en 

grundlig bild av sprit och dess aromer, sedan beskrivs mer ingående ekfatslagrad sprit som är 

materialet för den här studien samt sensorisk upplevelse och analys. Eftersom att detta till viss 

del är en metodstudie följer därefter en beskrivning av de sensoriska metoderna TDS, CATA 

och JAR. I slutet av bakgrunden behandlas problematiken genom sensoriska bedömningar 

med temporal dominance of sensation och sensorisk kvalité. 

 

 

Sprit och dess aromer 

Oavsett spritsort kommer aromerna från råvaran, jäsningen, destillationen, ekfat, rostning av 

fatet och kemiska processer under mognaden (Jeffery, 2012). Men det är inte helt enkelt att 

säga vilka egenskaper som kommer från vad då de sensoriska egenskapsbeskrivningarna som 
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används helt enkelt inte räcker till för att beskriva om egenskaperna kommer från en process 

eller är en funktion av flera processer (Ibid.). Det som vardagligt kallas för sprit framställs av 

en mängd olika förjäsningsbara jordbruksprodukter genom destillation av en vört och 

aromkompositionen i det råa destillatet beror till stor del på råmaterialet och jäsningen 

(Broom, 2013; Berger, 2007). Val av råmaterial påverkar också aromkompositionen i den 

färdiga spriten och är både ett resultat av råmaterialets mognadsgrad och behandling 

(Mosedale & Puech, 1998). Behandlingen av råmaterialet kan till exempel vara rökning eller 

uppvärmning (Jamais, 2014).  

 

De typer av alkohol som kan finnas i en destillerad sprit är en vetenskap i sig, men kan enkelt 

mätas med olika sensoriska instrument (Ferrari et al., 2004). Aromegenskaper som alkoholen 

kan ge är till exempel: peppar, smörighet, blommiga toner, honung, fruktighet, lösningsmedel, 

citrus, härsket och vinäger (Berger, 2007). Aromerna från jästen beror på val av jäststam, 

råmaterial och destillationsprocessen, ju högre alkoholvolym som uppnås genom 

destillationen desto mindre av aromerna från jäsningen eller råmaterialet finns generellt sett 

kvar i slutprodukten (Broom, 2013). Genom lagring på ekfat kan spriten få mer eller mindre 

karaktär, framförallt kan stickande odörer och smak försvinna och aromer som faten kan bidra 

med är bland annat: rökighet, nötter, ek, trä, stall, kryddighet, vanilj och medicinala toner 

(Berger, 2007). 

 

Ekfatslagrad sprit 

Eksläktet (Quercus1) är det vanligaste släktet vid lagring av sprit och det har flera hundra 

olika arter, några exempel är amerikansk, fransk, spansk, japansk och svensk ek, som alla 

bidrar med sin unika karaktär (Jamais, 2014). Vid såväl sprit som vinproduktion används 

främst fat som är tillverkade av fransk eller amerikansk ek (Ibid.). När det kommer till sprit 

som konsumeras är nämligen ekfatslagring en av de viktigaste faktorerna för slutproduktens 

komplexitet, men det är samtidigt en tidskrävande och kostsam process (Conner, 2008; 

Broom, 2013; Mosedale & Puech, 1998). Eken har visats sig överlägsen som mognadsfat då 

det är relativt tätt mellan fibrerna och den bidrar med fantastiska smaker till alla möjliga 

alkoholhaltiga drycker till skillnad från till exempel freijo och balsaträ som är mer porösa2 

                                                 
1 Latin för eksläktet. 
2 Inte lika tätt mellan fibrerna (Jamais, 2014). 



  

9 

 

träsorter som används i Sydamerika till druvsprit och cachaça3 (Jamais, 2014). Träslag som 

har mjukare fibrer används mer för avrundning av destillat då de innehåller mindre färg, doft 

och smakämnen (Ibid.). 

 

Många olika processer sker under lagringstiden och den effekt som mognadsprocessen har på 

den färdiga produkten beror på en kombination av många olika faktorer, bland annat 

karaktären på det råa destillatet, ekfatets egenskaper såsom träart, ursprung, storlek, rostning, 

klimatet på den plats där fatlagringen sker och fatets tidigare användningsområde (Mosedale 

& Puech, 1998; Conner, 2008; Jamais, 2014). Ju högre alkoholvolym desto mer aromer och 

tanniner tillförs till spriten från faten, oavsett vilken typ av ek som används och om det är nya 

eller begagnade fat (Jamais, 2014). Under ekfatslagringen koncentreras spriten, då en del 

avdunstar och de unga primärfuktsaromerna blir mindre och tyngre genom att de utvecklas 

långsamt, det ger djup och sötare, intensivare mer komplexa toner (Ibid.).  

 

Sensorisk upplevelse och analys 

Sensorisk analys är en disciplin som mäter, analyserar och tolkar konsumenters 

sinnesupplevelse av livsmedel och beskriver produktens egenskaper utifrån syn, doft, smak, 

känsel och hörsel (SSN, 2014; Öström, 2004). Analysen innefattar både kvalitativa och 

kvantitativa angreppssätt, samt mätning med både konsumenter och tränade bedömare (SSN, 

2014). Det finns två grupper av metoder inom sensoriken, analytiska och affektiva (Köster, 

2003). Analytiska metoder syftar till att ta reda på skillnader och mäta hur stora de är, 

affektiva metoder eller känslomässiga metoder mäter vad konsumenter tycker om produkter. 

För att bedöma egenskaper i en produkt med hjälp av smak- och luktsinnet krävs mer träning 

än när synen används. När det kommer till synen och i viss mån hörseln finns det medfödda 

mekanismer som gör att former, avstånd och riktningar uppfattas på ett liknande sätt (Ibid.). 

För smak, lukt och känsel handlar det mer om uppfattningar som bygger på inlärning och 

erfarenhet (Köster, 2003). Smakupplevelsen är starkt förknippad med produktens 

doftegenskaper (Berger, 2007). Men dofter och smaker kan inte existera utan psykologisk 

stimulans, aromföreningar måste frigöras från ett livsmedel och interagera med våra 

receptorer, volatila aromföreningar ger doft och icke-volatila aromföreningar ger smak (Laing 

& Jinks, 1996). Efter en tid i en miljö försämras förmågan att känna med dofter, det kallas 

                                                 
3 Den mest konsumerade destillerade spritsorten i Brasilien, tillverkas på rörsockerjuice och används främst till 

drinken caipirinha (Jamais, 2014). 
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sensorisk filtrering (Lawless & Heymann, 2010). Filtreringen innebär att sinnescellerna slutar 

reagerar på sinnesintryck, vilket kallas sensorisk adaption (Ibid.). 

 

Temporal dominance of sensation 

Temporal dominance of sensation, TDS, eller temporär dominans av förnimmelser är en 

metod för sensoriska bedömningar, där dominanta egenskaper i en produkt mäts i den ordning 

och det längdintervall som de uppfattas (Delarue et al., 2015). Att mäta flera olika egenskaper 

i en produkt eller i en mixtur är inte helt enkelt, därför mäts dominanta egenskaper med TDS 

(Pineau & Schlich, 2015). Det dominanta kan beskrivas som det som triggar4 mest av din 

uppmärksamhet vid en tidpunkt, det är med stor sannolikhet på grund av ökad intensitet, det 

dominanta behöver alltså inte vara väldigt eller det mest intensiva i produkten sett över hela 

bedömningen (Delarue et al., 2015). Fokus i TDS ligger på bedömarnas förmåga att ge 

konsekvent information om produktskillnader, snarare än att bevisa produktskillnader som 

sådana. Metoden är idag väl etablerad och används för både produktutveckling och validering 

av befintliga produkter (Ibid.). 

 

Medan beskrivande analyser ger en kirurgisk bild av varje egenskaps intensitet ger TDS en 

temporär överblick, av den mest påfallande egenskapen som uppfattas vid en viss tidpunkt 

(Delarue et al., 2015). Detta är en grundläggande begreppsmässig skillnad som kan leda till 

tankar om att TDS tar oss närmre sanningen av vad konsumenten faktiskt upplever (Ibid.). 

Det är antagligen en av anledningarna till att en del vetenskapliga artiklar som har publicerats 

de senaste åren behandlar relationen mellan TDS-metoden, konsumenter och gillande (Sudre, 

Pineau, Loret & Martin, 2012; Arnaud, Michel, Sylvie & Schlich, 2015; Carr & Lesniauskas, 

2016). 

 

Check-all-that-apply 

Check-all-that-apply, CATA, är en metod för att snabbt selektera bland egenskaper genom att 

en otränad panel markerar de sensoriska egenskaper i form av ord och begrepp som de tycker 

stämmer överens med en produkt utifrån en förutbestämd egenskapslista (Delarue et al., 

2015). Att välja egenskaper på det sättet har visat sig vara en enkel och intuitiv uppgift, som 

kräver mindre kognitiv ansträngning än metoder med intensitetskala (Adams, Williams, 

Lancaster & Foley, 2007). Med CATA samlas information snabbt in om perception av 

                                                 
4 Utlöser, sätter igång, aktiverar. 
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sensoriska egenskaper i livsmedelsprodukter, likt den som erhålls vid användande av 

beskrivande test med en tränad panel (Bruzzone, Ares & Gimenez, 2010). Egenskaperna kan 

tas fram genom en litteraturstudie eller genom kvalitativa konsumentstudier (Delarue et al., 

2015). Antalet egenskaper är viktigt då en för kort lista kan göra att panelen väljer alla 

egenskaper, medan en för lång list kan göra att bedömarna väljer mer taktiskt utan att 

egentligen tänka på produktens sensoriska egenskaper (Ibid.). 

 

Just-about-right 

Just-about-right, JAR, mäter produkters egenskaper i förhållande till respondenternas 

teoretiska ideal-nivå och används vanligen i konsumentundersökningar för att identifiera om 

produktegenskaper uppfattas på en nivå som är för hög, för låg eller just-about-right (Parker 

& Rothman, 2012). I fortsättningen av den här studien kommer ordet lagom föredras då det 

enligt Nilsen (personlig kommunikation, 21 april 2016) är ett ord som panelen lättare kan 

känna igen sig i. Skalan som används vid tillämpning av metoden JAR kan vara alltifrån tre 

till nio-gradig, i mitten och på varje sida av skalan finns sedan lika många tvådelade 

frågeställningar (Parker & Rothman, 2012). Frågeställningen bör vara anpassad och väl 

avvägd för att besvara syftet med studien, vid en första anblick kan det antagas vara ett naivt 

ställningstagande, men processen för att utveckla och analysera med metoden JAR är 

komplex (Ibid.). JAR ger en indikation på gillande förutsatt att det finns en tvådelad 

frågeställning, men det finns inga klara belägg eller bevis för att den förutser eller bekräftar 

optimala produkter eftersom att perceptionen kan skilja sig från person till person (Gere, 

Sipos & Héberger, 2015). 

 

Sensoriska bedömningar med temporal dominance of sensation 

Genom att jämföra resultatet från 21 studier med TDS visade det sig att en sensation ofta 

varierar från 20 och upp till 40 sekunder samt att dominansen av en egenskap har en 

genomsnittstid på 5,5 sekunder oavsett längden på hela bedömningen (Pineau et al., 2012). 

För bedömningar som varar ett par minuter eller längre är ofta dominansen av en egenskap 

mycket längre, antalet egenskaper som väljs är ofta fyra oavsett antal egenskaper i listan. Val 

av egenskaper är ytterst kritiskt och mer viktigt än för beskrivande test eftersom att 

egenskaperna inte väljs individuellt av panelmedlemmarna (Ibid.). Den första studien som 

gjordes med TDS var baserad på descriptive analysis, vilket inte är att rekommendera 

eftersom att det blandar ihop två kognitiva processer; val av dominant egenskap som är en 



  

12 

 

kvalitativ process och intensitet som är en kvantitativ skriver Delarue et al. (2015). Studier av 

Pineau et al. (2012) visar att en panel kan påverkas stort av ordningen på egenskaperna men 

att val av bra egenskaper och en välbalanserad ordning ger ett bra resultat. Varje enskild 

panelmedlem bör således få olika ordning, men samma ordning vid varje nytt test. Därmed 

säkerställs att bedömaren väljer det dominanta alternativet, plus att reaktionstiden förbättras 

(Delarue et al., 2015). 

 

Sensorisk kvalité  

Med alla de förväntningarna konsumenter har på en livsmedelsprodukt och för att kunna 

uppskatta den, är en av huvudfaktorerna att produkten har en sensoriskt tillfredsställande 

kvalité (Fiches, Saint-Eve, Jourdren, Déléris, Brunerie & Souchon, 2015). Positiv perception 

av aromer bidrar stort till sensorisk kvalité, detta är särskilt fallet för destillerade drycker, vars 

kvalité i huvudsak relateras till aromatisk rikedom och komplexitet (Ibid.). Det finns relativt 

mycket forskning om de processer som inträffar under fatlagringen medan processernas 

påverkan på den sensoriska upplevelsen av lagrad sprit är relativt outforskat (Connor, 2008). 

Tidigare sensoriska studier som har gjorts på detta område är bland annat den av Ferrari et al. 

(2004), syftet med studien var att identifiera vilka aromföreningar som är ansvariga för de 

vanligaste sensoriska beskrivningarna som används för destillerad sprit, i det fallet olagrad 

cognac. En annan studie på området gjordes av Fiches et al. (2015), med hjälp av TDS 

studerade de den temporära perceptionen av fransk brandy med olika lagringstid på ekfat. En 

del studier har gjorts med TDS på vin, men ekfatslagrat vin och ekfatslagrad sprit skiljer sig 

stort i sina sensoriska egenskaper, främst på grund av alkoholhalt (Jamais, 2014). 

Uppsatsförfattarna har därför valt att utesluta studier på vin med metoden TDS från den här 

uppsatsen. Hög alkoholhalt i dryck tenderar nämligen att på olika sätt störa perceptionen 

genom att förstärka vissa och genom att maskera vissa förnimmelser (Fiches et al., 2015).  

 

Alkoholhalten påverkar också hur olika grundsmaker uppfattas genom att förstärka vissa och 

försvaga andra, även om grundsmakerna i sig också påverkar varandra (Berger, 2007). Sötma 

har till exempel en förmåga att minska upplevelsen av salt, syra och bittra ämnen (Green, 

Lim, Osterhoff, Blacher & Nachtigali, 2010). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med metoden temporal dominance of sensation mäta hur sensoriska 

egenskaper i ekfatslagrade drycker med hög alkoholhalt uppfattas under ett specifikt 

tidsintervall samt att se hur gillandefaktorn kan spela in i bedömningarna. 

 

Frågeställningar 

 Hur påverkar gillande den sensoriska upplevelsen vid bedömning av temporärt 

dominanta egenskaper? 

 Hur påverkar tiden mellan proverna den sensoriska upplevelsen av ekfatslagrad sprit? 

 

Metod och material  

Metod-delen har delats in avsnitten litteratur- och databasinsamling, metodval, förberedelser, 

utformning av metoder, utformning och framtagning av egenskapslistor, panel. Därefter följer 

material-delen som har delats in i avsnitten ekfatslagrad sprit och glas. I avsnitten metodval 

och utformning av metoder, redogörs de tre olika delstudierna som genomfördes. 

 

Metod 

Metoderna som har använts för den här uppsatsen faller inom begreppen kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning innebär att metoden genererar en insamling av 

data som går att läsa av med siffror, vid kvalitativ forskning ligger fokus mer på ord och dess 

analys (Bryman, 2011). Med TDS mättes hur intensiteten av olika egenskaper uppfattas under 

ett tidsintervall, som en förberedande-fas och för att ta fram samt definiera de egenskaper 

panelen percipierade i de olika dryckerna användes CATA, de mest intensiva egenskaperna i 

varje spritsort studeras med metoden JAR för att mäta panelens gillande av de dominanta 

egenskaperna. Väldigt få studier tidigare har gjorts med metoden TDS på ekfatslagrad sprit 

och många nya rön vill utveckla teorier om att gillandefaktorn kan ha en stor påverkan på oss 

vid val av dominanta egenskaper. 

 

Litteratur- och databasinsamling 

Målet med insamlingen är att kunna hitta rätt information som bidrar till det djup som behövs 

för att genomföra studiens syfte (Bryman, 2011). I forskning ska utgångspunkten vara det 

syfte som valts ut och utefter det går det att finna lämpliga vetenskapliga artiklar samt 
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litteratur som stödjer forskning inom det valda ämnet (Patel & Davidson, 2011). Studiens 

teoretiska bakgrund är baserad på en litteraturstudie, som enligt Bryman (2011) utgör den 

vetenskapliga delen av uppsatsen. Det är viktigt för uppsatsförfattarna att först skapa sig en 

förståelse för ämnet, detta görs genom att läsa redan befintlig forskning, litteratur och teorier 

(Ibid.). Genom att ha bestämda sökord går det lättare att avgränsa en sökning och landa inom 

ett relevant ämnesområde (Bryman, 2011). Med hjälp av sökorden, TDS, temporal dominance 

of sensation, Perception, Volatile compounds, Preference, Attribute, Sensory Analysis, 

Beverage, Liking, Key odorant, Consumer, Consumption, Descriptive Analysis, Sensory 

perception och Sensory profile har uppsatsförfattarna hittat vetenskapliga artiklar i databasen 

Summon som behandlar studiens ämne. De sökord som använts samt sökresultatet, enskilt och 

i kombination, återfinns i den bifogade sökmatrisen (se bilaga 1). De artiklar som valts ut var 

vetenskapligt granskade och skrivna på engelska. Uppsatsen behandlar i många avseenden 

flera olika forskningsområden och därför har den tvärvetenskapliga sökmotorn Summon 

använts.  

 

Metodval 

För att studera syftet i den här uppsatsen används tre metoder, CATA, TDS och JAR. 

Metodvalen har delats in i tre delstudier, i delstudie ett togs de egenskaperna som panelen 

kunde percipiera fram med hjälp av CATA. I delstudie två mättes intensiteten av 

egenskaperna under ett tidsintervall med TDS, två studier genomfördes med TDS och 

benämns med, TDS studie A och B. För att mäta överlappningseffekten kortades tiden ner 

mellan bedömningarna från 5 minuter till 45 sekunder. I delstudie tre mättas gillandet av 

främst i form av dominanta egenskaper från CATA och TDS studie A med JAR. Testerna 

sattes upp och genomfördes i programmet EyeQuestion.  

 

Delstudie 1 – check-all-that-apply 

Syftet med delstudien var att informera bedömarna om metoderna och utformningen av 

studien, samt att identifiera vilka egenskaper panelen kunde uppfatta i de olika spritsorterna. 

CATA är en användbar metod för att snabbt identifiera de egenskapsord en panel percipierar i 

en dryck, genom reducering av antalet egenskapsord görs en lämplig anpassning till 

produkten vilket minskar deltagarens svarsbörda (Delarue et al., 2015). Panelträningen 

genomfördes endast en gång för att inte bedömarna skulle påverkas för mycket av 

produkterna, då samma produkter utgjorde underlag för evaluering och framtagande av 
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egenskapslistor. Fyra upprepande studier enligt test-retest 5 som genomfördes av Jaeger et al. 

(2013) visar att metoden har hög grad av reliabilitet (Delarue et al., 2015), vilket enligt 

Bryman (2011) utgör en grundsten för en studies pålitlighet. 

 

Delstudie 2 – temporal dominance of sensation studie A och B 

Styrkan med TDS är att resultatet blir flerdimensionellt, eftersom perception av aromer inte är 

en enda händelse utan en dynamisk process som utvecklas under tidsintervallet (Labbe, 

Schlich, Pineau, Gilbert & Martin, 2008). Definitionen av en egenskap är ytterst viktig för att 

panelmedlemmarna ska göra en bra bedömning enligt TDS-modellen (Pineau & Schlich, 

2015). Det är även viktigt att alla tänkbara egenskaper finns med när metoden används och 

urvalet görs ofta med beskrivande analyser (Delarue et al., 2015). Att TDS är en relativt enkel 

metod att genomföra för en panel som kräver väldigt lite eller ingen träning, skriver Pineau et 

al. (2012) och Déléris et al. (2011) som båda visar att det snarare handlar om bra egenskaper, 

att panelen pratar samma språk och att en genomgång av de valda egenskaperna behövs för att 

få ett bra resultat snarare än flera sessioner av träning. Men undersökningen som gjordes av 

Déléris et al. (2011) visade dock att en tränad panel kunde lyfta fram mer precisa skillnader än 

en otränad panel, vilket även Dahlberg (2012) kom fram till i sitt examensarbete där fem 

personer fick sensorisk träning på bedömning av ekfatslagrad sprit med metoden QDA, 

qualitative descriptive analysis.   

 

TDS ger en bild av egenskaper som uppfattas som dominanta snarare än egenskapernas 

intensitet, en panel behöver ingen träning för att se de skillnader som finns mellan olika 

produkter, men det kräver i sin tur att de som leder panelen har en bra produktkännedom för 

att definiera en passande egenskapslista (Pineau & Schlich, 2015). För att få en indikation på 

hur gillandefaktorn spelar in i bedömningen av dominanta egenskaper i TDS används 

metoden JAR.  

 

Delstudie 3 - just-about-right  

För att mäta vad panelen tyckte gällande de mest intensiva egenskaperna i produkterna vid 

TDS användes metoden JAR (Delarue et al., 2015). Om hälften gillar vanilj och hälften 

ogillar vanilj ger metoden ett genomsnittligt värde för deras gillande (Lawless, 2013). JAR-

skalor är avsedda att kombinera intensitet och acceptans för att relatera den upplevda styrkan 

                                                 
5 Upprepad mätning med samma objekt, av samma bedömare, under samma förhållande, inom kort period. 
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hos specifika egenskaper till respondentens teoretiska optimum (Parker & Rothman, 2012). 

Genom att kombinera JAR-skalan med en hedonisk-skala på bedömarens övergripande tycke 

av produkterna kan egenskaperna relateras till produkternas helhet och egenskaperna får då ett 

större perspektiv (Ibid.). 

 

Förberedelser 

Undersökningarna genomfördes 19-22 april 2016 i det sensoriska laboratoriet på RHS, 

Restaurang och hotellhögskolan, Örebro Universitet, i Grythyttan. Val av plats för sensoriska 

analyser är enligt Bryman (2011) viktigt, därför genomfördes undersökningarna i det 

sensoriska laboratoriet på RHS, som uppfyller ISO-standard (ISO 8589, 2007). Det är viktigt 

att miljön6 är ändamålsenlig och känns trygg för att maximera resultatet av panelen (Bryman, 

2011; Gustafsson et al., 2014). Panelen informerades om att undvika rökning och starka eller 

störande dofter som parfym, vilket annars kan störa studien (Jackson, 2009). Vid sensoriska 

bedömningar och analyser är det viktigt att deltagarna sitter enskilt för att inte påverka 

varandras svar och sensoriska upplevelse (Gustafsson et al., 2014). 

 

Utformning av metoderna 

Utformningen av metoderna i den här uppsatsen kan delas in tre olika faser, träningsfasen; 

CATA, TDS studie A och B samt JAR. I träningsfasen togs perceptiva egenskaper till TDS 

fram med CATA i de studerade produkterna, i fas två och tre mättes de utvalda egenskaperna 

med metoderna TDS och JAR. Panelen fick tre tider att välja på vid de tre olika dagarna som 

de olika testernas genomfördes. Mellan varje sensorisk bedömning fick de neutrala kex och 

vatten för att rensa gommen, förutom i TDS studie B där syftet vara att mäta 

överlappningseffekter. Uppsatsförfattarna poängterade för panelen, att aromegenskaperna 

syftade till doft och smakupplevelse av aromen, även om detta kan skilja sig från person till 

person, och att texturegenskaperna syftade till känslan av egenskapen. Till exempel: kanel 

uppfattas och beskrivs som både söt och/eller torr följaktligen är det söt eller torr som är 

dominant inte kanel. 

 

                                                 
6 Lokaler och utrustning 
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Delstudie 1 - check-all-that-apply 

För att selektera bland egenskaperna och för att få med alla tänkbara egenskaper sattes en lista 

på 42 egenskaper upp (se bilaga 3) efter en litteratur- och databasinsamling och studiebesök 

hos samarbetspartnern. Testet utformades sedan i EyeQuestion med inspiration från tidigare 

tester i boken Rapid sensory profiling techniques and related methods (Delarue et al., 2015). 

Panelmedlemmarna ombads att prova varje sprit och markera alla de egenskaper de kunde 

percipiera från varje enskild spritsort. Panelen fick även svara på om det var någon egenskap 

som saknades i den ursprungliga egenskapslistan (se bilaga 3) samt om det var någon 

egenskap som de tycker ska finnas med i en ekfatslagrad sprit som saknades i den provade 

produkten (se bilaga 7).  

 

Delstudie 2 – temporal dominance of sensation studie A och B 

I TDS studie A var det tre sessioner som utfördes med tre prover under ett tidsintervall på 90 

sekunder med fem minuters paus mellan varje prov. TDS studie B genomfördes likadant och 

med samma egenskaper som TDS studie A men med skillnaden att det var fyra prover och att 

tiden mellan proverna ändrades till 45 sekunder, för identifiera eventuella 

överlappningseffekter som uppstår av att prova sprit med kort tid mellan proverna. Ordningen 

var randomiserad för de två första proverna #153 och #250, och fixerad för sprit #161. Vilket 

möjliggör att det går att se de eventuella skillnader som uppstår av att prova sprit #161 och 

jämföra det med panelens upprepade provning av sprit #161. Detta gjordes för att 

uppdragsgivaren främst hade sett den effekten tidigare på sprit #161. 

 

TDS studierna har utformats med hjälp av tre tidigare studier (Déléris et al., 2011; Fiches et 

al., 2015; Pineau et al., 2009). Enligt Fiches et al. (2015) varar bedömningen av en 

ekfatslagrad sprit i 127,6  ± 5.3 sekunder. Panelen fick först en dummy7 för att få känna på 

metoden innan själva testet påbörjades. Panelen tog en sipp av provet som de sedan spottade 

ut i en spottkopp samtidigt som de klickade på “start” -knappen för att börja mätningen. Efter 

hand som de uppfattade en ny egenskap som dominant under tidsintervallet tryckte de på den 

egenskapen, samma egenskap gick att välja flera gånger. Mellan varje prov fick bedömarna 

fem minuter på sig för att göra sig redo för nästa prov genom att dricka vatten och äta 

naturella kex. Déléris et al. (2011) undersökte hur en panel där varje individ fått lika mycket 

träning valde mellan olika egenskaper beroende på hur många egenskaper som fanns med. De 

                                                 
7 Ett träningsprov, används ej i evaluering. 
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kom fram till att en egenskapslista inte bör innehålla mer än tio olika egenskaper från varje 

produkt (Ibid.). De tre olika spritsorterna genererade delvis olika egenskaper genom CATA 

(se bilaga 4). Men att ha fler egenskaper än de som är avsedda för var och en av spritsorterna 

skadar inte eftersom de egenskaperna ändå inte kommer att väljas av någon i panelen (Déléris 

et al., 2011). En del percipierade egenskaper ansågs särskilt viktiga för studien och om en 

spritsort hade mer än tio egenskaper definierades några om eller kopplades samman med 

snarlika egenskaper, till exempel anis och lakrits som sattes ihop till anis/lakrits. EyeQuestion 

är inte utformat för att ge olika produkter olika egenskaper med TDS. Men att ha fler 

egenskaper än de som är avsedda för var och en av spritsorterna skadar inte eftersom de 

egenskaperna ändå inte kommer att väljas av någon i panelen (Déléris et al., 2011). En lista 

där egenskaper saknades hade kunnat påverka panelen i att välja en egenskap som inte 

överensstämmer med vad de faktiskt upplever (Ibid.). På grund av produkternas komplexitet 

och med tanke på begränsningar i EyeQuestion utformades en gemensam egenskapslista för 

de tre spritsorterna, egenskapslistan som utformades till TDS innehåller därmed 23 

egenskaper (se bilaga 4). 

 

Mätningarna upprepades med samma panel för att få ett replikat, genom upprepning av testet 

ges validitet och reliabilitet på det observerade (Delarue et al., 2015). Reliabilitet syftar till att 

studier som upprepas med samma panel bör generera ett motsvarande resultat, validitet syftar 

till att det som ska undersökas också undersöks (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011). 

 

Delstudie 3 – just-about-right 

Totalt fyra egenskaper valdes ut från varje spritsort efter mätningen TDS studie A och CATA, 

för att angripa hur gillandefaktorn kan ha en avgörande roll vid bedömningar med TDS-

metoden. Utgångspunkten var att ha samma egenskaper, men eftersom att de tre spritsorterna 

skiljde sig åt i sina sensoriska egenskaper var det inte genomförbart. JAR genomfördes efter 

TDS studie B för att inte påverka resultaten från TDS. Processen med att både göra JAR och 

en hedonisk bedömning av produkten är krävande (Worch & Punter, 2015). Det bästa är att 

göra den här formen av tester i slutet av en studie eftersom att det skapas en referensram för 

panelen genom att ha provat de studerade produkterna (Ibid.). En JAR-skala från ett till fem 

sattes upp och panelen fick sedan ange var på skalan den nämnda egenskapen befinner sig (se 

tabell 1). Panelen fick även ange deras gillande av de tre spritsorterna på en hedonisk skala. 
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Tabell 1. Ett exempel på hur just-about-right är utformat. 

Gillandeskala För låg Låg Lagom Hög För hög 

Egenskap      

Vanilj 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Utformning och framtagning av egenskapslistor 

Den ursprungliga listan är framtagen för att representera de studerade produkterna och dess 

komplexitet. Eftersom att alla egenskaper, de uppsatsförfattarna och uppdragsgivaren på 

förhand definierat, ej skulle studeras i studien var ursprungslistan (se bilaga 3) på 42 

egenskaper. Som sedan skalades ner till 23 egenskaper med metoden CATA (se bilaga 4). De 

23 egenskaperna användes sedan i TDS studie A och B.  

 

 

För att selektera egenskaperna i CATA markerades de i fallande ordning, med den egenskap 

som flest percipierat först, tills tio egenskaper var markerade för varje spritsort (se bilaga 8). 

Med undantag för de egenskaper som gjordes om till en ny, till exempel: gräs, grön, örtig och 

besk som gjordes om till grönt inslag/bittert. Egenskaperna anis och lakrits gjordes om till en 

gemensam anis/lakrits. Ek och ceder fick gå under samma kategori och därför användes ordet 

träig. En ny egenskap i form av pomerans togs fram. Blommig och parfym gjordes till 

blommig/parfym.  

 

Egenskaperna från varje sprit tillsammans med panelens kommentarer (se bilaga 7) gjorde att 

följande egenskapslista utformades till TDS: vanilj, träig, kokos, kryddig, anis/lakrits, 

pomerans, smörkola, brunt socker, karamelliserad, choklad, krämig, grönt inslag/bitter, 

blommig/parfymig, brännande, värmande, rökig, petroleum, torr, plast/gummi, bärig, 

len/oljig, pepprig, söt. De mest dominanta egenskaperna i den första mätningen med metoden 

TDS utgjorde tillsammans med CATA underlag för metoden JAR (se bilaga 5), med undantag 

för egenskapen kanel som lades till i JAR för sprit #250 för att testa panelens tillförlitlighet. 

Från sprit #250 togs egenskaperna: vanilj, brännande effekt, kanel, träig. Från sprit #153 togs 

egenskaperna: vanilj, brännande effekt, värmande effekt och torr. Från sprit #161 togs 

egenskaperna: vanilj, brännande effekt och anis/lakrits (se bilaga 5). 
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Bearbetning och analys av data 

De sensoriska bedömningarna utformades och genomfördes i programmet EyeQuestion som 

är ett sensoriskt verktyg för insamling och analys av data. Efter att respektive test avslutats 

användes tilläggsprogrammet EyeOpeneR för att skapa tabeller och diagram som visade 

panelens samlade perception av produkternas egenskaper, informationen konverterades sedan 

till tabeller och grafer med hjälp av Microsoft Excel och Word. Därefter tolkades och 

formulerades resultatet i skriftlig form. En sammanställning av varje panelmedlems 

percipierade egenskaper plockades ut från CATA och rangordnades sedan för att ge panelens 

mest percipierade egenskaper i varje spritsort. I JAR kopplades gillandet av produkterna 

samman med den percipierade nivån av de olika egenskaperna med EyeOpeneR. Resultatet 

från EyeOpeneR visades som en tre-gradig skala eftersom att programmet räknar ut ett 

medelvärde och slår sedan ihop de högsta och de lägsta alternativen med varandra. 

 

I TDS-graferna från EyeOpeneR är tidsintervallen 0 till 10, 10 till 20, upp till 100, vilket i det 

här fallet motsvarar 9 sekunder per tidsintervall och i tabellerna för TDS har 

uppsatsförfattarna skrivit ut det i sekunder. För att förenkla diagrammen är en viss 

överskattning gjord av uppsatsförfattarna, för mer noggrannhet se bilaga 6. En signifikansnivå 

på 5 procent angavs när graferna till TDS plottades ut. Enligt Bryman (2011) mäts statistisk 

signifikans ofta med formeln p < 0,05. Det är den högsta risknivån som generellt används och 

risken att få ett negativt samband med formeln är en av tjugo. Vid ett stickprov skulle det 

betyda att max fem av hundra bedömare skulle kunna ha gett ett resultat som inte återfinns i 

stickprovsunderlaget. Statisk signifikans är inget bevis, det ger en indikation på det studerade 

(Ibid.). 

 

Panel 

För att rekrytera panelmedlemmar till de sensoriska bedömningarna kontaktades studenter vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan muntligt och via det sociala nätverket 

Facebook. Urvalet för undersökningen gjordes genom ett bekvämlighetsurval, det är ett enkelt 

och snabbt sätt för att samla ihop deltagare som ska passa det utvalda syftet (Bryman, 2011). 

Jackson (2009) menar att det är viktigt att urvalet är välgenomtänkt när en undersökning ska 

förberedas och genomföras. TDS är en relativt komplex modell och den kräver därför fler 

upprepningar än till exempel desciptive analysis (Delarue et al., 2015). Studier gjorda av 

Pineau et al. (2009) visar att en större panel kräver färre antal replikat, vid 16 bedömare 
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behövs ett replikat och vid en panel på 30 deltagare hade det räckt med ett bedömningstillfälle 

(Ibid.). Studenterna fick information om undersökningen samt tider och datum för när 

bedömningen skulle genomföras. Panelen bestod till en början av totalt 17 unga vuxna 

nuvarande eller tidigare studerande vid RHS, med generellt sett god produktkännedom. Vilket 

underlättar enligt Gustafsson et al. (2014) som skriver att sensoriska bedömningar blir bättre 

om panelen har en god produktkännedom och intresse av undersökningens ämne samt syfte. 

 

Uppsatsförfattarna hade CATA som utgångspunkt för panelträning och framtagande av 

egenskapslista, normalt sett vid konsumentundersökningar med metoden CATA är antalet 

panelmedlemmar sällan färre än 50 (Delarue et al., 2015). Men eftersom att målet med CATA 

är att generera panelens perception och definition av sensoriska egenskaper ansågs det vara 

tillräckligt med en panel på 17 paneldeltagare. Vid bedömningarna med TDS och JAR var det 

16 panelmedlemmar eftersom att en panelmedlem drabbats av plötslig hemlängtan. 

 

Material 
 

Ekfatslagrad sprit 

För att bedöma hur sensoriska egenskaper i drycker med hög alkoholhalt uppfattas under ett 

tidsintervall och hur gillandefaktorn påverkar valet användes tre ekfatslagrade spritsorter. 

Spritsorterna valdes ut av uppdragsgivaren på grund av sina sensoriska skillnader i form av 

ursprung, lagring och råmaterial och kodades, av uppdragsgivaren för att denne ville hålla 

spritsorterna hemliga, enligt följande: #153, #161 och #250. De späddes till en alkoholhalt på 

40 procent för att upprätta en homogen produkt och stabiliserades. 

 

Glas 

Glasens betydelse är av stor vikt vid en sensorisk analys, de bör vara identiska och innehålla 

samma mängd dryck (Jackson, 2009). Drycken som analyserades, serverades i svarta ISO-

standardiserade glas som kodades med tresiffriga, slumpmässigt framtagna, koder (Gustafsson 

et al., 2014; ISO 3591, 1977). Detta gör att den ekfatslagrade spriten kan analyseras under 

exakt samma förhållanden. Varje panelmedlem fick 2,5 centiliter ekfatslagrad sprit som 

serverades vid rumstemperatur. Proverna iordningställdes samma dag som testerna 

genomfördes, en timme före bedömning, för att proverna skulle hålla en jämn temperatur och 

kvalité genom undersökningarna (Szatek, 2011; Gustafsson et al., 2014).  
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Etisk planering för studiens genomförande 

När det kommer till forskning finns det centrala etiska principer som uppsatsskrivaren 

behöver ta hänsyn till (Bryman, 2011). De etiska principer som har tagits hänsyn till är 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i studien har rätt att bestämma om de vill medverka 

och ett godkännande av den medverkande för att delta i studien har därför erfordrats. För att 

deltagarna ska kunna bestämma om sitt deltagande skall de få information tydlig information 

angående studien och dess genomförande, denna del av de etiska principerna kallas för 

informationskravet (Ibid.). Deltagandet i studien är helt frivilligt och det klargjordes att deras 

bidrag är viktigt för studiens ändamål (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Genom ett 

informationsblad har alla deltagande fått ta del av information som rör studiens syfte och de 

olika sensoriska tester som ska utföras samt kontaktuppgifter till de ansvariga för testerna (se 

bilaga 2) (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Alla i panelen blev informerade om att 

deras deltagande i de olika testerna förblir anonymt. Bryman (2011) skriver att 

konfidentialitetskravet är en viktig del av dessa etiska principer då information om deltagarna 

inte ska tillhandahållas av obehöriga. Samtliga uppgifter som samlats in om enskilda personer 

behandlas enligt nyttjandekravet, att uppgifterna endast använts för forskningsändamålet 

(Bryman, 2011). Studien genomfördes med ett godkännande från handledare och RHS 

eftersom att det är sprit med hög alkoholhalt som skulle bedömas. 

 

Resultat 

Resultatet utgår från panelens bedömningar av de mest dominanta egenskaperna kopplat till 

panelens gillande med metoden JAR. Resultatet från TDS studie A och B jämförs sedan med 

hur egenskaperna uppfattades under JAR. Därefter följer en jämförelse av egenskaperna i 

TDS studie A och B samt överlappande-effekt vid upprepning av sprit #161. 

 

Just-about-right 

Tabell 2 visar att panelen föredrar sprit #153 före sprit #161 om än marginellt. Det är ingen 

signifikant skillnad mellan sprit #153 och #161, däremot skiljer sig sprit #153 och sprit #161 

signifikant i gillande mot sprit #250. Även de enskilda egenskapernas nivå i JAR är betydligt 

högre i sprit #153 och sprit #161 än i sprit #250 (se bild 1). 
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Tabell 2. Panelens genomsnittliga gillande från 0-100 av de olika spritsorterna med en 

hedonisk skala. Signifikansnivån är satt till 5 procent. 

Spritsort #153 #161 #250 

    

Gillande 62,5  

 

64  43,5  

 

Resultatet från JAR (se bild 1) för sprit #250 visar att det genomsnittliga värdet av panelens 

samlade bedömning är att den har en för låg nivå av vanilj, även om 44 procent anser den vara 

lagom. Den brännande effekten bedömdes vara för hög av 69 procent, en fjärdedel av panelen 

tyckte att den var lagom. Lika många tyckte att mängden kanel var för hög som för låg och 

hälften bedömde den som lagom. Egenskapen träig var jämnt bedömd av panelen med ett litet 

överslag på att det var för mycket. 

 

Bild 1. Resultaten ur JAR-analysen presenteras via en frekvensfördelning för alla spritsorter 

som slogs ihop för att få en översikt av resultat. Dessa presenterades sedan med färgkodning 

där grön var för hög, gul var lagom och röd för låg. Värdena har avrundats till närmsta heltal. 

 

Resultatet från JAR för sprit #153 (se bild 1) visar att värmande effekten är den egenskapen 

som har mest lagom genom hela testet. Den torra effekten bedömdes som lagom av 56 
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procent, sedan är det relativt jämnt fördelat på för hög och för låg. Den brännande effekten 

bedömdes som lagom av 44 procent, för låg av 19 procent och för hög av 37 procent. 

 

Resultaten från JAR för Sprit #161 (se bild 1) visar att det genomsnittliga värdet av panelens 

samlade bedömning kopplat till gillande är att den har en övervägande lagom-nivå av alla 

egenskaper. Egenskaperna kryddigt och vanilj är 56 procent lagom, anis/lakrits är 50 procent 

lagom och den brännande effekten är 62 procent lagom. Ungefär en tredjedel av panelen 

tyckte att kryddigt, anis/lakrits och vanilj var för låg och att den brännande effekten var för 

hög. 

 

Temporal dominance of sensation 

De dominanta egenskaperna i varje mätning med TDS har sammanställts i tabeller, för grafer 

se bilaga 6, de markerade sekvenserna har en signifikansnivå på fem procent. Dominanta 

egenskaper från TDS studie A har markerats med x,X och XX. Dominanta egenskaper från 

TDS studie B har markerats med y, Y och YY. Där x,y anger frekvens på 13.1 till 20 procent, 

X,Y frekvens över 20 procent och XX,YY frekvens över 30 procent, där en frekvens på 100 

procent hade motsvarat hela panelen.  

 

Tidsintervall på under 4,5 sekunder har markerats med z eller q. Den totala evalueringstiden 

är 90 sekunder i TDS-mätningarna och angavs av EyeOpeneR som 100 procent, intervallerna 

har räknats om i sekunder och ett tidsintervall är därför tio procent av 90 sekunder, det vill 

säga nio sekunder. 

 

Temporärt dominanta egenskaper i sprit #250 

Resultatet från TDS A och B för sprit #250 visar de egenskaper som är i temporär dominans 

under tidsintervallet 90 sekunder. Egenskaperna brännande och blommigt/parfym var 

dominanta precis i början av TDS studie A. Därefter slog träig och vanilj in och i slutet av 

tidsintervallet var det träig, rökig och kokos som hade signifikant dominans. I början av 

bedömningen för TDS studie B hade egenskaperna träig, värmande, brännande och vanilj 

temporär dominans. I mitten av bedömningen anis/lakrits, träig och vanilj. I slutet av 

bedömningen träig, vanilj, söt och värmande (se tabell 4). 
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Tabell 4. Sammanställning av resultatet från TDS studie A och B för sprit #250, som visar de 

egenskaper med signifikans under bedömningen. Signifikansnivån ligger på 5 procent. För 

diagram (se bilaga 6). 

Tidsintervall  

(i sekunder) 

0-9   9-18 18-27 27-36    36-45 45-54 54-63 63-72 72-81 81-90 

Dominanta 

egenskaper 

          

  Brännande  zx  y-Y x    Y y       

 Blommig/parfym  zx x        

  Träig  y-Y Y-y x X Y-y-Y XX XX y XX    yq x 

  Vanilj  y   x  y y zx  y x 

  Söt          yq 

  Rökig       x    

  Anis/Lakrits      y     

  Kokos          zx 

  Värmande   y       y 

 

Temporal dominance of sensation och just-about-right sprit #250 

I TDS studie A är vanilj dominant vid tre tidsintervall, med en frekvens på under 20 procent. I 

TDS studie B har vanilj signifikant dominans vid 9 till 18, 54 till 81 med en frekvens på under 

20 procent vid alla fyra intervallen, 56 procent tycker det är för lite vanilj och 44 procent 

lagom enligt mätningen med JAR. 

 

Egenskapen träig har temporär dominans med en frekvens under 20 procent vid 27 till 36 

sekunder, vid 81 till 90 sekunder och vid 36 till 45 sekunder är frekvensen över 20 procent 

och vid tidsintervallet 45 till 72 är den över 30 procent, i TDS-studie A. I TDS studie B 

registrerades egenskapen träig av panelen som dominant vid tidsintervallen 9 till 27, 36 till 

45, 54 till 63 och 72 till 81, med en konvex kurva vid 9 till 27 och 36 till 45 samt en 

nedåtgående från 54 till 63 och en kort sekvens på under 4,5 sekunder vid 72 till 81. I JAR har 

egenskapen bedömts som för hög av 38 procent, som lagom av 31 procent och för låg av 31 

procent. Det är därmed svårt att säga om perceptionen av egenskapen ger ett positivt eller 

negativt intryck, cirka en tredjedel verkar föredra den då de bedömt den som lagom medan en 

tredjedel bedömt den som för hög och en tredjedel som för låg. 

 

I TDS studie A har den brännande effekten en dominans vid 18 sekunder fram till 27 

sekunder med en frekvens under 20 procent. I TDS studie B har den brännande effekten 

dominans vid 9 till 36 sekunder med en konvex kurva på över 20 procents frekvens vid 18 till 

27 sekunder. Egenskapen brännande effekt har signifikant dominans i början av både TDS 
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studie A och B, i JAR har den bedömts som för hög av 69 procent, lagom av 25 procent och 

för låg av 6 procent. Den brännande effekten tycks därmed vara för hög i början av sprit #250 

även om 25 procent tycker att den är lagom. Egenskapen kanel finns inte med i 

egenskapslistan för TDS utan är med för att testa panelens tillförlitlighet och egenskapen har 

högst dominans i JAR för sprit #250. 

 

Temporärt dominanta egenskaper i sprit #153 

Resultatet från TDS A och B för prov #153 visar de egenskaper som är i temporär dominans 

under ett tidsintervall på 90 sekunder. Vanilj och choklad var dominant i början av 

bedömningen, därefter brännande, värmande, vanilj och karamelliserad och i slutet av 

bedömningen var det torr och petroleum som hade dominans. I början av bedömningen för 

TDS studie B var det brännande och anis/lakrits som var dominanta. Brännande fortsatte att 

vara dominant samtidigt som värmande, karamelliserad och träig slog in i mitten av 

bedömningen, i slutet var det brännande och värmande som hade signifikant dominans (se 

tabell 5). 

 

Tabell 5. Sammanställning av resultatet från TDS studie A och B för sprit #153 som visar de 

egenskaper med signifikans under bedömningen. Signifikansnivån ligger på 5 procent. 

För diagram (se bilaga 6). 

Tidsintervall  

(i sekunder) 

0-9   9-18 18-27 27-36    36-45 45-54 54-63 63-72 72-81 81-90 

Dominanta 

egenskaper 

          

  Choklad  zx x        

  Brännande  Y y x-X y X Y x y x y   y 

  Vanilj X X x  x      

  Värmande    y  x-X-x x   y 

  Karamelliserad     y  xz xz   

  Torr         Xz xz 

  Träig    y y Y yq    

  Petroleum          x 

  Anis/Lakrits   yq        

 

Temporal dominance of sensation och just-about-right sprit #153 

I TDS studie A har vanilj dominans med frekvens under 20 procent vid intervallen 0 till 27 

och 36 till 45. I TDS studie B har vanilj en frekvens på under 13.1 procent i hela 

tidsintervallet och är därmed inte signifikant. I JAR bedömdes vanilj vara lagom av 44 

procent, för hög av 37 procent och för låg av 19 procent. Den värmande effekten hade en 
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dominant frekvens vid intervallet 45 till 63 med en konkav kurva vid 45 till 54 och var i ett 

par sekunder över 20 procent. I TDS studie B har den värmande effekten registrerats som 

dominant vid två tillfällen, 27 till 36 med en frekvens under 20 procent och vid 81 till 90 med 

frekvens över 20 procent i ett par sekunder. I JAR bedömdes den värmande effekten vara 

lagom av 81 procent, för hög av 13 procent och för låg av 6 procent.  

 

I TDS studie A är egenskapen torr registrerad som dominant vid intervallet 76 till 85 med en 

frekvens under 20 procent. I TDS studie B registrerades inte den torra effekten som dominant 

vid något tidsintervall. Från 63 till 90 i TDS studie B var det endast värmande och brännande 

effekt som registrerades som dominanta, vilket var precis i slutet av tidsintervallet.  

I JAR bedömdes egenskapen torr vara lagom av 56 procent, för låg av 25 procent och för hög 

av 19 procent. 

 

I TDS studie A registrerades brännande som dominant mellan 27 och 63, med en frekvens 

över 20 procent i slutet av intervallet 27 till 36 och under hela 36 till 45 resterande del var 

frekvensen under 20 procent. I TDS studie B var den brännande effekten dominant från 9 till 

63 och 81 till 90, vid 36 till 45 var den över 20 procent i övrigt var frekvensen under 20 

procent. I JAR bedömdes brännande effekt som lagom av 44 procent, för hög av 37 procent 

och för låg av 19 procent. 

 

Temporärt dominanta egenskaper i sprit #161 

Resultatet från TDS A och B för prov #161 visar de egenskaper som är i temporär dominans 

under tidsintervallet 90 sekunder (se tabell 6). Med värmande och brännande precis i början 

av bedömningen för TDS studie A, sen slog petroleum, kryddig, len/oljig in samtidigt som 

värmande fortfarande hade dominans, i slutet av bedömningen var det kryddig, träig, grönt 

inslag/bittert och anis/lakrits som hade dominanta frekvenser. I början av TDS studie B var 

det värmande, rökig och smörkola som hade dominans, sen slog träig, vanilj, brännande och 

anis/lakrits in, i slutet av bedömningen var det len/oljig, träig och smörkola som hade 

dominans. 
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Tabell 6. Sammanställning av resultatet från TDS studie A och B för sprit #161, som visar de 

egenskaper med signifikans under bedömningen. Signifikansnivån ligger på 5 procent. 

För diagram (se bilaga 6).  
Tidsintervall  

(i sekunder) 

0-9  9-18 18-27 27-36 36-45 45-54 54-63 63-72 72-81 81-90 

Dominanta 

egenskaper 

          

  Värmande  x x   y x x zx Y   x 

  Len/Oljig     x    yz  

  Brännande  x X x  yz y y    

  Kryddig     xz x x x   

  Träig    y   xz x   y y-Y YY 

  Grönt inslag/ 

  Bitter 

       xz xz  

  Anis/Lakrits      yz yz   x 

  Petroleum    xz xz      

  Vanilj    y       

  Smörkola  y       y  

  Rökig  yz y yz       

 

Temporal dominance of sensation och just-about-right sprit #161 

De egenskaper som lyftes fram från TDS studie A för att studera panelens gillande med 

metoden JAR var: vanilj, brännande effekt, anis/lakrits, kryddig.  

 

I TDS studie A har egenskapen kryddigt en dominant frekvens under 20 procent vid 45 

sekunder och fram till 72. I TDS studie B har egenskapen kryddigt inte någon signifikant 

dominans. I JAR bedömdes egenskapen kryddigt som lagom av 56 procent, för låg av 31 

procent och för hög av 13 procent. Brännande effekt är dominant efter 9 sekunder och till 36 

med en frekvens över 20 procent efter 18 till 27 sekunder i TDS studie A.  

 

I TDS studie B är den brännande effekten registrerad som dominant vid 36 till 54 sekunder 

med en frekvens under 20 procent. I TDS studie B2 är den brännande effekten registrerad i 

slutet av sensationen, närmare bestämt vid runt 50 till 90 sekunder och vid två tidsintervall är 

frekvensen över 20 procent (54 till 63 och 72 till 81). I JAR har egenskapen brännande effekt 

bedömts som lagom av 62 procent och för hög av 38 procent. 

 

I TDS studie B och B2 var vanilj dominant vid 27 till 36 sekunder med en frekvens under 20 

procent. I TDS studie A är inte egenskapen vanilj dominant vid något tidsintervall. I JAR har 

egenskapen vanilj bedömts som 56 procent lagom, för låg av 31 procent och för hög av 13 
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procent. I TDS studie A hade anis/lakrits en dominant frekvens vid 81 till 90 sekunder. I TDS 

studie B har anis/lakrits en dominant frekvens vid 54 till 63 sekunder och i TDS studie B2 

finns inte egenskapen registrerad som dominant vid något tidsintervall. I JAR har egenskapen 

anis/lakrits bedömts som lagom av 50 procent, för låg av 31 procent och för hög av 19 

procent. 

 

Tabell 7. Upprepad provning av sprit #161, som visar de egenskaper med signifikans under 

bedömningen. Signifikansnivån ligger på 5 procent. För diagram (se bilaga 6). 
Tidsintervall  

(i sekunder) 

0-9   9-18 18-27 27-36    36-45 45-54 54-63 63-72 72-81 81-90 

Dominanta 

egenskaper 

          

  Träig         x x 

  Brännande      xz x-X x x-X x 

  Vanilj xz xz  x       

  Choklad     x      

 

Överlappningseffekter sprit #161 

När panelen provade samma sprit igen med 45 sekunder mellan bedömningarna och utan 

någon neutralisering har endast egenskapen vanilj signifikant dominans innan 36 sekunder, 

sen slår choklad in i ett kort tidsintervall. Efter halva bedömningen slår den brännande 

effekten in tillsammans med träig. Antalet signifikanta egenskaper i halverades när samma 

sprit provades igen; endast fyra dominanta egenskaper i TDS studie B2 jämfört med åtta 

egenskaper i TDS studie A och i TDS studie B, registrerades av panelen (se tabell 8). 
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Tabell 8. Sammanställning av resultatet från TDS studie B och B2 för sprit #161, som visar de 

egenskaper med signifikans under bedömningen. Signifikansnivån ligger på 5 procent. För 

diagram (se bilaga 6). 

Tidsintervall  

(i sekunder) 

0-9   9-18 18-27 27-36 36-45 45-54 54-63 63-72 72-81 81-90 

Dominanta egenskaper           

  B1. Värmande     y    y    

  B1. Len/Oljig         yz  

  B1. Brännande     yz y y    

  B2. Brännande      xz x-X x x-X x 

  B1. Träig    y     y y-Y YY 

  B2. Träig         x x 

  B1. Anis/Lakrits      yz yz    

  B2. Choklad     x      

  B1. Vanilj    y       

  B2. Vanilj xz xz  x       

  B1. Smörkola  y       y  

  B1. Rökig  yz y yz       

B2. TDS studie B2 (upprepning) 

B1. TDS studie B 

 

Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion av det resultatet som presenterats i den här uppsatsen, i 

resultatdiskussion ställs resultatet i studien mot tidigare forskning och litteratur inom området 

som tagits upp i bakgrunden. Det är svårt att göra den här typen av mätningar på så pass 

komplexa produkter, vissa likheter syntes i spritsorterna genom härledning till aromernas 

ursprung under tillverkningsprocessen. Inget tyder på att gillande styr val av dominant 

egenskap, men för att göra den bedömningen behövs mer kunskap om panelens preferenser. 

 

Sensoriska bedömningar på ekfatslagrad sprit  

Eftersom att det finns få tidigare studier på området med metoden TDS är det svårt att jämföra 

resultatet med tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar. Att använda kvalitativa och 

kvantitativa metoder som i den här studien för att sedan dra slutsatser ifrån det känns inte helt 
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realistiskt eller generaliserbart. Vilket kan bero på att upplevelsen av en dryck inkluderar alla 

mänskliga sinnen och att informationen om detta komplexa ämne kan vara svår att mäta 

(Herdenstam, 2011). Detta kan också bero på tidigare erfarenheter och förnimmelser vilket 

gör att preferenserna kommer att variera från person till person (Eriksson et al., 2003). Ett av 

tillfällena som detta syntes tydligt vid, var när panelen fick en upprepad provning av sprit 

#161 och antalet egenskaper halverades gentemot de två tidigare mätningarna på samma 

spritsort. Effekten som syntes vid upprepningen var att inga egenskaper som kan direkt-

relateras till alkoholen uppmättes i början av mätningen, efter halva mätningen hade 

egenskaperna träig och brännande temporär dominans. Resultaten visar också att upplevelsen 

av en produkt inte bara verkar skilja sig från person till person utan också från gång till gång 

eller så har det med sensorisk adaption att göra. Enligt Fiches et al. (2015) tenderar den höga 

alkoholhalten att störa perceptionen genom att maskera vissa förnimmelser och förhöja vissa 

andra och enligt Lawless och Heymann (2010) kan det bero på sensorisk filtrering som 

uppstår när en produkt provas under en längre tid. Filtreringen innebär att sinnescellerna 

slutar reagerar på sinnesintryck, vilket kallas sensorisk adaption (Ibid.). 

 

Komplexiteten i ekfatslagrad sprit 

I resultatet presenterades under vilka tidsintervall olika egenskaper percipierades som 

dominanta i de olika spritsorterna. Men att säga vilka aromer som kommer från vad är inte 

alltid helt enkelt, speciellt inte med de egenskapsbeskrivningarna som generellt sett används 

för att beskriva en dryck sensoriskt skriver Jeffery (2012). Det går att göra en härledning av 

vissa till olika processer i tillverkningen eller säga att det är ett samband av råvara, jäsning, 

rostning, ekfat eller kemiska processer under mognaden, som ger vissa aromer (Jeffery, 2012; 

Broom, 2013; Mosedale & Puech, 1998). Utifrån resultatet kan vissa likheter mellan 

bedömningarna av de enskilda spritsorterna med härledning till vilka egenskaper som 

uppfattas tidigt eller sent i bedömningarna göras. En ekfatslagrad sprit, som är ett resultat 

efter destillation av en förjäsningsbar jordbruksprodukt, består till största del av aromer som 

grovt hård-draget kan härledas till faten, rostningsgraden och destillationen (Broom, 2013; 

Conner, 2008). Enligt Jamais (2014) beror aromerna till större del på alkoholvolymen än 

själva faten, ju högre alkoholvolym desto mer aromer och tanniner från faten tillförs till 

spriten (Ibid.). Det är varken något som kan bekräftas eller förkastas genom studien i den här 

uppsatsen, för att konkretisera egenskapernas tidpunkter under bedömningarna med TDS har 

de delats in i ekfat och alkohol när spritsorterna behandlas nedan.  
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I sprit #250 uppfattades brännande och blommigt/parfymigt som dominanta egenskaper i 

början av TDS studie A och i TDS studie B var det träig, värmande, brännande och vanilj. I 

mitten av bedömningen i TDS studie A hade träig och vanilj dominans, i studie B anis/lakrits, 

träig samt vanilj. I slutet av bedömningen för TDS studie A var det träig, rökig och kokos som 

hade signifikant dominans och i TDS studie B träig, vanilj, söt och värmande. Enligt panelens 

bedömningar av sprit #250 i TDS studie A och B är perceptionen av egenskaper som främst 

kan härledas till alkohol störst i början av sensationen tillsammans med egenskaper från 

ekfatet. I mitten av bedömningen hade egenskaper som främst kan härledas till ekfat temporär 

dominans och i slutet egenskaper som främst kan härledas till ekfat och alkohol (Jeffery, 

2012; Berger, 2007). 

 

I sprit #153 uppfattades vanilj och choklad som dominanta egenskaper i början av TDS studie 

A och i TDS studie B var det brännande och anis/lakrits som var dominanta. I mitten av 

bedömningen i TDS studie A hade brännande, värmande, vanilj och choklad temporär 

dominans och i TDS studie B brännande, värmande, karamelliserad och träig. I slutet av 

bedömningen för TDS studie A var torr och petroleum dominanta och i TDS studie B var det 

brännande, värmande som hade signifikant dominans. Enligt panelens bedömningar är 

perceptionen av egenskaper som främst kan härledas till ekfat i studie A och alkohol i studie 

B störst i början av bedömningen (Jeffery, 2012; Berger, 2007). I mitten av bedömningen 

hade egenskaper som främst kan härledas till ekfat och alkohol temporär dominans i båda 

studierna och i slutet av bedömningen egenskaper som främst kan härledas till alkoholen 

(Ibid.). 

 

I sprit #161 uppfattades värmande och brännande som dominanta egenskaper i början av TDS 

studie A och i TDS studie B var det värmande brännande och smörkola som hade dominans. I 

mitten av bedömningen i TDS studie A hade petroleum, kryddig, len/oljig och värmande 

dominans och i TDS studie B träig, vanilj, brännande och anis/lakrits. I slutet av bedömningen 

för TDS studie A var kryddig, träig, grönt inslag/bitter och anis/lakrits dominanta och i TDS 

B var det len/oljig, träig och smörkola. Enligt panelens bedömningar av sprit #161 i TDS 

studie A och B är perceptionen av egenskaper som främst kan härledas till alkoholen störst i 

början, sedan alkohol och ekfat och i slutet alkohol och ekfat (Jeffery, 2012; Berger, 2007). 
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Gillandefaktorn 

Den utvalda panelen har genom sin utbildning en förståelse för och vana att göra objektiva 

bedömningar, men utformningen av TDS kräver skarpsinne. Direkt när en ny perception 

uppfattas ska den markeras; kan JAR visa för oss om panelens bedömningar är objektiva eller 

subjektiva? 

 

JAR ger indikation på vad konsumenter gillar och ogillar (Delarue et al., 2015). TDS ger en 

indikation på när egenskaper är dominanta under evalueringstiden av en produkt (Pineau & 

Schlich, 2015), men om egenskaperna är positiva eller negativa för panelmedlemmarna är inte 

alltid helt lätt att bedöma utan att veta panelmedlemmarnas personliga preferens. Även om 

JAR ger oss en indikation är det svårt att veta om panelmedlemmarna på förhand gillar eller 

ogillar de olika egenskaperna, vilket kan speglas av deras bedömning i JAR. Precis som Gere 

et al. (2015) skriver finns det inga klara belägg för att metoden förutser eller bekräftar 

optimala produkter eftersom att perceptionen kan skilja sig från person till person. Men det är 

intressant att lyfta fram panelens samlade bedömning i form av gillande samt att ställa det mot 

dominanta egenskaper. 

 

Sprit #250 motsvarade panelens förväntningar av en ekfatslagrad sprit till 43,5 procent, den 

samlade bedömningen är att den skulle haft lite mer vanilj och mycket mindre brännande 

effekt. När det kommer till egenskapen träig kan ingen sådan bedömning göras då 38 procent 

tyckte att den var för hög, 31 procent lagom och 31 procent för låg. Egenskapen kanel kan 

antas vara lagom eftersom att 50 procent bedömde den som lagom och 25 procent vardera för 

hög eller för låg. I båda mätningarna med TDS uppfattades vanilj vid vardera tre gånger i 

båda bedömningarna med låg men signifikant dominans. Den brännande effekten var störst i 

början av bedömningen i både TDS studie A och B. Träig har dominans genom stora delar av 

både TDS studie A och B och egenskapen kanel finns som nämnt tidigare inte med på 

egenskapslistan för TDS. 

 

Sprit #153 motsvarande panelens förväntningar av en ekfatslagrad sprit till 62,5 procent och 

majoriteten tyckte att egenskaperna torr och värmande var på en lagom nivå. 81 procent 

tyckte att den värmande effekten var på en lagom nivå. Den kunde ha varit lite torrare enligt 

25 procent, men 19 procent bedömde egenskapen torr som för hög. Den brännande effekten 

kunde antagligen ha varit något lägre eftersom att 37 procent bedömde den som för hög, 19 
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procent för låg och 44 procent som lagom, det samma gällde även för vanilj. I TDS studie A 

och B utläses att den värmande effekten har dominans vid två tidsintervall, i TDS studie A har 

den ett kort intervall där frekvensen är över 20 procent. Torr har endast dominans i slutet av 

TDS studie A och det är därmed svårt att dra några slutsatser. Vanilj hade dominans vid fyra 

intervaller i början av TDS studie B och den brännande effekten hade temporär dominans fyra 

gånger i TDS studie A varav två gånger med frekvens över 20 procent, i TDS studie B var den 

brännande effekten temporärt dominant fem gånger med en frekvens över 20 procent i två 

tidsintervall.  

 

Sprit #161 motsvarade panelens förväntningar av en ekfatslagrad sprit till 64 procent och alla 

egenskaper bedömdes av majoriteten vara på en lagom nivå. Kryddig, anis/lakrits och vanilj 

bedömdes som för låg av 31 procent, kryddigt och vanilj som för låg av 13 procent, 

anis/lakrits som för hög av 19 procent och den brännande effekten som lagom av 62 procent. 

Mätningarna med TDS visar att egenskapen brännande effekt har temporär dominans vid tre 

tidsintervall precis i början av TDS studie A och vid fyra tidsintervall i mitten av TDS studie 

B. Kryddig hade bara temporär dominans i TDS studie A. Anis/lakrits hade temporär 

dominans i mitten av TDS studie B och slutet av TDS studie B.  

 

Endast hypoteser kan läggas fram kring vilken betydelse egenskaper med högt lagom värde i 

JAR har i förhållande till hur de percipierades i TDS-studierna. För att studera det djupare 

behövs mer kunskaper om panelmedlemmarnas uppfattning av egenskaperna. Kanel är ett bra 

exempel på hur panelen förmodligen kan påverkas av metoden JAR. När du får en egenskap 

given på förhand, som med JAR-metoden, tvingas du, medvetet eller omedvetet, att fånga upp 

den egenskapen i produkten oavsett om den finns där eller inte. Egenskapen kanel fick lagom 

i JAR trots att ingen i panelen registrerat att de percipierade den i sprit #250 vid CATA. 

Antingen kände bedömarna sig tvingade att välja egenskapen i JAR och majoriteten valde 

därför lagom, eftersom att nivån varken var för hög eller för låg, eller valde majoriteten lagom 

eftersom att det överensstämmer med deras preferens för kanel i en ekfatslagrad sprit, att 

kanel alltså inte hör hemma i en ekfatslagrad sprit och att de som valde för högt eller för lågt 

blev tvingade till att percipiera det. Det leder fram till en framtida frågeställning, Hur mycket 

påverkas en panel av att bedöma givna egenskaper? 
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Metod- och materialdiskussion 

Nedan följer en diskussion av materialet som används till denna uppsats, i metod- och 

materialdiskussion ställs metoderna av studien mot tidigare forskning och litteratur inom 

området som tagits upp i bakgrunden. 

 

Check-all-that-apply 

CATA användes som bekant vid det här stadiet för att definiera de egenskapsord panelen 

percipierade och identifierade sig med i undersökningsmaterialet. Delarue et al. (2015) skriver 

att CATA är en användbar metod för att snabbt kunna identifiera de egenskapsord en panel 

percipierar i en dryck, genom reducering av antalet egenskapsord från 42 till 23 stycken 

gjordes en lämplig anpassning till produkterna vilket minskade deltagarens svarsbörda (Ibid.). 

Men det kräver i sin tur att dem som leder panelen har en bra produktkännedom för att 

definiera en passande egenskapslista menar Pineau och Schlich (2015). Uppsatsförfattarna 

kände till dryckerna mycket väl och den ursprungliga egenskapslistan som togs fram efter 

studiebesök hos uppdragsgivaren har gett den hög validitet. 

 

Om antalet egenskaper hade skalats ner mer, kunde fokus ha lagts mer på att studera de valda 

egenskaperna vilket hade gett ett resultat av högre kvalité, studien kunde annars ha delats in i 

flera delstudier för att studera de valda egenskapsorden. Egenskaper som brännande och 

värmande kan ha en hårfin gräns. Panelen fick instruktioner om egenskapernas betydelse, till 

exempel att kanel är en arom och känslan av egenskapen är torr. Öström (2004) menar att det 

är viktigt att egenskapsbeskrivningarna stämmer överens med vad vi får i munnen eftersom 

detta annars kan påverka resultatet till det negativa. Pineau och Schlich (2015) menar att 

definitionen av en egenskap är ytterst viktig för att panelmedlemmarna ska göra en bra 

bedömning enligt TDS-modellen. Jamais (2014) menar att ekfatslagrad sprit är en komplex 

produkt vilket bekräftades som en följd av genomförandet med metoden CATA, eftersom det 

var spridda meningar om vilka egenskaper som fanns i spriten. Uppsatsförfattarna upplevde 

att det även hade behövts mer panelträning för att kunna definiera fler olika egenskaper inför 

användandet av metoden TDS. Men Delarue et al. (2015) menar att CATA är en populär och 

användbar metod när tid och resurser inte räcker till för att träna upp en panel, 

uppsatsförfattarna kände att tiden var begränsad och CATA ansågs därför som en lämplig 

metod. 
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Temporal dominance of sensation 

Metoden TDS är idag väl etablerad och används för både produktutveckling och validering av 

befintliga produkter (Delarue et al., 2015). Uppsatsförfattarna valde att genomföra en TDS-

undersökning för att mäta hur den sensoriska upplevelsen av en ekfatslagrad sprit förändras 

över tid. Även om metoden var ny för uppsatsförfattarna var den lätt att sätta sig in i och att 

lära ut, detta märktes på paneldeltagarna som snabbt adapterade sig till metoden. 

 

Delarue et al. (2015) skriver att det är en dynamisk metod som gav ett tydligt resultat. Då 

metoden går ut på att undersöka egenskapernas dominans i förhållande till varandra under en 

utsatt tid kan detta ha varit en stressfaktor som påverkat panelmedlemmarnas bedömning. I 

kombination med en väldigt stor egenskapslista och en del egenskaper med liknande innebörd 

är detta några av de aspekter som bör tas hänsyn till vid tillämpning av resultatet i uppsatsen. 

Produkternas komplexitet gjorde att avskalning av egenskapslistan tillsammans med 

begränsningar i programmet EyeQuestion var ogenomförbar. Den stora egenskapslistan kan 

ha gjort att det tog lång tid för panelmedlemmarna att hitta eftersökta egenskaper. Ett 

beskrivande test kunde ha genomförts innan TDS studierna för att definiera panelens 

perceptioner. Paneldeltagarna hade möjlighet att ange egenskaper i CATA men det 

utnyttjades föga.  

 

TDS är en kvantitativ forskningsmetod vilket innebär att den genererar en insamling av data 

som går att läsa av med siffror. Metoden tar oss närmare sanningen av vad konsumenten 

faktiskt upplever genom ett flerdimensionellt resultat, eftersom perception av aromer inte är 

en enda händelse utan en dynamisk process som utvecklas under tidsintervallet (Delarue et al., 

2015). Detta gjorde att uppsatsförfattarna hade viss problematik med att utläsa och förstå viss 

insamlad data och sammanställa detta med en stor egenskapslista samt en plot fullmatad med 

olika egenskaper. 

 

Något som uppsatsförfattarna borde tänkt på är att panelmedlemmarna har drycken olika lång 

tid i munnen, detta kan ha påverkat resultatet. Tydligare instruktioner borde ha satts upp i 

EyeQuestion vid bedömningarna med TDS för när drycken skulle intas, spottas ut och 

bedömningen påbörjas för att få en bättre bedömning. Det var även svårt att få 

panelmedlemmarna att ta lika stor mängd sprit i munnen, vilket skulle kunnat ha 

standardiserats genom att ha haft mindre mängd sprit i varje glas och att deltagarna skulle ha 
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intagit hela glasets vätska vid bedömningen. Efter TDS undersökningen ansåg även 

uppsatsförfattarna att fler träningstillfällen hade behövts för att panelmedlemmarna skulle bli 

säkrare och därmed uppnå en högre bedömningsnivå. Dock ska det inte behövas träning enligt 

Delarue et al. (2015). Men undersökningen som gjordes av Déléris et al. (2011) och Dahlberg 

(2012) visade däremot att en tränad panel kunde lyfta fram mer precisa skillnader än en 

otränad panel. För att ta reda på om gillandefaktorn faktiskt har en avgörande roll kunde fler 

tester ha gjorts på just den frågan och kanske med andra metoder än JAR. Resultatet ger 

endast indikation på att gillandefaktorn har eller inte har en avgörande roll vid den här typen 

av bedömningar. 

 

Just-about-right 

JAR-skalan är till för att se när konsumenterna finner produkter i balans. JAR-skalan används 

för att ta reda på varför en konsument gillar eller ogillar en sensorisk egenskap hos den 

ekfatslagrade spriten (Delarue et al., 2015). Genom att skalstegen antas vara lika stora 

möjliggör det att ta fram mer avancerade statistiska beräkningar på de data som framkommer 

menar Gustafsson et al. (2014). Om endast den hedoniska skalan funnits med, hade det varit 

svårt att utläsa intensitet och balans i dryckerna. JAR-skalan hade kunnat vara ännu tydligare 

då två svarsalternativ var relativt lika fast de skulle beskriva motsatta saker. I ett JAR test kan 

skalan innehålla nio steg skriver Parker och Rothman (2012), uppsatsförfattarna valde att 

korta ner alternativen till fem steg vilket Gustafsson et al. (2014) skriver kan underlätta för 

panelen som svarar. 

 

Material 

Bryman (2011) skriver att urvalet av panelmedlemmar till en undersökning bör vara noga 

förberett och väl genomtänkt. Tanken vid studiens början var att ha en panel med endast 

sommelierstudenter från årkurs tre vid restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. För att 

en sådan panel bedömdes vara mer van vid sensoriska tester av ekfatslagrad sprit. Vilket från 

uppsatsförfattarnas sida i efterhand kan anses ha varit snävt och studenter från de andra 

programmen och årskurserna på skolan erbjöds därför att delta i studien. Gustafsson (2004) 

skriver att panelmedlemmarna upplever smakegenskaper på olika sätt. Men eftersom att 

samtliga panelmedlemmar vid bedömningarna var studenter vid restaurang-och 

hotellhögskolan i Grythyttan fanns en viss förkunskap inom sensorik och att göra objektiva 

bedömningar vilket ansågs skapa ett tillförlitligt resultat. 
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Varje delstudie genomfördes vid tre olika tider och gav möjlighet till att fler panelmedlemmar 

kunde delta. Hade det bara funnits en tid varje dag hade risken ökat för bortfall. Ett krav som 

ställdes för deras deltagande var att genomföra hela studien och samma panel genomförde alla 

testerna med undantag för ett bortfall inför TDS studie A. 

 

Ett krav från uppdragsgivaren var att hålla undersökningsmaterialet hemligt genom studien 

och panelmedlemmarna fick därför endast information om att det var ekfatslagrad sprit som 

skulle analyseras. Att produkterna hölls hemliga gjorde också att studiens tillförlitlighet ökade 

eftersom att panelmedlemmarna annars kan ha förutfattade meningar om produkterna som ska 

analyseras. Den ekfatslagrade spriten förvarades och bedömdes i rumstemperatur vilket gjorde 

att panelmedlemmarna kunde bedöma respektive prov utan att påverkas av 

temperaturskillnader. Enligt Gustafsson et al. (2014) är det viktigt för resultatet att alla prov 

bedöms lika. Materialet valdes ut av uppdragsgivaren och egenskapslistor utformades utifrån 

de utvalda produkterna. 

 

Inga demografiska frågor så som kön, utbildning, etnicitet etc. ställdes till panelmedlemmarna 

eftersom detta ansågs irrelevant för studiens sammanhang. För att ge läsaren en uppfattning 

om panelmedlemmarna har deras utbildning, ålder och inställning till alkoholhaltiga drycker 

angetts i metodavsnittet. 

 

Forskningsetisk uppföljning 

Under hela studien och undersökningarna har hänsyn tagits till de etiska principer som 

Bryman (2011) förespråkar. Alla deltagarna i panelen anmälde sig frivilligt av eget intresse 

för att delta i studien och gav sin tillit och godkännande enligt samtyckeskravet (Bryman, 

2011). Deltagarna fick ett informationsblad som beskrev studiens syfte enligt 

informationskravet och konfidentialitetskravet samt muntligt godkänna sitt deltagande under 

varje delstudie. Kontaktuppgifter gavs ut till panelmedlemmarna via informationsbrevet och 

vid panelträningen. Ingen av panelmedlemmarna uttryckte informationen varken innan eller 

under studien som bristfällig, inte heller har någon kontaktat med uppsatsförfattarna eller 

handledarna har upprättats av någon panelmedlem angående brister i studien eller 

informationen. Materialet som samlades in i studien har behandlats utan möjlighet att 

identifiera undersökningens deltagare och varje panelmedlems bedömningar registrerades 

som Anonymous av EyeQuestion vid varje bedömning. Även demografiska aspekter har valts 
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bort helt enligt konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna har enligt 

nyttjandekravet informerat deltagarna att all data endast kommer att användas i studiens 

ändamål. De etiska riktlinjerna syftar till att skydda individen och i denna studie har 

författarna bedömt att individen inte lämnat ut några känsliga uppgifter (Bryman, 2011). 

Panelmedlemmarna var anonyma från början till slut genom studien och går inte att spåra ur 

data som samlats in. 

 

Slutsatser 

Doft- och smakupplevelsen i en ekfatslagrad sprit är en komplex dynamisk process, för att 

göra sensoriska mätningar med TDS-metoden behövs mer omfattande träning än i den här 

studien, främst för att få panelen att förstå metoden och därmed kunna göra bra bedömningar. 

Fokus på träningen behövs framförallt för att öka panelens reaktionsförmåga, pricksäkerhet 

och i att bedöma intensitet. För att mäta sensoriska egenskaper och för att se om 

gillandefaktorn har en avgörande roll i mätningar med TDS-metoden behövs information om 

panelens preferenser av studerade egenskaper. Studien visar att om tiden är för kort mellan 

proverna kan de överlappa varandra, vilket kan ha en stor inverkan på den sensoriska 

upplevelsen. Antal signifikant dominanta egenskaper halverades jämfört med tidigare mätning 

på samma sprit och egenskaper relaterade till alkohol syntes inte i det tidigare skeendet av 

bedömningen. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Processerna under fatlagringen av ekfatslagrad sprit är väl studerade till skillnad från dess 

påverkan på den sensoriska upplevelsen (Connor, 2008). Den här studien kan användas för att 

ge en djupare inblick i och förstå den process som sker vid sensoriska bedömningar av 

komplexa produkter, i det här fallet ekfatslagrad sprit. Studien ämnar ge läsaren en förståelse 

för att begrepp som längd och intensitet är en dynamisk process och som lätt kan mätas med 

TDS-metoden, eftersom upplevelsen av en produkt är en ständigt pågående process. Genom 

att ge en temporär överblick av studerade egenskaper är tanken att TDS-metoden tar oss 

närmre sanningen av vad konsumenten upplever genom att ge en temporär överblick av det 

percipierade (Delarue et al., 2015). När en alkoholhaltig dryck beskrivs sensoriskt används 

ofta ord som komplexitet, längd och intensitet. Intensiteten av enskilda aromer under tiden 

som perceptionen varar beskrivs sällan. Vid en sensorisk mätning med TDS kopplas 
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begreppen samman genom att den enskilda intensiteten av flera olika egenskaper, aromer, 

texturer eller flavors mäts under ett tidsintervall. Studien visar att tiden mellan prover vid 

bedömning av komplexa produkter som ekfatslagrad alkoholhaltig dryck spelar stor roll för 

upplevelsen. Detta eftersom effekten av egenskaperna i produkter kan ha en långvarig 

inverkan, enligt Fiches et al. (2015) varar bedömningen av en ekfatslagrad sprit i 127,6  ± 5.3 

sekunder.  

 

Genom att tillämpa TDS-metoden kan vidare forskning fokusera på att generera en 

provningsmetod där dynamisk upplevelse av smak och doft kan kombineras och enskilda 

begrepp som komplexitet, längd och intensitet bedömas under ett tidsintervall och inte genom 

att dissekeras likt vid användning av mer standardiserade objektiva metoder. Genom TDS ges 

en mer målande beskrivning av hur perceptionen förändras, precis på det sättet som 

professorn Köster fantiserade om; likt ett pianos anslagsmekanism där varje tangent 

representerar en egenskap och pianisten spelar en melodi av produkten (Pineau & Schlich, 

2015). 

 

Studien kan ge en fingervisning av vikten med att ha en tränad panel vid användning av TDS-

metoden på en komplex produkt som ekfatslagrad sprit och hela studien kan ses som en 

pilotstudie, eftersom det finns väldigt lite tidigare forskning med metoden; en del av syftet 

med studien som var att se om gillandefaktorn har en stor påverkan på oss vid val av 

dominanta egenskaper. En djupare studie i personliga preferensers påverkan med mer fokus 

på beskrivande tester behöver göras för att se hur stor påverkan det har på bedömning av 

dominanta egenskaper med TDS. En stor del i framtida studier bedöms även vara att öka 

antalet upprepningar för att bedöma validitet av det insamlade materialet när komplexa 

produkter bedöms med TDS-metoden. 

  

Utvecklingsmöjligheter för TDS-metoden för tillämpning på komplexa produkter och ett sätt 

att vidareutveckla metoden för tillämpning av ekfatslagrad sprit med tanke på ovan nämnt. 

Detta skulle kunna vara att det i TDS finns en möjlighet för bedömarna att trycka på en hold-

knapp/change (då börjar mätningen) för att sedan välja de dominanta egenskaperna; 

alternativt att egenskaperna ligger i huvudgrupper och när panelmedlemmen trycker på en 

knapp registreras det och mätningen påbörjas, panelmedlemmen kan sedan välja vilken 

egenskap inom kategorin som uppfattades som dominant. 
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Bilaga 2 

Informationsblad 

Syftet med studien är att med metoden TDS, temporal dominance of sensation, kan översättas 

till: temporär dominans av sensationer, mäta hur sensoriska egenskaper i drycker med hög 

alkoholhalt kan beskrivas under ett specifikt tidsintervall samt hur gillandefaktorn spelar in i 

bedömningarna.  

 

Bedömarna (du) kommer att på en datorskärm få en lista på de egenskaper som är direkt 

kopplade till de dryckerna som kommer att provas i studien, i det här fallet fyra stycken 

ekfatslagrade spritsorter. Det är sedan upp till varje panelmedlem att om och om igen ange 

den egenskap som är dominant till dess att bedömningen tar slut. 

 

Uppsatsförfattarna i projektet är studenterna Sebastian Allinger och Mattias Nilsson-Schneier 

vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Projektet löper under 

2016-03 och kommer att avrapporteras under 2016-06. Vi gör uppsatsen i samarbete med ett 

företag som har valt att vara anonyma. Bakgrund till projektet är ekfatslagrad sprit som är ett 

väldigt omskrivit ämne, det som saknas är studier gjorda med metoden TDS. Det är en snabb 

metod för att mäta dominanta egenskaper i en livsmedelsprodukt och testerna kommer att vara 

randomiserade. Med hjälp av er och genom studien hoppas vi att kunna fylla igen en del av 

denna kunskapslucka. Det vill säga TDS på ekfatslagrad sprit som vi inte har hittat en enda 

tidigare studie på. Vi kommer utgå från en lista på egenskaper som vi tar fram i samarbete 

med vår uppdragsgivare och egenskaperna kommer sedan testas med den tilltänkta panelen 

innan bedömningarna. Det kommer sammanlagt att bli fyra sessioner, en för träning och tre 

för bedömning. Varje bedömningar beräknas ta cirka 30 minuter. 

 

Tack för att ni ställer upp i vår studie! Med vänliga hälsningar Sebastian och Mattias. 

 
Kontaktuppgifter 
 
Sebastian Allinger    Mattias Nilsson-Schneier 

Email: sebastianallinger@gmail.com   Email: mattiasschneier@gmail.com 

Mobil: 0730-52 93 91    Mobil: 0733-10 01 77 

 

Handledare: Åsa Öström, professor & Asgeir Nilsen, universitetsadjunkt 

Email: asa.ostrom@oru.se & asgeir.nilsen@oru.se  
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Bilaga 3 

Ursprunglig egenskapslista    

(42 egenskaper)  

 

Karamelliserad                 Smörkola    Syrlig         Choklad     Torr 

Kardemumma                  Jästig          Kryddig     Kokos        Söt 

Ceder  Vanilj         Träig          Besk Anis 

Bränt socker     Blött trä     Omoget      Bastu         Grön 

Brunt socker                    Källare       Krämig       Socker        Ek 

Uttorkande                      Nejlika       Lakrits       Kanel         Len 

Blommig                          Pepprig      Gräs               

Brännande   Örtig              Bärig          

Fruktig        Rökig         Brödig        

Sammandragande Torkad frukt                     

Värmande    
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Egenskapslista genererad av check-all-that-apply  

23 egenskaper, som användes vid TDS studie A och B.  

 

Vanilj, träig, kokos, kryddig, anis/lakrits, pomerans, smörkola, brunt socker, karamelliserad 

, choklad, krämig, grönt inslag/bitter, blommig/parfymig, brännande, värmande, rökig 

petroleum, torr, plast/gummi, bärig, len/oljig, pepprig, söt 

 

Egenskaper från olika prov till TDS 
#250 #153 #161 

Vanilj Vanilj Vanilj 

Kryddig Ek Ek 

Träig Träig Träig 

Torkad frukt Karamelliserad Karamelliserad 

Kokos Smörkola Kokos 

Brunt Socker Brunt Socker Brunt Socker 

Rökig Krämig Choklad 

Brännande Len Len 

Värmande Värmande Värmande 

Söt Söt Söt 
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Egenskapslista just-about-right 

  

Egenskapslista genererad av CATA och TDS studie A 

Sprit #250 Sprit #153 Sprit #161 

Vanilj Vanilj Vanilj 

Brännande effekt Brännande effekt Brännande effekt 

Kanel Värmande effekt Anis/lakrits 

Träig Torr Kryddigt 

Liking Liking Liking 
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Diagram temporal dominance of sensation 
 
      

 

 
TDS studie A på sprit #250 med frekvens vertikalt och tidsintervall horisontellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TDS studie B på sprit #250 med frekvens vertikalt och tidsintervall horisontellt 
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TDS studie A på sprit #153 med frekvens vertikalt och tidsintervall horisontellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TDS studie B på sprit #153 med frekvens vertikalt och tidsintervall horisontellt 
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TDS studie A på sprit #161 med frekvens vertikalt och tidsintervall horisontellt. 

 

 

 

 

 

 

 
TDS studie B på sprit #161 med frekvens vertikalt och tidsintervall horisontellt. 

 

 

 

 



  

4 

 

  Bilaga 6 (4/4) 
 

 

 

 

 
TDS studie B2 på sprit #161 med frekvens vertikalt och tidsintervall horisontellt. 
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Bilaga 7 

Egenskaper som saknades enligt panelen 

Sprit #250 

Panelist Remark 

A0004 Banan, aceton 

A0008 Lacknafta, gummi 

A0009 Parfymig i doften 

A0014 Olja/garage 

A0015 Intensitet 

A0017 Vanellin Artificiellt 

 

Sprit #153 

Panelist Remark 

A0001 Citrusfrukt, typ kanderad apelsin. 

A0002 Upplevs nästan som lite oljig 

A0004 Arrak 

A0005 Tycker att den har en tydlig smak och doft av majs. Känslan är 

väldigt solmogen. 

A0006 Koncentration av doft och smak 

A0014 Gummi, ny badboll 

A0015 Något som inte stämmer, typ plast/gummi/konstgjort 

A0017 Mjölkchoklad Smörig 

 

Sprit #155 

 

 

I CATA fanns det även med en punkt där panelen fick skriva egna egenskaper de tycker ska 

finnas i en ekfatslagrad sprit och som saknades i var och en av de provade produkterna. 

Sammanlagt fem kommentarer från fyra olika panelmedlemmar var resultatet, vilket ansågs 

vara för lite för att lägga någon tyngd vid 

#250: 1. Mer frukt. 2. Torv.  

#153: 3. Mer Jordighet och örtighet.  

#161: 4. komplex, tobak. 

Panelist Remark 

A0003 en strävhet i gommen 

A0004 Arrak 

A0006 Pomerans 

A0012 Varm, våtdräkt 

A0014 lite gummi men inte lika distinkt som förra provet, varmt trä, beskt örtigt 

A0015 - 

A0017 Nej. 
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Översikt av urvalsprocessen  
för att generera egenskaper till just-about-right 
 

Ursprungliga 

egenskaper 

(CATA) 

Frekvens

CATA 

# 250 

Frekvens

CATA 

# 153 

Frekvens

CATA 

# 161 

Egenskaper 

TDS 

TDS-

studie A 

sprit #250 

TDS-

studie A 

sprit #153 

TDS-

studie A 

sprit #161 

Blött trä 4 2 7     

Ek 2 8 8     

Vanilj 9 15 11 Vanilj Signifikant Signfikant Signifikant 

Ceder 3 4 5     

Bastu 2 2 4     

Källare 3 0 0     

Träig 7 6 6 Träig Signifikant  Signifikant 

Kryddig 6 4 3 Kryddig   Signifikant 

Kanel 0 2 2     

Nejlika 2 2 3     

Anis 6 3 3 Anis/Lakrits   Signifikant 

Lakrits 4 3 2 Anis/Lakrits   Signifikant 

Kokos 5 2 5 Kokos Signifikant   

Karde-

mumma 

0 0 1     

Brödig 1 4 1     

Jästig 1 1 0     

Torkad 

frukt 

5 4 5     

Fruktig 1 4 2     

Bärig 2 0 0     

Omoget 4 0 0     

Karamell-

iserad 

2 8 12 Karamell-

iserad 

 Signifikant  

Smörkola 4 8 5 Smörkola    

Socker 0 2 1     

Bränt 

socker 

1 4 6     

Brunt 

socker 

7 9 9 Brunt 

Socker 

   

Choklad 1 4 7 Choklad  Signifikant  

Krämig 1 8 4 Krämig    

Len 4 11 7 Len    

Blommig 5 0 0     

Gräs 6 1 1     

Grön 3 2 0     

Örtig 7 0 3     

Samman-

dragande 

4 1 0     

Brännande 6 2 6 Brännande Signifikant Signifikant Signifikant 

Värmande 8 9 8 Värmande  Signifikant Signifikant 

Uttorkande 1 0 3     

Torr 2 4 3 Torr  Signifikant  

Pepprig 1 3 1 Pepprig    

Rökig 5 2 1 Rökig Signifikant   

Besk 2 0 1     

Syrlig 3 1 1     

Söt 5 7 8 Söt Signifikant   
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Sammanslagningar och nya egenskapsord efter kommenterar från panelen 

Spritsort 

 

Nya egenskapsord till TDS 

som  ej fanns med i CATA 

# 250 # 153 # 161 

Grönt inslag/bittert  Signifikant TDS 

studie A 

Signifikant TDS 

studie A 

Blommig/Parfymig Signifikant TDS 

studie A 

  

Petroleum  Signifikant TDS 

studie A 

 

Plast/gummi    

Bärig    

Len/oljig  Signifikant TDS 

studie A  

 

Pomerans    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


