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FÖRORD  
Inom den aktuella kursen Examensarbete C, 15hp, har det i industriell skala testats ett recept 
på hälsosammare hamburgerbröd framtaget av en av uppsatsförfattarna under en tidigare kurs 
Sensorisk analysteknik och produktutveckling, 15 hp vid Institutionen för kostvetenskap, 
Uppsala universitet.  
 
Ett stort tack till Fazer AB för all hjälp och bakning av hamburgerbröden. Fazer bageri är ett 
av de ledande företagen i världen när det gäller utveckling av hälsosamma rågbröd 
(Fazergroup, u.å.).  
 
Ett stort tack även till vår handledare, Iwona Kihlberg, för ditt engagemang, expertis, 
feedback och stöttning genom alla steg i detta examensarbete. Vi är oändligt tacksamma! 
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Titel: Konsumenternas preferenser för hamburgerbröd bakat på rågmjöl och surdeg 

• Produktutveckling i samarbete med industrin  
 
Författare: Anna Edvinsson & Amanda Ytterskog  
 

SAMMANFATTNING  
 
Introduktion: Endast tre av tio får i sig tillräckligt med fibrer. Råg innehåller mest fibrer av 
sädesslagen och därför finns potential till utveckling av populära snabbmatsprodukter 
innehållandes råg.  
Syfte: Att studera konsumenternas acceptans och preferenser för två nya typer av 
hamburgerbröd bakade på rågmjöl och med olika surdegskulturer samt för ett hamburgerbröd 
som finns på den befintliga marknaden.  
Metod och material: Två recept på hamburgerbröd framtagna under tidigare kurs Sensorisk 
analysteknik och produktutveckling bakades på Fazer bageri och testades i ett konsumenttest 
(n=300). Testet utfördes i en livsmedelsbutik samt på ett universitetsområde. Enkäten 
omfattade ett acceptanstest med 7-gradig hedonisk skala, preferens rangtest och 
bakgrundsfrågor relaterade till konsumtion. 
Resultat: Båda experimentella hamburgerbröden fick en lägre acceptans (md=5) än 
referensbrödet (md=6). Enligt ANOVA var det signifikant skillnad mellan referensbrödet och 
båda experimentella hamburgerbröden. Friedmans test visade signifikanta skillnader mellan 
proverna i preferens rangtestet. Enligt parvisjämförelsen föredrog konsumenterna 
referensbrödet framför de experimentella hamburgerbröden. Konsumenterna ansåg att gott, 
saftigt och nyttigt var viktiga egenskaper. Köpviljan var högst för referensbrödet. 
Konklusion: Testen visade att de experimentella bröden inte föredrogs. Acceptansgraden var 
på den positiva delen av acceptansskalan. Det finns behov av hälsosammare hamburgerbröd 
på marknaden som har en hög sensorisk acceptans och utvecklingspotential i receptet för 
dessa. Mer resurser behövs för anpassning av receptet för att fungera i en industriell skala. 
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Title: Consumer’s preferences for hamburger bread on rye flour and sourdough 
-Product development in collaboration with the industry 
 
Authors: Anna Edvinsson & Amanda Ytterskog 
 
ABSTRACT  
Introduction: Only three out of ten get enough fiber. Rye is the cereal that contains most 
fiber and there is a potential in developing popular fast food products containing rye. 
Aim: To study consumer acceptance and preferences for two new types of hamburger bread 
baked on rye flour and with different sourdough cultures and for a hamburger bread that is on 
the existing market. 
Method and material: Two recipes for hamburger bread prepared under previous course 
Sensory analysis technique and product development were baked at Fazer bakery and tested 
in a consumer test (n = 300). The test was performed in a grocery store and on a university 
campus. The questionnaire included an acceptance test with 7-degree hedonic scale, 
preference rank test and background issues related to consumption. 
Results: Both experimental hamburger breads received a lower acceptance (md = 5) than the 
reference bread (md = 6). According to ANOVA, there was a significant difference between 
the reference bread and both experimental hamburger breads. Friedman's tests showed 
significant differences between the samples in the preference rank test. According to the pair 
vision comparison, consumers preferred the reference bread over the experimental hamburger 
breads. Consumers stated that tasty, juicy and healthy were important characteristics for 
hamburger bread. The “willingness to buy” was highest for the reference bread. 
Conclusion: The test showed that the experimental breads were not preferred. The acceptance 
rate was on the positive part of the acceptance scale. There is a need for healthier hamburger 
bread on the market with a high sensory acceptance and a development potential in the recipe 
for these. More resources are needed to adapt the recipe to function in an industrial scale. 
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1.INTRODUKTION  
 
Cirka 98% av Sveriges befolkning konsumerar bröd. Bland dessa 98% är intaget av extra 
grovt fullkornsbröd mycket låg på omkring 10% (Amcoff, Edberg, Enghardt Barbieri, 
Lindroos, Nälsén, Pearson & Warensjö Lemming, 2012). Yngre åldersgrupper (18-30, 31-44 
år), lågutbildade, samt skolungdomar får i sig en mindre andel fullkorn från bröd, eftersom de 
konsumerar vitt bröd i större utsträckning. De åldersgrupper som har det högsta intaget av 
fullkornsbröd är de äldre åldersgrupperna (45-64, 65-80 år). Konsumtionen av bröd utanför 
hemmet kan vara en förklaring till att yngre åldersgrupper främst konsumerar vitt bröd. De 
yngre åldersgrupperna rapporterar att de äter brödtyper som kan hittas på 
snabbmatsrestauranger (Sandvik, Kihlberg, Lindroos, Marklinder & Nydahl, 2014). 
Efterfrågan på mer hälsosam snabbmat bland yngre personer (15-29 år) bosatta i de nordiska 
länderna har konstaterats. Det efterfrågas bland annat ett större utbud av snabbmat med mer 
fullkorn, till exempel i form av bröd till snabbmaten (Mäkelä, J, Lillebø, lammi, Nordiska 
ministerrådet & Nordisk Innovation, 2012). Tillgänglighet av hälsosamma produktalternativ 
är avgörande för en ökad konsumtion av mer hälsosamma bröd, särskilt när svårigheter att 
identifiera hälsosamt bröd bland konsumenterna uppmärksammats (Sandvik, Nydahl, 
Kihlberg & Marklinder, 2018). För att öka val av hälsosamma livsmedel som innehåller råg 
behöver kommunikationen av hälsopåståenden om rågens fördelar bli mer kända (Sandvik, 
2017a). Nyckelhålsmärkningen är ett exempel på märkning som uppmärksammar 
konsumenter på mer hälsosamma livsmedel, bland annat på fullkornsmängden i 
brödprodukter (Livsmedelsverket, 2019b).  
 
Denna uppsats fokuserar på sensorisk utvärdering av en ny typ av hamburgerbröd bakat på 
rågmjöl och surdeg, och den experimentella delen är en länk i en längre process att ta fram ett 
mer hälsosamt bröd. Grundreceptet har tagits fram av en av uppsatsförfattaren under kursen 
Sensorisk analysteknik och produktutveckling HT 18. Detta hamburgerbröd serverades med 
standardiserad fyllning och fick en högre acceptans i det konsumenttest som utfördes, än ett 
redan befintligt hamburgerbröd på marknaden. Etablerade kontakter med industrin gjorde det 
möjligt att testa receptet i industriell skala med två bakteriekulturer, vilket resulterade i två 
produkter, som vidare utvärderades i ett konsumenttest. Den tredje produkten som ingick i 
konsumenttestet var ett hamburgerbröd redan tillgängligt på marknaden med högt innehåll av 
fibrer. Produkten inkluderades i syftet att kunna relatera konsumenternas acceptansgrad av 
experimentella hamburgerbröd till ett befintligt hamburgerbröd.  
 
2. BAKGRUND  
 
2.1 Konsumtion och rekommendationer för fullkorn i Sverige  
Definitionen av fullkorn bygger på reglerna för det nordiska Nyckelhålsmärkningen och 
definieras av Livsmedelsverket (2009) som “hela kärnan av spannmål (frövita, grodd och 
kli). Kärnan får vara mald, krossad eller liknande, men beståndsdelarna ska ingå i sina 
ursprungliga proportioner för respektive spannmålsslag”. Eftersom hela kornet används, 
malt eller krossat till mjöl, innehåller fullkorn mer vitaminer och mineraler, till exempel järn 
och antioxidanter (Livsmedelverket, 2009). Fler studier visar att personer som har ett ökat 
intag av fullkorn löper en mindre risk att drabbas av kroniska sjukdomar såsom diabetes typ 2 
(Kyro, Tjonneland, Overvad, Olsen, & Landberg, 2018), hjärt-kärlsjukdomar (Aune, Keum, 
Giovannucci, Fadnes, Boffetta, Greenwood, . . . Norat, 2016) samt olika typer av cancer än de 
som har ett lågt fullkornsintag (Jacobs Jr, Marquart, Slavin & Kushi, 1997).  
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Fullkornskonsumtionen är generellt sett högre i de nordiska länderna (Global dietary databas, 
2010). Konsumtionen var år 2010 cirka 42 gram per person och dag, vilket inte motsvarar 
rekommendationerna enligt Livsmedelsverket som är cirka 75 gram per dag (Amcoff et al., 
2012). Det rekommenderas även ett intag på cirka 90 gram fullkorn per dag, vilket kan 
minska risken för kolorektal cancer med 17% (American Institute for Cancer Research, 2017). 
Det bristfälliga intaget av fullkorn blir inte allt förvånande då även kostfiberintaget hos den 
svenska befolkningen inte heller är tillräcklig med avseende på de nordiska 
rekommendationerna. Intaget av kostfibrer i Sverige visas vara cirka 19,9 gram per dag 
(Amcoff et al., 2012), vilket inte lever upp till de Nordiska Näringsrekommendationerna 
(Nordic Council of Ministers, 2014) som är cirka 25-35 gram per dag.  
 
2.2 Råg och hälsofördelar   
Råg det blå-grå axet med borst, tillhör svenskt kulturarv och började odlas redan på 1500-talet 
i Sverige. Rågen är en av nordens vanligaste sädesslag och utgör en viktig komponent i bröd 
samt spannmålsprodukter (Campbell, 1950). Bland Sveriges fyra sädesslagen innehåller råg 
den högsta halten kostfiber och kan därmed förknippas med många hälsoeffekter (Marklinder, 
2015). Kostfibrer är kolhydrater som inte bryts ner vid matsmältningen utan passerar till 
tjocktarmen opåverkade (Livsmedelsverket, 2018a). Förenklat, definieras kostfiber som alla 
icke digererbara kolhydrater (Abrahamsson, Andersson & Nilsson, 2014). Fler studier talar 
för rågens goda hälsoeffekter vilket har etablerat begreppet “rågfaktorn”. Rågfaktorn grundar 
sig i just rågens goda hälsoeffekter som påvisar att råg har fler positiva hälsoeffekter än andra 
spannmål (Olsen, Egeberg, Halkjaer, Christensen, Overvad & Tjonneland, 2011). Livsmedel 
rika på kostfibrer har förmåga att ge en högre mättnadskänsla som kan minska småätande och 
vidare bidra till viktstabilitet. Ett högt intag av kostfiber har vidare starka vetenskapliga 
belägg för att minska risken för folkhälsosjukdomar som kardiovaskulära sjukdomar, diabetes 
typ 2 och olika typer av cancer (Nordic Council of Ministers, 2014).  

2.3 Surdeg i brödbakning 
Användning av surdeg är ett nyckelelement inom traditionell rågbrödsbakning. Enkelt 
definierat är surdeg en deg bestående av mjöl (t.ex. råg) och vatten som fermenteras med 
mjölksyrabakterier och jästsvampar. Surdegsjäsning förbättrar rågbrödets bakegenskaper på 
många olika sätt, då det gör brödet saftigare, med en bättre textur och mer arom (Poutanen, 
Flander, Katina, 2009). Men surdegensprocessen kan anses komplex då den påverkas av 
många olika faktorer, såsom starterkulturer, mjöl typ, degkonsistens, pH och temperatur vid 
fermenteringen. Det är framförallt de organiska syrorna i surdegen som förbättrar 
bakkvaliteten hos råg. Syrorna har en effekt på enzymaktiviteten i surdegen som bidrar till 
brödets fukt, porösa inkråm samt elasticitet. Detta är viktigt att ta hänsyn till då bakning med 
råg är annorlunda mot bakning med vetemjöl. Rågdegar kan inte bilda samma glutennätverk 
som vetedegar gör vilket leder till en mer svårhanterad och kompakt deg (Decock & Cappelle 
2005). Bakning med surdeg ökar även mineraltillgängligheten hos produkten (Lioger, 
Leenhardt, Demigne, Remesy, 2007) samt kan ha en positiv verkan på både glykemiskt index 
och insulinintolerans. Därför bör fermenterade livsmedel och livsmedel tillsatta med 
organiska syror ingå i kosten för att bidra till lägre glykemiskt index och insulinbehov. 
Sådana livsmedel kan vidare ha positiv påverkan i dieter för diabetiker samt förebygga 
metaboliska sjukdomar (Liljeberg & Björck, 1996, 1998). Ett klassiskt exempel på sådan 
produk är rågbröd bakad på syrat rågmjöl. Två vanliga mjölksyrabakteriestammar som oftast 
används vid bakning av rågbröd är Lactobacillus plantarum (L. plantarum) och Lactobacillus 
brevis (L. brevis) (Marklinder, 2015). L. plantarum (kultur i11) är en homofermentativ 
mjölksyrabakterie som bildar huvudsakligen mjölksyra och ger en mild syrlig smak. L. Brevis 
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(kultur 6A) är en hetrofermenativ mjölksyrabakterie som bildar både mjölk- och ättiksyra 
samt koldioxid och ger en frisk syrlig smak (Di renzo, Reale, Boscaino & Messia, 2018).  

2.4 Konsumenters preferens för råg och surdegsbröd 
Människors acceptans för livsmedel påverkas av många olika faktorer, bland annat de 
sensoriska egenskaperna (Meiselman & MacFie, 1996). Det finns tydliga skillnader mellan 
yngre åldersgruppers (18-44 år) samt äldre åldersgruppers (45-80 år) med avseende 
för preferenser för bröd. Yngre konsumenter har en högre preferens för bröd utan fullkorn, 
rågbröd med mjuk konsistens och mild smak, till exempel snabbmatsbröd utanför hemmet. 
Äldre konsumenter däremot, har en högre preferens för grovt bröd med fullkorn och 
fullkornsbröd med surdeg (Sandvik, 2017b). Även tidigare studier har visat att konsumenter 
under 30 år har en preferens för mjukare bröd (Kihlberg & Risvik, 2007; Pohjanheimo, 
Paasovaara, Luomala, & Sandell, 2010). Det är inte bara brödets sensoriska egenskaper som 
påverkar brödacceptansen, även konsumenters värderingar spelar roll för deras sensoriska 
uppfattning av rågbröd. De konsumenter som värdesätter tradition har en större acceptans för 
rågbröd än de hedonistiska konsumenterna som värdesätter njutning. De traditionellt riktade 
konsumenterna har visats sig ha större omsorg av den egna hälsan än de hedonistiskt riktade 
konsumenterna (Pohjanheimo et al, 2010). Egenskaper som mörkbrun färg, högt 
tuggmotstånd, syrlig och besk smak upplevdes som mer hälsosamt och uppfattades vara 
rågbröd av konsumenterna (Sandvik, 2017b).  

Smaken av surdegsrågbröd karaktäriseras ofta av en intensiv syrlig och bitter smak 
(Schieberle & Grosch, 1994). Genomsnittskonsumenten har visat ha en stark aversion mot 
bitter smak, samtidigt som en liten aversion mot sur smak (Hemmerling & Spiller, 2016). 
Dessa grundsmaker förknippas med rågsmak och därför påverkar de konsumenternas 
acceptans för rågbröd. Den bitterhet som är en sensorisk egenskap hos råg och som inte är 
särskilt accepterad av konsumenter, är också en barriär för konsumtion av fullkornsprodukter 
(Heiniö, Noort, Katina, Alam, Sozer, Kock & Poutanen, 2016). Texturen samt smaken av 
bröd är två faktorer som har en avgörande roll för smakacceptansen och kan vara ett hinder 
för konsumtion av grovt bröd (Sandvik, 2017b). 
 
2.5 Sensoriken och människan 
Sensorisk varseblivning och kognitiv perception är en integrerad del av människans existens 
och startar redan innan födseln, det vill säga innan fosterstadiet (Martens, 1999). Människan 
uppfattar världen genom sina fem sinnen och har i alla tider använt dessa för att göra matval 
och utvärdera kvaliteten på den mat som konsumeras. Sinnena är en förutsättning för att 
människan ska kunna interagera med omvärlden och att värdera maten, till exempel för att 
upptäcka otjänlig mat, men även för njutning (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & 
Öström, 2014). Sensorik som tvärvetenskaplig disciplin där sensorisk analys som 
vetenskaplig metod, innefattar mätning, tolkning och förståelse av de mänskliga reaktionerna 
som uppstår på egenskaper hos en produkt såsom de uppfattas av våra sinnen syn, lukt, smak, 
känsel och hörsel (Sidel & Stone, 2004). Denna process inkluderar fysiologi men även en 
kognitiv perceptionsprocess. Förnimmelser och perception är kognitiva funktioner som 
människan använder för att få kunskap och bilda sig en uppfattning om världen (Martens, 
1999). Därför har konsumenternas perception av produkter stor betydelse för matval, 
konsumenternas hälsa och för produktutveckling (Martens, 1999). Sensorisk analys som 
metod har många användningsområden. Bland annat används den för forskningsändamål, 
kvalitetskontroll, produktutveckling, marknadsföring och mer och mer i 
konsumentundersökningar. Beroende på syftet med sensorisk analys finns olika metoder för 
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att mäta sensoriska egenskaper hos produkter eller konsumenternas acceptans. Detta kan 
mätas genom att undersöka produktens acceptans (gillandegraden för en produkt) eller 
konsumenternas preferenser, det vill säga vilken produkt konsumenterna föredrar (Sensorisk 
studiegruppe, 1997). Sensorisk analys är ett bra verktyg som utvecklar nya metoder för att 
identifiera konsumentsegmenter, undersöka attityder, värderingar, eller köpvilja. Inom 
sensorisk analys utvecklas nya metoder inom konsumentforskning, där bland annat 
konsumenterna beskriver produkter med egna ord (Varela & Ares, 2014). 

2.6 Faktorer som påverkar konsumenters matval 
Beteenden gällande mat och ätande beror till stor del av automatiska processer och drivs av 
två konstruktioner. Dels är det de automatiska affektiva reaktionerna på mat som påverkas av 
den affektiva sensoriska uppfattningen om ett livsmedel, exempelvis smak och de automatiska 
kognitiva reaktionerna på mat, exempelvis kunskapen om att ett livsmedel är hälsosamt 
(Trendel & Werle, 2016; 2015). Smak har visat sig vara den mest dominanta faktorn för val 
av livsmedel (Pettigrew, 2016). Även fast hälsosamma livsmedel anses viktiga hos vissa 
konsumenter, är smaken den främsta faktorn som styr konsumenternas matval (Siró, Kápolna, 
Kápolna, & Lugasi, 2008). Matvalet baseras även på känslor och kognitiva angelägenheter 
(Martens, 1999) såväl som pris, tillgänglighet och vanor (Meiselman & MacFie, 1996).  

Shepherd’s model (Shepherd & Raats, 1996) (Figur 1), delar in faktorerna i tre huvudfaktorer. 
Den första är livsmedlet med sina fysiologiska och kemiska egenskaper samt näringsinnehåll 
som har fysiologiska effekter som reglerar hunger, mättnad och aptit. Det är livsmedlets 
fysiologiska och kemiska egenskaper som i sin tur uppfattas av personen, genom sensoriska 
attribut som livsmedlet besitter som är mer eller mindre accepterat av personen. Här spelar 
även psykologiska faktorer in som värderingar, personlighet och tidigare erfarenheter. Både 
perceptionen av de sensoriska attribut och psykologiska faktorer leder till attityder gentemot 
produkten, hur den uppfattas sensoriskt och uppfattningen om produktens hälsoeffekter. Den 
tredje huvudfaktorn är socioekonomiska faktorn. Här spelar priset, tillgänglighet, varumärke 
och sociala och kulturella faktorer in. Även detta påverkar personens attityd gentemot en 
produkt. Matval sker inte alltid genom alla dessa faktorer, ibland är det bara en faktor som är 
avgörande för ett livsmedelsval beroende på situation och individ (Meiselman & MacFie, 
1996).  

 
Figur 1. Shepherds modell av faktorer som påverkar matval (Shepherd & Raats, 1996). 
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En medfödd preferens som människan besitter är preferensen för sötma (Meiselman & 
MacFie,1996) vilket kan leda till ett ökat begär av sötade livsmedel. Aversion mot bitter smak 
har konstaterats hos nyfödda och har även senare kunna konstaterats gälla för vuxna 
(Livsmedelsverket, 2016b). Låg acceptans för bitter smak kan även leda till att nyttiga 
livsmedel undviks med försämrad hälsa som resultat. Ett starkt samband mellan 
smakkänslighet, matvanor och riskprofil för en del sjukdomar har påvisats (Rapp, 2008). Våra 
smakpreferenser har ett stort inflytande på vår hälsa, eftersom det är preferenserna som i stor 
del bidrar till våra matvanor (Livsmedelsverket, 2016b). 
 
2.7 Utbudet av hälsosamma hamburgerbröd på marknaden  
Utifrån en överblick av dagens utbud på de vanligaste hamburgerrestaurangerna kan det 
konstateras att majoriteten av hamburgerbröden består av vitt bröd. Inga hamburgerbröd med 
surdeg kunde upptäckas (Max Burgers AB, 2019; McDonalds, 2019; KING FOOD AB, u.å.). 
Majoriteten av de hamburgerbröden som säljs på den befintliga marknaden (Hemköpskedjan 
AB, u.å.; Coop Sverige, u.å.; & Willys, u.å.) var bröd bakade till störst del med vetemjöl och 
har därmed ett mindre innehåll av kostfibrer. För att få märka bröd med näringspåstående om 
fiber, till exempel “fiberrik” produkt, eller “högt fiberinnehåll” måste produkten innehålla 
>6 gram/100 gram (Livsmedelsverket, 2019a). Inga hamburgerbröd märkta med nyckelhålet 
kunde identifieras. Nyckelhålsmärkningen är en livsmedelsmärkning som visar vilka 
livsmedel som är ett hälsosammare alternativ i butiken. Produkter märkta med nyckelhålet 
innebär att livsmedlet innehåller mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer, än liknande 
produkter i samma produktkategori (Livsmedelsverket, 2018d). För att mjukt bröd ska få 
märkas med nyckelhålssymbolen måste produkten innehålla <7 gram fett per 100 gram, <5 
gram sockerarter per 100 gram, <0,5 gram natrium per 100 gram och >5 gram kostfiber per 
100 gram (LIVSFS 2015:9). Ett hamburgerbröd med surdeg kunde identifieras på den 
befintliga marknaden. Sammanfattningsvis finns ett begränsat utbud av fiberrika 
hamburgerbröd, nyckelhålsmärkta hamburgerbröd samt hamburgerbröd gjorda på surdeg. 
Endast ett hamburgerbröd på dagens marknad innehöll 6 gram fibrer/ 100 gram samt ett 
hamburgerbröd innehållande 15% vetesurdeg.  
 
Ett förslag till att öka fullkornsintaget hos de målgrupper som har ett mindre intag av fullkorn, 
till exempel yngre vuxna är att utveckla rågbröd som inte uppfattas som traditionellt rågbröd. 
Den aktuella gruppen är frekventa konsumenter av snabbmat (Sandvik, 2017b). 

3. SYFTE 
 
Syftet med denna undersökning var att studera konsumenternas acceptans och preferenser för 
två nya typer av hamburgerbröd bakade på rågmjöl och med olika surdegskulturer samt för ett 
hamburgerbröd som finns på den befintliga marknaden.  
 
Frågeställningar: 

1. Vilket av de tre utvalda hamburgerbröden är mest accepterad av konsumenterna?  
2. Hur hög var acceptansgraden för de två nya hamburgerbröden? 
3. Hur ser köpviljan ut för de experimentella hamburgerbröden?   
4. Vilka är de viktigaste attributen hos hamburgerbröd enligt konsumenterna? 

 
 



 
 
 

12 

4. METOD OCH MATERIAL  
 
4.1 Studiedesign  
I aktuell studie användes kvantitativ metod. En kvantitativ metod är en forskningsstrategi som 
utgörs av insamling av numeriska data och kan beskrivas som ett antal linjära steg från teori 
till slutsats. Fördelar med en kvantitativ forskningsstrategi är att stora mängder data kan 
samlas in på relativt kort tid (Bryman, 2011).  
 
4.2 Litteratursökning 
Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Pubmed, Google Scholar och Web of Science 
från Sök och skrivguiden från Uppsala universitetsbibliotek. De sökord som användes var 
cereal fermentation, nutrition, sourdough, rye, health, public health, dietary fiber, health 
benefits, whole grain & food choice. Viss information har införskaffats från 
Livsmedelsverket, andra relevanta webbsidor samt vetenskaplig kurslitteratur med relevans 
för uppsatsens område.  

4.3 Urval och plats för konsumenttest 
Utförandet av ett konsumenttest kan ske på olika platser. Ett av de vanligaste ställena när det 
gäller konsumenttest på livsmedel är på är allmänna platser, helst köpcenter. Fördelen med 
detta är möjligheten att nå många människor samtidigt. Nackdelen med konsumenttest på 
allmän plats är att det kan vara svårt att kontrollera och garantera att deltagarna tillhör den 
önskade målgruppen (Gustafsson et al., 2014). Målgruppen för konsumenttestet var individer 
över 18 år och bekvämlighetsurval tillämpades. Ett bekvämlighetsurval syftar till individer 
som i tillfället för observationens utförande befinner sig vid den plats den utförs (Bryman, 
2011). Målet var att få in 300 bedömare. För att nå respondenter kontaktades flera 
köpcentrum via e-mail i Uppsala med en förfrågan om att erhålla tillstånd för utförande av ett 
konsumenttest. Förfrågningarna fick ingen respons, trots påminnelser, eller fick avslag. Efter 
en direktkontakt med ägarna av en livsmedelsbutik i ett köpcentrum i Uppsala gavs 
möjligheten att genomföra konsumenttestet där.  
 
4.4 Enkät  
För att minimera interna bortfall skapades enkäten med fokus på frågornas tydlighet samt 
tydliga instruktioner för hur bedömningen skulle gå till. Mångtydiga och oklara termer bör 
undvikas liksom dubbla och generella frågor för att de ska vara tydliga för bedömarna 
(Bryman, 2011). Den enkät som användes för konsumenttestets bedömning utarbetades efter 
studiens syfte och frågeställningarna. Det är av vikt att endast ha med frågor som är av 
relevans för undersökningen av etiska skäl, men även att vara säker på att rätt frågor ställs för 
att kunna besvara frågeställningen (Bryman, 2011).  
 
Enkäten bestod av tre sidor (se bilaga 1). På första sidan fanns information om 
undersökningens syfte, om att deltagandet var frivilligt och anonymt, att resultatet endast 
skulle användas för forskningsändamålet, förteckning över allergener i röd text samt 
uppsatsförfattarnas och handledarens kontaktuppgifter. Tydliga instruktioner över vikten att 
bedöma kodade prover i fastställd turordning samt om de olika stegen i bedömningen, 
gillandetest och rangordningstest i bedömningen var angivna i en textruta nederst på sidan.  
På enkätens andra sida fanns det separata skalor för respektive hamburgerbröd, i den 
fastställda balanserade serveringsordningen (Lawless & Heymann, 2010) där bedömning för 
det totala gillandet förekom. Serveringsordningen var balanserad för de tre proverna vilket 
resulterade i sex olika serveringsordningar. En balanserad serveringsordning inom sensoriska 
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tester innebär att alla prover serveras lika många gånger på alla platser i alla 
serveringsordningar (Lawless & Heymann, 2010). 50 enkäter för respektive 
serveringsordning skapades och skrevs ut. En sjugradig hedonisk skala valdes med 
kryssalternativ från “Tycker mycket illa om” till “Tycker mycket bra om”. En hedonisk skala 
kan användas i konsumenttest för att samla in data om grad av gillande för produkter 
(Lawless & Heymann, 2010). Utrymme för eventuella kommentarer för respektive prov fanns 
under skalan. Ovanför varje skala fanns instruktioner om att titta, lukta och smaka på prov 
“XXX” och sätta ett kryss på skalan. Efter acceptanstestet kom preferens rangtest , där 
bedömarna ombads att rangordna proverna efter gillande genom att skriva rätt provnummer i 
rutorna “Gillar bäst”, “Varken eller” och “Gillar minst”. Preferens rangtest ger bara svar på 
om det finns en skillnad mellan proverna. På sida tre fanns det avslutningsvis en fråga om 
köpvilja för respektive prov, samt fem bakgrundsfrågor om konsumtionsmönster, önskvärda 
egenskaper hos hamburgerbröd och en fråga relaterad till hälsa. Slutligen frågades det om kön 
och ålder.  
 
En pilotstudie utfördes för att utvärdera enkäten och serveringssättet. Vid studier där enkäter 
används som datainsamlingssätt är det lämpligt att genomföra en pilotstudie innan den riktiga 
studien för att säkerställa att frågorna fungerar på önskat sätt men också för att utvärdera 
undersökningen (Bryman, 2011). Pilotstudien utfördes på 6 individer. De blev instruerade att 
läsa igenom enkäten, genomföra bedömningen och lämna synpunkter på enkät och 
serveringssättet av proverna. Förutom enkäten fick varje bedömare tre hamburgerbrödprover 
paketerade in i aluminiumfolie, märkta med olika trekodsiffror på det tänkta sättet som vid 
planerade konsumenttestet. Under pilotstudien uppstod inga oklarheter eller frågor från 
bedömarna, med andra ord inga ändringar behövdes göras varken i enkäten eller i det 
planerade serveringssättet av hamburgerbrödproverna.   
 
4.5 Hamburgerbröden  
Vidare i uppsatsen kommer nedanstående prover nämnas som “prov 252”, “prov 671” och 
“prov 933” (Figur 2). 
Prov 252 innehåll: 50% vetemjöl och 50% oblandat rågmjöl samt surdegskultur i11 
(Lactobacillus plantarum).  
Prov 671 innehåll: 50% vetemjöl och 50% oblandat rågmjöl samt surdegskultur A6 
(Lactobacillus brevis). 
Prov 933: referensbröd, “Korvbrödsbagarens fiberrika hamburgerbröd”. 
 
De recept på hamburgerbröd som skickades till Fazer bageri var två recept som utvecklades 
av en av uppsattsförfattaren under kursen Sensorisk analysteknik och produktutveckling 
HT18, vilka var Surdegsbröd 50:50 oblandad råg och Nyckelhålsmärkt surdegsbröd (se 
bilaga 2). De två recepten togs fram i en lab-skala, för småskalig bakning. Utifrån 
provbakningen och bedömning från ansvariga produktutvecklingschefer på Fazer bageri 
valdes receptet Surdegsbröd 50:50 oblandad råg ut. Receptet modifierades något för att passa 
bättre i en industriell bakning (se bilaga 3). Enligt överenskommelse skulle 150 stycken 
hamburgerbröd per prov bakas.  
 
Fazer bageri utförde en provbakning på det modifierade receptet för Surdegsbröd 50:50 den 
11 april 2019 med startkultur A6 (L. brevis) för att bedöma möjligheten att utföra bakningen 
på industriellt vis. Efter denna provbakning ansågs degen bli något vek, men bakningen 
utfördes ändå vilket resulterade i ett kompakt hamburgerbröd. Från denna bakning valdes 
endast i 78 stycken hamburgerbröd ut med tillfredsställande form på grund av praktiska 
problem. Samma dag den 11 april 2019 bakades även hamburgerbröden med startkultur i11 
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(L. plantarum). I denna degsats tillsattes mer jäst, salt samt enzymatiskt bakhjälpmedel för att 
bidra med mer volym till hamburgerbröden. Bakningen resulterade i 150 stycken 
hamburgerbröd.  
 
Hamburgerbröden från Fazer bageri transporterades frysta direkt till BMC godsmottagning. 
Leveransen togs emot direkt vid ankomsten. Påsarna med proverna märktes ännu tydligare 
upp och lades omgående i frysen på IKV för att säkerställa att fryskedjan inte skulle brytas 
och proverna inte skulle förväxlas. De hamburgerbröd från Fazer bageri som användes vid 
konsumenttestets första dag hölls frysta i totalt 12 dygn från dagen för bakning. De 
hamburgerbröd som användes vid konsumenttestet nästkommande dag hölls i totalt 13 dygn. 
Korvbrödsbagarns hamburgerbröd hölls frysta från att de köptes in färska i en butik, i totalt 7 
respektive 8 dygn. 40 stycken av Korvbrödsbagarens fiberrika hamburgerbröd (Bilaga 4) 
med bäst före datum 22 april 2019 och 40 stycken hamburgerbröd med bäst före datum 23 
april 2019 inhandlades i Uppsala. Hamburgerbröden frystes in omgående på IKV.  
 

 
Figur 2. De tre hamburgerbrödproverna i helform, från vänster prov 252, mitten prov 671, till höger prov 933.  
 
4.5.1 Bakning  
Rågmjölet och bagerivetemjölet som användes producerades av Fazer Kvarn i Lidköping. 
Utmalningsgraden för rågmjölet var 100%. Askhalten för rågmjölet var 0,61 gram per 100 
gram och proteinhalten var 12,8 gram per 100 gram. Resterande ingredienser är från följande 
företag, flytande jäst: Jästbolaget AB i Sollentuna, rapsolja: AAK i Malmö och salt: Akzo 
Nobel i Göteborg. Enzymatiska bakhjälpmedlet kommer ifrån Fazer Mill i Finland och 
bakteriekulturer från CeLac Sweden AB. Alla ingredienser blandades i degblandaren med en 
enkel spiral i 8 minuter till en slutlig degtemperatur på 28 °C. Degen bereddes vidare på en 
uppslagslinje för kontinuerlig brödtillverkning. Hamburgerbröden stansades till en sexkantig 
form. Efter uppslagning jäste de under 45 minuter i temperaturen 38 °C. Hamburgerbröden 
placerades i en tunnelugn och gräddades i 8 minuter. Övervärmen vid insättningen var 170 °C 
och ökade successivt under gräddningen till 180 °C, 255 °C och 260 °C. Undertemperaturen 
vid insättningen var 170 °C och ökades till 185 °C, 200 °C, 200 °C och 200 °C. Efter 
gräddning läts hamburgerbröden svalna av i 45 minuter och paketerades därefter i plastpåsar 
om 6 stycken hamburgerbröd i varje påse. Efter paketering placerades de in i en frys vid 
temperaturen -18 °C.  
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Tabell 1. Ingrediensförteckning och näringsinnehåll för de hamburgerbröd som ingick i konsumenttestet. Prov 
252, prov 671 och prov 933.  

Innehållsförteckning 
och 
näringsdeklaration  

Hamburgerbröd i11 
(prov 252) 
(L. plantarum)  

Hamburgerbröd 
A6 (prov 671) 
(L. brevis) 

Referensbröd (prov 933) 
(Korvbrödsbagarns fiberrika 
hamburgerbröd) (Lantmännen 
Unibake, u.å.) 

Ingredienser (fallande 
ordning, vikt i gram per 
100 gram färdig 
produkt) 

Oblandad rågsikt, 
bagerivetemjöl, vatten, 
flytande jäst, rapsolja, 
salt, Lactobacillus 
plantarum, enzymatiskt 
bakhjälpmedel (märke 
konfidentiellt).  

Oblandad rågsikt, 
bagerivetemjöl, 
vatten, flytande jäst, 
rapsolja, salt, 
Lactobacillus brevis.  

Vetemjöl, vatten, vetekli, 
invertsocker, rapsolja, jäst, 
havrekli, vetegluten, 
fermenterat vetemjöl, salt, 
majsstärkelse, vegetabiliskt 
emulgeringsmedel (E471, 
E481), maltmjöl av korn, 
mjölbehandlingsmedel (E300). 

Råginnehåll (rågmjöl) 31% / 31 gram  31% / 31 gram  Nej 

Surdeg på rågmjöl Ja* Ja* Nej 

Kostfiber (g) 4,5  4,5   6,0   

Energi/100 gram 941,4 kJ/ 225 kcal 941,4 kJ/ 225 kcal  1140 kJ / 270 kcal 

Protein/100 gram 7 gram 7 gram 9,2 gram  

Kolhydrater/100 gram 45 gram  45 gram  43 gram 

Fett/100 gram 2 gram  2 gram  5,6 gram  

• varav mättat 
fett 

1,1 gram  1,1 gram  1,0 gram  

Salt/100g 0,4 gram  0,4 gram  0,9 gram 

* I det ursprungliga receptet var surdegsinnehållet cirka 35% räknats på torrmjölsinnehållet i produkten. 
Ändringar i processen gjorde det inte möjligt att räkna ut surdegsinnehållet i de experimentella 
hamburgerbröden.  
 
Alla näringsberäkningar gjordes i Dietist Net för de experimentella hamburgerbröden, 
förutom kostfiber. Kostfibermängden räknades ut via standardiserade värden: vetemjöl 3,5 
gram fibrer per 100 gram, fullkornsmjöl 11 gram fibrer per 100 gram och oblandad rågsikt 11 
gram fibrer per 100 gram (Lantmännen, 2015abc).  
 
4.6 Provförberedelse 
Tre slumpmässiga tresiffriga koder togs fram för respektive prov från en slumptalstabell 
(Norsk institutt for naeringsmiddel, 1985). De tresiffriga koder som togs fram var 252 för 
prov i11 (L. plantarum), 671 för prov A6 (L. brevis) och 933 för Korvbrödbagarns fiberrika 
hamburgerbröd. Självhäftande etiketter med respektive kodsiffror märktes upp för att senare 
klistra på proverna. Plastmuggar, sopsäckar och aluminiumfolie inköptes. Enkäter skrevs ut 
och numrerades från 1 till 300 för hand. De numrerades efter den balanserade 
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serveringsordningen för att lättare hålla koll på andelen observationer per serveringsordning. 
Bitar av aluminiumfolie 15x15 centimeter förbereddes för att underlätta vid förpackningen av 
provbitarna. Bordsytorna där aluminiumfolien revs desinficerades för att säkerställa hygienen.  
 
Dagen innan respektive konsumenttest klockan 15.30 togs alla tre hamburgerbröd fram ur 
frysen och lades var för sig på ugnsgaller som var placerade på borden i Forskningsköket på 
IKV. Inför första konsumenttestdagen togs de hamburgerbröd från Korvbrödsbagarn med bäst 
före datum 22 april 2019 fram, och inför det andra konsumenttestet togs samma typ av bröd 
fram med bäst före datum 23 april. Temperaturen i Forskningsköket var 22°C. Inför varje av 
de två konsumenttestdagarna utfördes provförberedelserna i Forskningsköket på IKV 
respektive morgon. Borden rullades isär där respektive prov förbereddes för att säkerställa att 
inga prover skulle blandas ihop. Brödknivar slipades för att få en jämn snittyta på 
hamburgerbröden. Varje hamburgerbröd skars upp på skärbrädor i likvärdiga fjärdedelar, 
varje prov för sig och lades i aluminiumfolie med ovansidan nedåt mot den matta ytan. 
Självhäftande etiketten med kodsiffran för respektive prov placerades ovanpå på den släta 
sidan av aluminiumfolien. Respektive prov lades i separata pappkartonger märkta med 
respektive provnummer.  

 
Figur 3. De tre hamburgerbrödproverna uppskurna i en fjärdedel, från vänster prov 252, mitten prov 671 och till 
höger prov 933. 
 
4.7 Konsumenttest 
Konsumenttest är en affektivt test och subjektiv metod i sin karaktär. Syftet är att undersöka 
den individuella konsumentens acceptans, det vill säga gillandegraden (acceptanstest) för 
produkten, eller flera produkter (preferens rangtest) (Gustafsson et al., 2014). Det primära 
syftet med ett acceptanstest är att ta reda på den enskilda subjektiva responsen, det vill säga 
acceptansen, hos konsumenter eller potentiella konsumenter av en produkt på en 
flerstegsskala från exempelvis “tycker mycket bra om” till “tycker mycket illa om” 
(Meilgaard, 2016; 2015). Konsumenttestet i den aktuella studien var ett acceptanstest 
(Lawless & Heymann, 2010) och preferens rangtest (Gustafsson et al., 2014) som ägde rum 
under två efterföljande dagar i en livsmedelsbutik i ett köpcentrum, samt på ett 
universitetsområde på den andra dagen, båda platserna är belägna i Uppsala.  
 
Testet planerades för 150 stycken konsumenter respektive dag. Nödvändigt material och 
prover transporterades med uppsatsförfattarens bil till platsen för konsumenttestet, direkt efter 
förberedning av proverna, på förmiddagen. Två bord placerades vid dryckesavdelningen i 
livsmedelsbutiken. En banderoll från IKV ställdes upp vid bordet. Proverna dukades upp 
enligt serveringsordningen på matchande enkät, på småbrickor cirka 6 åt gången allt eftersom. 
Ett informationsblad där allergener deklarerades sattes upp synligt vid bordet tillsammans 
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med ett ytterligare informationsblad om uppsatsförfattarnas tillhörighet (Bilaga 5), samma 
som i enkäten, och syftet med konsumenttestet. På bordet fanns vatten, handdesinfektion, 
pennor och läsglasögon tillgängliga för bedömarna att utnyttja. Fokus låg även på de etiska 
aspekterna vid bemötande. Passerande besökare som visade intresse tillfrågades på plats om 
de ville delta i en konsumenttest där man skulle prova tre olika typer av hamburgerbröd för att 
bedöma gillande. Kompletterande information gavs vid frågor från bedömarna. Brickorna 
delades ut till bedömarna som uppmanades att läsa och följa instruktionerna på den 
tillhörande enkäten. Ett ytterligare konsumenttest utfördes på ett universitetsområde andra 
testdagen, för att säkra deltagande av yngre konsumenter. Samma procedur som i 
livsmedelsbutiken upprepades på universitetsområdet.  
 
4.8 Databearbetning  
Resultatet från enkäterna fördes in i Excel och analyserades i SPSS (IBM SPSS Statistics for 
Windows). Alla test genomfördes på signifikansnivån 5%. Beskrivande statistik användes för 
att bearbeta data. Medelvärde och median togs fram för respektive prov samt medelvärde och 
standardavvikelse på konsumenternas ålder. Ett envägs-ANOVA genomfördes för att se om 
faktor bröd hade en signifikant effekt på acceptansgraden för bröden hos konsumenterna, 
vilket är lämpligt för ett sensoriskt test där tre produkter bedöms på en skala (Lawless & 
Heymann, 2010). I envägs-ANOVAn jämfördes medelvärden från acceptanstestet. Data från 
acceptanstest är på ordinal nivå. Även om skalan inte har möjlighet att uppnå en sann 
intervallnivå för mätning, är det parametriska tillvägagångssättet vanligtvis motiverat baserat 
på de stora antal observationerna i ett konsumenttest (Lawless & Heymann 2010). Parvis 
jämförelse mellan proverna gjordes med Post hoc-test Tukey i SPSS.  
 
Data från preferens rangtest fördes in i Excel, rangordningssummor togs fram och Friedmans 
test genomfördes i SPSS för att se om det fanns signifikanta skillnader, vilket är en lämpligt 
test för denna typ av data (Lawless & Heymann 2010). För att se mellan vilka prover det är en 
signifikant skillnad utfördes en parvis jämförelse enligt ISO Standard (ISO Standard 8587, 
1988a). Signifikansnivån var 5%. 
 
Kommentarer för proverna kategoriserades i synonyma grupper enligt följande: torrt, 
smaklöst, god, degig, sur, besk, passar bättre för matbröd, söt & saftig. Svarsfrekvensen för 
dessa ord räknades ut. Åldersgrupper skapades i SPSS med intervallen 18-30 år, 31-44 år, 45-
64 år och 65-95 år för att kunna jämföra åldersgrupper med acceptansgraden för proverna.  
 
4.9 Forskningsetiska överväganden 
 Etikprövningslagen Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 
syftar till att skydda den enskilda individen såväl som respekten för människovärdet vid 
forskning. Denna lag innebär att forskning på människor bara får genomföras vid samtycke 
från forskningspersonen, och gäller endast om information om syftet och studien lämnats 
(Utbildningsdepartementet, 2003). Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ingår alla i de etiska principerna som gäller för 
svensk forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet innebär att alla deltagare som deltar i undersökningen ska informeras om 
studiens syfte och fritt kunna styra över sin medverkan samt när som helst kunna hoppa av 
studien (Bryman, 2011). Detta tillämpades genom utformingen av informationsdelen i den 
enkät (Bilaga 1) som användes vid konsumenttestet. Studiens syfte beskrivs kortfattat i 
enkäten samt information om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan (Bryman, 2011). Genom att delta i konsumenttestet samt besvarade frågor i 
enkäten godkände konsumenterna att delta i undersökningen. Eftersom ingen konsument var 
under 18 år behövdes inte vårdnadshavares godkännande. Konfidentialitetskravet ger alla 
ingående deltagare största möjliga konfidentialitet samt skydd mot att obehöriga ska få 
tillgång till deltagarnas personuppgifter, vilket förutsätter att dessa uppgifter förvaras säkert 
(Bryman, 2011). I denna studie samlades inga personliga uppgifter in. Nyttjandekravet 
tillämpas i denna studie genom att de uppgifter som samlats in om en individ enbart användes 
för det aktuella forskningsändamålet (Bryman, 2011). 
 
5. RESULTAT  
I konsumenttestet deltog 300 bedömare, 225 från livsmedelsbutiken och 75 från 
universitetsområdet. Det var av vikt att få in alla 300 bedömare för att den balanserade 
serveringsordningen skulle uppfyllas. Internt bortfall förekom då bedömarna missat eller valt 
att lämna frågor utan svar. Antalet svar kommer att redovisas vid de enskilda frågorna enligt 
n=x. Det var 182 kvinnor (60,7%) och 114 män (38%), och 4 personer (1,3%) som inte 
definierade sitt kön, som deltog i testet. Genomsnittsåldern på bedömarna var 49,6 år med den 
yngsta åldern 19 år och den äldsta åldern 91 år (n=292) med ett bortfall på 2,7%. 
Standardavvikelsen för åldern var 21,7 år. Åldersgruppen 18-30 år bestod av 31,5%, 31-44 år 
13,4%, 45-64 år 17,1% och 65-95 år 38%.  
 
5.1 Acceptanstest 
Det mest omtyckta brödet från acceptanstestet (n=291) var referensbrödet, prov 933, med ett 
medelvärde på 5,52 (sd=1,29) och median 6 på en 7-gradig skala som gick från 1 (Tycker 
mycket illa om) till 7 (Tycker mycket bra om). Prov 671 fick medelvärdet 4,60 (sd=1,39) och 
median 5, och prov 252 var det bröd som var minst omtyckt, med ett medelvärde på 4,53 
(sd=1,27) och median 5. Resultatet från envägs-ANOVA visade att det fanns en signifikant 
skillnad mellan proverna, med ett p-värde på 0,000. Post Hoc-testet Tukey visade att det inte 
var någon signifikant skillnad mellan prov 252 och prov 671, med ett p-värde på 0,838 men 
att skillnaden var mellan prov 252 och prov 933 samt prov 671 och prov 933, med ett p-värde 
på 0,000. Det vill säga, det var en signifikant skillnad mellan de experimentella bröden och 
det befintliga hamburgerbrödet på marknaden.  
 

 
Figur 4. Resultat från acceptanstest för prov 252, prov 671 och prov 933. Visar svarsfrekvensen från antal 

bedömare (n=291). 
 
Prov 933 var mest accepterad inom alla åldrar, men resultatet indikerar att de yngre åldrarna 
tenderade att acceptera prov 933 mest, jämfört med de äldre åldrarna (Figur 5).  
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Figur 5. Åldersgruppers medelvärde av acceptans för prov 252, prov 671 och prov 933. (n=286) 

 
De mest förekommande kommentarer för prov 252 var: torrt (n=19), smaklöst (n=11), degig 
(n=9) och passar bättre som matbröd (n=8). För prov 671 var torrt (n=24), smaklöst (n=13), 
passar bättre som matbröd (n=9), god (n=13) och sur (n=7). Prov 252 och prov 671 fick även 
kommentarer om besk smak (n=2/ n=2). För prov 933 var vanligt förekommande 
kommentarer söt (n=12), god (n=10), degig (n=7) och torr (n=8).  
 
5.2 Preferens rangtest 
Resultatet från Friedman’s test i SPSS visade att det var en signifikant skillnad med p-värde 
0,000, mellan proverna i preferens rangordningstestet (n=278). Rangordningssummorna för 
proverna var följande: 479 för prov 252, 489 för prov 671 och 698 för prov 933. Om 
skillnaden mellan rangordningssummorna var större än 46,22, är det signifikant skillnad 
mellan proverna. Den parvisa jämförelsen enligt ISO-standard (ISO Standard 8587, 1988a) 
visade att skillnaden var mellan prov 252 och prov 933, samt prov 671 och prov 933. Det 
visade även att det inte var någon skillnad mellan prov 252 och prov 671. Detta 
överensstämmer med resultatet från acceptanstestet.  
 
5.3 Övriga frågor i enkäten 
Resultatet från konsumenternas svar på frågan “Kan du tänka dig köpa dessa hamburgerbröd 
i din matbutik?” (fråga 1.) visade att prov 933 (n=291) var det hamburgerbröd som 
konsumenterna var mest villiga att köpa. Prov 252 var det hamburgerbröd som 
konsumenterna är minst villiga att köpa (n=286), (Figur 6).   
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Figur 6. Konsumenters köpvilja i % för prov 252 (n=286), prov 671 (n=282) och prov 933 (n=291). 

 

Konsumenternas svar på frågan “Hur ofta äter du hamburgare?” (fråga 2.) visade att 
majoriteten äter hamburgare 1 gång i månaden, 33,6%. 26,7% rapporterade att de äter 
hamburgare 1-2 gånger i kvartalet, 19,9% svarade att de äter hamburgare mindre än en gång i 
kvartalet, 14% svarade 2-3 gånger i månaden. Minoriteten äter hamburgare >3 gånger i 
månaden, 5,8%. Resultatet indikerar även att de yngre åldersgrupperna mer ofta äter 
hamburgare jämfört med de äldre åldersgrupperna (n=292) (Figur 7).  
 
 

 
Figur 7. Medelvärdet av svarsfrekvensen på frågan “Hur ofta äter du hamburgare?” i relation till 

åldersgrupper. (n=288) 
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Ungefär hälften av bedömarna (47,8%) svarade att de “ofta” väljer livsmedel med hänsyn till 
hur hälsosamma de är (fråga 3). En tredjedel (33,6%) svarade “ibland”, 10,2% svarade 
“alltid”, 7,5% svarade “sällan” och 1% svarade “aldrig” (n=295). Acceptansen för proverna 
i relation till hur ofta man gör livsmedelsval med hänsyn till hur hälsosamma de är, visar en 
stigande trend i acceptansgrad för de experimentella bröden (Figur 8).  
 

 
Figur 8. Svarfrekvensen för hur ofta konsumenter väljer livsmedel med hänsyn av hälsa och medelvärde på 

acceptans för proverna. (n=289). 
 

Konsumenterna svar på frågan (n=297) “Vilka är de viktigaste egenskaperna hos 
hamburgerbröd enligt dig?” (fråga 4.) visade att majoriteten av bedömarna (75,4%) ansåg att 
“gott” är en av de viktigaste egenskaperna. Hälften av bedömarna (49,2%) ansåg “saftigt” 
som en viktig egenskap och ungefär en tredjedel (33,4%) svarade “nyttigt”. En fjärdedel 
(25,3%) svarade “fluffigt” och 6,4% svarade “annat”. Vid “annat” var vanliga kommentarer: 
“vill ha frön på”, “ska innehålla fibrer” och “smakrikt”. Vanliga förekommande 
kommentarer var “inte sött” och “inte sötat/innehålla socker”. 
 
Konsumenternas svar på frågan “Önskar du ett mer nyttigt alternativ till befintliga 
hamburgerbröd på marknaden?” (fråga 5.) visade att mer än hälften av bedömarna (56,6%) 
svarade “ja”, 16,6% svarade “nej” och 26,8% svarade “kanske” (n=292). De åldersgrupper 
som i högst grad önskade ett mer nyttigt alternativ var 18-30 år och 65-95 år. 
 
Vid konsumenttestet mottogs en del muntliga kommentarer om hamburgerbröden från 
bedömarna som ej antecknades. Dessa kommentarer var bland annat om uppfattning om 
sensoriska attribut, såsom surt, beskt, sött och ser hälsosamt ut. Exempel på kommentarer var 
“det här är säkert nyttigt för att man ser att de är fibrer i”, “det här är mörkast så det måste 
vara nyttigast”, “det här smakade lite beskt”, “visst var det surdeg i de här bröden?”.  
 
6. DISKUSSION  
 
6.1 Resultatdiskussion  
Det hamburgerbröd som konsumenterna signifikant föredrog och var mest accepterat var prov 
933 (referensbrödet) enligt resultatet från både acceptanstestet och preferens rangtestet. Prov 
252 och prov 671 bedömdes på den positiva delen av den hedoniska skalan och det påvisades 
ingen signifikant skillnad mellan dessa prover. Köpviljan var högst för prov 933. De 
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egenskaper som konsumenterna ansåg vara viktigast för hamburgerbröd var gott, nyttigt och 
saftigt.  
 
6.1.1 Konsumenters preferens för rågbröd  
Prov 933 uppfattades smaka sött enligt förekommande kommentarer. Detta stödjer forskning 
som visar att människor har en medfödd preferens för söt smak (Meiselman & MacFie, 1996). 
Prov 933 har även ett innehåll av invertsocker vilket förklarar den sötare smaken samt bidrar 
det till Maillardreaktion, vilket är en kemisk reaktion mellan kolhydrater och proteiner som 
bidrar till en mer gyllenbrun färg och aromämnen (Nylander, Jonsson, Marklinder & Nydahl, 
2015). De kommentarer som förekom för de olika proverna visade att bedömarna fokuserade 
på grundsmaker. Prov 252 och prov 671 som innehöll rågmjöl och surdeg fick kommentarer 
om bland annat bitter och syrlig smak, vilket konsumenterna inte hade någon information om 
innan bedömningen. Dessa kommentarer kan dock inte tolkas vara positiva ur ett sensoriskt 
perspektiv och produktacceptans. Besk och sur smak förknippas med rågprodukter där råg 
kan upplevas ha en intensiv besk smak och de organiska syrorna i surdegen genererar en 
syrlig smak (Heiniö et al., 2016). Nämnvärt är att nämna de studier som tyder på att 
människor kan ha en naturlig aversion mot bitter och syrlig smak (Hemmerling & Spiller, 
2016), vilket skulle innebära att många som är ovana vid dessa smaker kan uppleva de som 
hinder i att konsumera rågbröd med surdeg. I detta fall kan det vara en förklaring till att prov 
252 och prov 671 fick en lägre grad av gillande. De proverna som fått kommentarer om söt, 
besk och syrlig smak påvisade vidare en varierad grad av gillande för respektive bröd. Antalet 
kommentarer var även få, vilket gör att det svårt att dra någon slutsats från detta. 
Konsumenterna upplever smakerna olika och deras kommentarer brukar inte vara helt 
samstämmiga. Sammantaget kan det konstateras att vissa konsumenter har en aversion mot 
bitter och syrlig smak, men i denna undersökning kan detta inte fastslås. Resultatet tyder på 
att konsumenter är delade i sitt gillande när det kommer till acceptansen av söta, beska eller 
syrliga bröd.  
 
Utifrån resultaten kan det tolkas att majoriteten av konsumenterna tyckte att smaken “gott” 
var den viktigaste egenskapen för hamburgerbröd, följt av “saftigt”, “nyttigt” och “fluffigt”. 
Att hamburgerbrödet inte skulle vara “sötat” eller “sött” var kommentarer som också 
förekom, vilket även tyder på att konsumenterna är delade i sin preferens för söt smak. Dessa 
var dock få och kan inte användas för att dra en generell slutsats. Detta indikerar först och 
främst att smaken har den avgörande rollen vid konsumtion av livsmedelsprodukter, vilket 
även Pettigrew (2016) pekar på. Grundsmaken sött var något konsumenterna kunde urskilja 
tydligt. Men även i detta fall kan inga slutsatser dras beaktande konsumenternas preferenser 
för den söta smaken. Det kan spekuleras i om konsumenterna inte ville ha den söta smaken på 
grund av hälsoskäl eller för smakens skull.  
 
Preferenser för de sensoriska attribut som oftast förknippas med vitt bröd diskuteras vara 
anledningen till den relativt låga konsumtionen av fullkornsprodukter (Heiniö et al., 2016). 
Preferensen för vitt bröd framför fullkornsbröd hos konsumenter har även konstaterats. 
Författarna menar att de sensoriska attributen som mörka bröd ofta besitter är en barriär för 
konsumtionen av fullkornsbröd. Men genom bakningsprocessen och anpassning av 
ingredienserna kan detta reducera och på det sättet öka den sensoriska kvaliteten och därmed 
acceptansen för fullkornsbröd (Bakke & Vickers, 2007). De experimentella bröden i denna 
undersökning hade inte det typiska utseendet för råg och surdegsbröd, men hade den beska 
och syrliga smaken som är typiska attribut för råg och surdegsbröd. En barriär som även 
diskuteras är tillgängligheten av fullkornsprodukter (Heiniö et al., 2016). En del 
måltidsinstitutioner serverar endast vitt bröd, dels eftersom det är mest accepterat av 
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konsumenter men även för att fullkornsbröd ogillas av en del. Detta kan göra att den minoritet 
som ogillar fullkornsbröd dikterar matbeteendet för majoriteten. Fullkornsbröd är inte heller 
lika tillgängligt som vitt bröd (Bakke & Vickers, 2007) och dessutom mycket dyrare, vilket är 
en viktig faktor, eftersom brödet på restauranger oftast ingår i maträttens pris. Som tidigare 
nämnt är dagens utbud av en mer hälsosam typ av hamburgerbröd bristfällig. Det är därför av 
vikt att utveckla ett hamburgerbröd med kostfibrer men med sensoriska attribut accepterade 
av konsumenterna och som har en hög tillgänglighetsgrad (Rapp, 2008). 
 
Resultatet från aktuell studie visar att det var de yngre konsumenterna (18-30 år och 31-44 år) 
som konsumerade hamburgare i störst grad. Som tidigare forskning visat, är det yngre 
åldersgrupper äter ofta typer av bröd som erbjuds på snabbmatsrestauranger (Sandvik et al., 
2014). Det är även unga vuxna 18-30 år som har sämst matvanor och det är särskilt denna 
åldersgrupp som inte får i sig tillräckligt med fullkorn och fibrer (Amcoff et al., 2012). Som 
tidigare nämnts erbjuder de största hamburgerkedjorna till största del vitt hamburgerbröd. 
Produktutveckling bör därför ses som en möjlighet att öka fiberintaget hos unga vuxna genom 
att erbjuda ett mer hälsosamt alternativ till vitt hamburgerbröd i snabbmatsrestauranger. 
Denna möjlighet stärks även av resultatet från (Mäkelä et al., 2012) och den aktuella 
undersökningen som visar att den yngre åldersgruppen 18-30 år önskar ett mer hälsosamt 
alternativ till hamburgerbröd på marknaden.  
 
Äldre konsumenter har ett högre intag av kostfibrer (Amcoff et al., 2012). Detta går hand i 
hand med de studier som visar att äldre värderar tradition högre och har därmed en större 
preferens för rågbröd än yngre konsumenter som är mer hedoniskt riktade och värdesätter 
njutning mer (Kihlberg & Risvik, 2007; Pohjanheimo et al., 2010). I denna undersökning 
påvisades det att den yngre åldersgruppen (18-30) hade en något högre acceptans för prov 933 
som var sött. Prov 671 hade högst acceptans bland åldersgruppen 45-64 år om man ser till 
medelvärdet och prov 252 hade liknande acceptans bland alla åldersgrupper.  
 
6.1.2 Matval 
Som tidigare nämnt, påverkas matval av många olika faktorer som samspelar tillsammans i 
Shepherd’s modell (Shepherd & Raats, 1996). De experimentella hamburgerbröden har 
fysiologiska och kemiska egenskaper som påverkar konsumentens perception på olika sätt. 
Dels de sensoriska attribut, som tidigare nämnts, och som är den dominerande faktorn vid 
matval. Beska och syrlighet, som uppfattats av bedömarna på de experimentella 
hamburgerbröden påverkas av konsumentens acceptans av dessa smaker vid bedömning av 
totalt gillande för proverna. Psykologiska faktorer som spelar in vid matval är bland annat 
värderingar och attityder. En del av bedömarna gav muntliga kommentarer vid 
konsumenttestet som gav intryck av att de tyckte hamburgerbröden verkade hälsosamma. En 
annan faktor för matval är vana. Acceptans och preferens av bröd är relaterat till barndomens 
brödkonsumtion. De som i större utsträckning konsumerade vitt, mjukt och sött bröd som 
barn, är benägna att acceptera vitt och mjukt bröd som vuxen i större utsträckning än grovt 
bröd (Sandvik, 2017b). Detta visar hur komplex människan är i sitt matval och hur utmanande 
det är för livsmedelsföretag att utveckla en hälsosam produkt som matchar dels konsumenters 
sensoriska preferenser, men som även matchar de kognitiva faktorerna som attityder och 
värderingar och som samtidigt ska stå sig bland konkurrerande produkter som konsumenter är 
vana vid att konsumera.  
 
Matval drivs därav till viss del av kognitiva reaktioner, till exempel val av livsmedel utifrån 
värderingar och tidigare erfarenheter samt kunskaper (Trendel & Werle, 2016;2015) samt 
livsmedlets fysiologiska och kemiska egenskaper som uppfattas av konsumenterna (Shepherd 
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& Raats, 1996). Denna aspekt kan diskuteras i relation till resultatet från undersökningen som 
visar på att prov 933 blev det mest omtyckta. Utseendemässigt var prov 933 mörkare i färgen 
jämfört med de resterande proverna samt innehöll det synliga prickar av havrekli, vilket är 
egenskaper som kan tolkas tillhöra ett mer hälsosamt bröd. Denna aspekt kan även kopplas till 
Sandviks (2014) resultat som visade att grovt bröd uppfattas som mer hälsosamt. 
Konsumenter som väljer livsmedel utifrån hälsa kan därför utifrån detta ha haft en högre 
benägenhet att välja prov 933 som det mest gillande. Detta bekräftades delvis från bedömarna 
genom muntliga kommentarer vid bedömningen, men som inte antecknades, och kan ha valt 
detta med tron om att de gör ett hälsosamt val. Utifrån resultaten från denna undersökning kan 
det även observeras att det var en svagt stigande trend för acceptans för prov 252 och prov 
671 i relation till hur ofta konsumenter tänker på hur hälsosamma livsmedel är. Detta kan 
indikera att individer som tänker på hälsa har en större acceptans för råg och surdegsbröd.  
 
6.2 Metoddiskussion  
6.2.1 Urval och plats för konsumenttest  
Konsumenttest som utförs på allmän plats ger möjligheten att nå ut till fler individer 
samtidigt, dock kan det vara svårt att garantera att bedömarna tillhör den önskade målgruppen 
(Gustafsson et al., 2014). Eftersom konsumenttestet utfördes i en livsmedelsbutik och på ett 
universitetsområde tillämpades bekvämlighetsurval. Därmed fanns ingen kontroll över att få 
bedömare som regelbundet äter hamburgare. Det hade varit önskvärt att utföra 
konsumenttestet i en hamburgerrestaurang för att ha större möjlighet att nå ut till målgruppen 
som äter hamburgare, dock var det svårt att få tillstånd till detta. Konsumenttestet utfördes vid 
dryckesavdelningen i livsmedelsbutiken. Det hade varit önskvärt att få utföra testet vid 
brödavdelningen, då det eventuellt hade genererat i fler deltagare som konsumerar bröd och 
hamburgerbröd. Eftersom det var brist på plats vid brödavdelningen fanns ingen möjlighet till 
detta.   
 
Dagarna för konsumenttestet var två efterföljande dagar som valdes av uppsatsförfattarna med 
hänsyn till uppsatsens tidsplan. Den första dagen av konsumenttest var en tisdag då det 
förekommer en pensionärsrabatt på den utvalda livsmedelsbutiken, vilket inte valdes 
avsiktligt. Detta kan vara en anledning till att majoriteten av deltagarna denna dag var av den 
äldre ålderskategorin. För att öka variationen av åldrar och därmed få in fler av den yngre 
ålderskategorin bestämdes det att konsumenttestet även skulle utföras på ett 
universitetsområde.  
 
6.2.2 Bortfall  
Alla 300 enkäter samlades in, inga externa bortfall förekom. En del interna bortfall kunde 
konstateras, då bedömarna missat att kryssa i svar, eller medvetet undvikit att svara på vissa 
frågor. För att underlätta och förtydliga för konsumenten bör vanliga ord användas istället för 
facktermer för att öka tydligheten (Trost, 2012). Korta enkäter bidrar till ett lägre bortfall än 
mer omfattande enkäter (Bryman, 2011). Konsumenterna uppmanades att läsa igenom de 
nedskrivna instruktionerna på enkäten noga för att bedömningen skulle genomföras på ett så 
korrekt och pedagogiskt sätt som möjligt. Men eftersom deltagarna utförde bedömningen 
självständigt fanns ingen kontroll över att bedömningen utfördes enligt instruktionerna. Detta 
kan ha varit en anledning till det interna bortfall som sågs i undersökningen. Det fanns 
svårigheter att kontrollera deltagarnas ålder. Endast deltagare över 18 år tilläts delta i 
konsumenttestet vilket gav deltagarna förtroende att den angivna åldern var sanningsenlig. 
Nämnvärt är även att i enkäten benämndes acceptanstestet som “gillandetest”. Detta för att 
vara så tydliga som möjligt och inte förvirra för konsumenterna och för att minska bortfall.  
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6.2.3 Hamburgerbröden och bakning  
Målet var att utveckla ett mer hälsosamt hamburgerbröd med en högre mängd fibrer samt 
surdeg än majoriteten av de befintliga hamburgerbröden på marknaden. Två recept på 
hamburgerbröd skickades till produktionsansvarig på Fazer bageri. Originalrecepten var 
skapade för småskalig bakning och inte för industriell tillverkning. Industriell bakning skiljer 
sig anmärkningsvärt från småskalig bakning. Detta eftersom ingrediensmängderna ökar 
avsevärt och måste anpassas för att få ett likvärdigt resultat eftersom bakegenskaperna 
förändras. Dessutom måste de anpassas efter den utrustning som finns i industrin (Gregoire, 
2016). Utifrån en intern bedömning valdes Surdegsbröd 50:50 oblandat råg med ett 
fiberinnehåll på 4,5 gram fibrer per 100 gram, istället för Nyckelhålsmärkt surdegsbröd med 
ett fiberinnehåll på 6,9 gram fibrer per 100 gram. Surdegsbröd 50:50 oblandat råg ansågs 
fungera bäst för industriell tillverkning med hänsyn till de tekniska och teknologiska 
aspekterna för att få bästa möjliga resultat. De experimentella bröden uppfyller inte 
Livsmedelsverkets riktlinjer för märkning med “fiberrikt innehåll” och inte heller för 
“nyckelhålsmärkningen”. Ur ett hälsoperspektiv kan Nyckelhålsmärkt surdegsbröd anses vara 
mer hälsosamt då det innehåller mer fibrer samt fullkornsmjöl. Önskvärt hade varit att 
tillverka detta hamburgerbröd, men vid detta första experiment ansågs Surdegsbröd 50:50 
fungera bäst för industriell bakning. Å andra sidan innehåller de båda experimentella 
hamburgerbröden både råg och surdeg vilket är positivt ur ett hälsoperspektiv. Bakningen 
skedde utan att uppsatsförfattarna hade någon kontroll över processen eller utfallet. 
 
Mjölet som användes var oblandad rågsikt och bagerivetemjöl från Fazer kvarn. Mjölets 
näringsinnehåll är konfidentiellt. Därför användes näringsvärdet för standardiserat mjöl på 
marknaden för att räkna ut fiberinnehållet av de experimentella hamburgerbröden, vilket gör 
att fiberinnehållet i dessa ej kan fastställas helt. Resterande makronutrienter räknades ut i 
Dietistnet. Det har visats att surdeg besitter goda hälsoeffekter samt förbättrar rågbröds 
sensoriska kvalitet (Poutanen, Flander, Katina, 2009). Två typer av surdegskulturer användes 
för vardera experimentella hamburgerbröden, L. plantarum (i11) och L. brevis (A6). 
Syraproduktionen och sänkning av pH-värdet har påvisats vara en viktig mekanismen för att 
öka näringsprofilen samt bakegenskaperna (Decock & Cappelle 2005). Optimalt pH-värdet 
för rågbröd är cirka 4 (Lioger, Leenhardt, Demigne, Remesy, 2007). Dessvärre mättes pH-
värdet inte upp för de experimentella hamburgerbröden. Dock med tanke på konsumenternas 
kommentarer om syrlig smak, kan de experimentella hamburgerbröden tänkas haft ett lågt 
pH-värde.  
 
6.2.4 Referensbröd  
Inledningsvis gjorde en efterforskning av uppsatsförfattarna av studien, på hur utbudet av 
“hälsosammare” hamburgerbröd på Sveriges dagligvarumarknad såg ut. Kriterierna för att 
vara ett “hälsosammare” hamburgerbröd i denna observation bestämdes vara ett högre 
fiberinnehåll. Därefter valdes Korvbrödsbagarns fiberrika hamburgerbröd att användas som 
referensbröd, eftersom det ansågs vara ett likvärdigt hamburgerbröd. Vid ett sensorisk test är 
det betydelsefullt att proverna är så likvärdiga som möjligt i volym och utseende för att inte 
påverka bedömningen (Lawless & Heymann, 2010). På grund av tidsbrist kunde inte 
referensbrödet köpas in med samma bakningsdatum som de experimentella hamburgerbröden. 
Referensbrödet köptes in omgående efter besked om att bakningen av de experimentella 
hamburgerbröden genomfördes, vilket resulterade i att hamburgerbröden skiljde sig till viss 
del i utseende, bakningsdatum och frystider. Önskvärt hade varit om hamburgerbröden hade 
varit lika i avseende på färg och utseende. Dock var inte detta möjligt eftersom 
uppsatsförfattarna inte hade tillgång till de experimentella hamburgerbrödens utseende. Detta 
kan ha påverkat resultatet från bedömningen. Olika frystider och temperaturer kan påverka 
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retrograderingen och rekristalliseringen av bröd (Eckardt, Öhgren, Alp, Ekman, Åström, 
Chen, 2013). 
 
6.2.5 Provförberedelser och konsumenttest  
Vid förberedelser av proverna samt utförandet av konsumenttestet lades stor vikt vid att alla 
processer utfördes så noggrant och pedagogiskt som möjligt. Hög reliabilitet kräver 
standardisering i alla avseenden (Trost, 2012). Hamburgerbröden i konsumenttestet 
planerades att serveras i halvor, men eftersom prov 671 (L. brevis) endast resulterade i 78 
stycken hamburgerbröd delades de istället in i fjärdedelar för att nå målet att få in 300 
observationer. De experimentella hamburgerbröden formades i en sexkantig form vilket inte 
är den typiska formen för ett hamburgerbröd. Men då brödproverna serverades i fjärdedelar 
bör inte detta påverka den slutliga bedömningen. 
 
Med tanke på att hamburgerbröden i konsumenttestet serverades endast som hamburgerbröd, 
kan inga slutsatser dras på hur de experimentella hamburgerbröden skulle uppfattas om de 
skulle serverades med tillbehör. Hamburgerbröden brukar ätas med konsumenternas 
favorittillbehör. För att få en helhetsbedömning av hamburgerbröden kunde konsumenttestet 
ha utförts med tillbehör, dock fanns inte resurser till detta. Fördelen med konsumenttest som 
utförs utan tillbehör, är att det är just hamburgerbröden som bedöms, och allt fokus kan läggas 
vid detta. Vid utförande med tillbehör kan tillbehören påverka konsumenternas bedömning 
eftersom det är svårt att matcha tillbehören till konsumenternas preferenser. I det sensoriska 
konsumenttest som utfördes under kursen Sensorisk analysteknik & produktutveckling HT18, 
serverades hamburgerbröden på rågmjöl och surdeg med standardiserad fyllning, vilket kan 
vara en anledning till att dessa experimentella hamburgerbröden bakade i laboratorieskala, 
fick en högre grad av acceptans med ett medelvärde på 7 på en 9-gradig skala, än de 
experimentella hamburgerbröden i denna undersökning som endast serverades som bröd utan 
fyllning. Dock är det värt att ange att det kommersiella hamburgerbröd som var ett 
referensbröd vid det föregående konsumenttestet fick ett lägre medelvärde än de 
experimentella hamburgerbröden (Surdegsbröd 50:50 och Nyckelhålsmärkt hamburgerbröd).  
 
6.2.6 Styrkor och svagheter  
Styrkor med denna undersökning var det höga antalet observationer som samlades in, vilket 
bidrar till ett generaliserbart resultat (Bryman, 2011). Bortfallet i denna undersökning kan 
anses vara lågt, vilket är en styrka. Reliabilitet innebär att en mätning är tillförlitlig och att 
mätningen är standardiserad. Standardisering innebär att situationen och frågor är samma för 
alla deltagare. Standardisering i alla avseenden krävs för en hög reliabilitet (Trost, 2012). Alla 
bedömare i konsumenttestet fick samma enkät med samma frågor och blev inte påverkade av 
uppsatsförfattarna eller av vilseledande marknadsföring. Utförandet av konsumenttestet 
skedde även kontrollerat och noggrant vilket gör att själva konsumenttestet är replikerbart. 
Validitet innebär att datainsamlingen motsvarar det som den är avsedd att mäta (Trost, 2012). 
Enkätens innehåll var avsedda för att mäta den subjektiva bedömningen av hamburgerbröd 
och bedömarnas individuella konsumtionsmönster för att besvara studiens syfte.  
 
Svagheter var den brist på kontroll som förekom över bakningen. Bakningen utfördes av ett 
företag med konfidentiella parametrar vilket gör reliabiliteten av just denna del av studien 
relativt låg. Bekvämlighetsurval är även en svaghet som bör beaktas och har en effekt på 
undersökningens validitet, eftersom den önskade målgruppen inte kunde garanteras. 
Konsumenterna utförde bedömningen självständigt, vilket innebär att ingen garanti finns för 
att de utförde de på rätt sätt eller i den serveringsordning som angavs på enkäten.  
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7. KONKLUSION  
I denna undersökning har produktutveckling i samarbete med industrin gjort det möjligt att 
påbörja en utveckling ett mer hälsosamt hamburgerbröd bakat på rågmjöl och surdeg. 
Resultatet påvisade att konsumenternas preferenser för de tre hamburgerbröden varierade. 
Referensbrödet, prov 933, blev det signifikant mest accepterade hamburgerbrödet och de 
experimentella hamburgerbröden, prov 252 och prov 671, blev något mindre accepterat av 
konsumenterna, men hamnade dock på den positiva delen av acceptansskalan. Drygt hälften 
av konsumenterna kunde tänka sig att köpa prov 933. Prov 252 och prov 671 fick liknande 
resultat av konsumenterna på frågan om köpviljan, där drygt en fjärdedel av konsumenterna 
kunde tänka sig köpa dessa. De viktigaste attribut hos hamburgerbröd enligt konsumenterna 
var gott, saftigt och nyttigt.  
 
De experimentella bröd som är bakade på Fazer bageri, är en pusselbit i ett större 
sammanhang, som syftar åt att ge konsumenten fler möjligheter att göra ett enkelt hälsosamt 
val. För att uppnå detta måste hamburgerbröd ha en sensorisk hög acceptans. Svårigheten med 
detta är kundsegmenten och deras olika värderingar som påverkar deras val, och det är svårt 
att utveckla ett hamburgerbröd som matchar alla de värderingar som kundsegmenten besitter 
samtidigt som det har en hög acceptans. Det finns både ett behov och potential för ett gott och 
hälsosammare hamburgerbröd på marknaden. I en vidare produktutveckling skulle det vara 
önskvärt att experimentera med receptet för Nyckelhålsmärkt hamburgerbröd för att få ett 
hamburgerbröd som innehåller mer fibrer och fullkorn, och dessutom är nyckelhålsmärkt, för 
att få fram ett hälsosammare hamburgerbröd med hög sensorisk acceptans.  
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9. BILAGOR   

Bilaga 1: Enkät 
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Bilaga 2. 

Surdegsbröd 50:50 oblandad råg (original): 

Ingredienser  
 
Antal: 15 stycken 

 

Dag 1:   

Startkultur (g) 0,1 av kultur i11 (L. Plantarum) 

Vatten (g) 250 (37°C) 

Oblandad rågsikt (g) 200 

Dag 2:  

Jäst (g) 25 

Vatten (g) 400 (37°C) 

Oblandad rågsikt (g) 300 

Vetemjöl (g) 500 

Rapsolja (g) 19,5 

Salt (g) 7,5 

Näringsvärde per 100 gram:  

Energi (kJ/kcal): 1020,9/244 

Kolhydrater (g): 47 

Fibrer (g):  4,8 

Protein (g): 6 

Fett (g): 3 

Salt (g):  0,5 

Nettovikt per bröd (g) 73g 
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Nyckelhålsmärkt surdegsbröd (alternativa hamburgerbrödet) 

Ingredienser  
Antal: 15 stycken 

 

Dag 1:   

Startkultur (g) 2,4 (okänd)  

Vatten (g) 470  

Oblandad rågsikt (g) 375 

Dag 2:  

0,5 av surdegen från dag 1  

Jäst (g) 23,4 

Vatten (g) 470 

Fullkornsmjöl (g) 328  

Oblandad rågsikt (g) 94 

Vetemjöl (g) 328 

Rapsolja (g) 47 

Salt (g) 6,6 

Näringsvärde per 100 gram:  

Energi (kJ/kcal): 895.4/214 

Kolhydrater (g): 37 

Fibrer (g):  6,9 

Protein (g): 6 

Fett (g): 4 

• Varav mättat fett (g) 1,3 

Salt (g):  0,4 

Nettovikt per bröd (g) 100 
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Bilaga 3. 

Surdegsbröd 50:50 oblandad råg (Industriellt):  

Ingredienser  
 
Antal: 1000 stycken  

Hamburgerbröd i11, prov 252 
 

Hamburgerbröd A6, prov 671 
 

Startkultur (g) 1,3 av kultur i11 (L. Plantarum) 1,3 av kultur 6A (L. Brevis) 

Vatten (kg) 25,7  25,7  

Oblandad rågsikt (kg) 22,6  22,6  

Bagerivetemjöl (kg) 22,6 22,6 

Flytande jäst (kg) >1,1* >1,1* 

Rapsolja (kg) 0,8  0,8  

Salt(kg) >0,3* >0,3* 

Enzymatiskt bakhjälpmedel (kg) 0,4  0,4  

Näringsvärde per 100 gram    

Energi (kJ/kcal): 941,4/225 941,4/225 

Kolhydrater (g): 45 45 

Fibrer (g):  4,5  4,5  

Protein (g): 7 7 

Fett (g): 2 2 

• Varav mättat fett (g) 1,1  1,1  

Salt (g):  0,4 
 

0,4 

Nettovikt per bröd (g) 73 73 
 
* Inga siffror har tillhandahållits från Fazer på den ökade mängden på dessa ingredienser, vilket 
medför att inga exakta siffror kan uppges.  
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Bilaga 4.  
 
Fiberrika hamburgerbröd (Korvbrödsbagarn) 
Ingredienser: 
Vetemjöl, vatten, vetekli, invertsocker, rapsolja, jäst, havrekli, vetegluten, fermenterat vetemjöl, salt, majsstärkelse, 
vegetabiliskt emulgeringsmedel (E471, E481), maltmjöl av korn, mjölbehandlingsmedel (E300). 
Näringsdeklaration per 100 g: 
Energi 1140 kJ / 270 Kcal 

Fett 5,6 g 

Varav mättat fett 1,0 g 

Kolhydrater 43 g 

Varav sockerarter 4,0 g 

Fiber 6,0 g 

Protein 9,2 g 

Salt 0,9 g 

Nettovikt per bröd: 60 g  
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Bilaga 5. Informationsblad vid konsumenttest 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

	
	

Kostvetarprogrammet,	Institutionen	för	Kostvetenskap		
Uppsala	Universitet	

	
Vi	som	genomför	detta	konsumenttest	är	två	studenter	som	nu	utför	vårt	

examensarbete	i	Kostvetenskap	vid	Institutionen	för	Kostvetenskap,	Uppsala	
Universitet.	

	
Syftet	med	detta	test	är	att	undersöka	konsumenters	acceptans,	dvs	gillande,	för	en	

ny	typ	av	hamburgerbröd.	
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Bilaga 6. Arbetsfördelning 

 
  Examensarbete   
     Anna och Amanda 

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet 50/50 

Litteratursökning 50/50 

Datainsamling 50/50 

Analys 50/50 

Skrivandet av uppsatsen 50/50 

 


