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Sammanfattning:  

Bakgrund: Åldersgruppen 18–30 år har ett genomsnittligt intag på 35 g/dag och är den grupp 
med lägst fullkornsintag. En potentiell lösning för att öka intaget av fullkorn är att modifiera 
produkter med raffinerat spannmål till att inkludera spannmålsfullkorn.  
 
Syfte: Huvudsyftet är att undersöka 18–30 åringars preferens och grad av acceptans för 
chokladkaka bakad med fullkornsmjöl respektive chokladkaka bakad med siktat mjöl. Syftet 
är också att undersöka hur konsumenter ställer sig till att konsumera ett mer hälsosamt fika 
med fokus på intag av fullkorn.  
 
Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie. Konsumenttest av chokladkaka utfördes på 
Biomedicinskt Centrum, Uppsala universitet. Chokladkakorna som testades innehöll 100 % 
fullkornsmjöl respektive 100 % siktat mjöl. Till testet konstruerades en digital enkät och 
totalt samlades 135 fullständiga svar in och analyserades. I enkäten fick deltagarna ange 
acceptans och preferens till proverna, samt rapportera grad av instämmande till påståenden 
med en Likert-skala. 
 
Resultat: Resultatet för acceptans- och preferenstestet visar på statistiskt signifikanta 
skillnader mellan proverna. Medianen från acceptanstestet för chokladkakan bakad med 100 
% siktat mjöl blev 6,0 jämfört med 5,0 för chokladkakan med 100 % fullkornsmjöl.  
Majoriteten av konsumenterna (61,5 %) föredrog chokladkakan bakad med 100 % siktat 
mjöl. Övervägande del av konsumenterna (80,0 %) angav att de under det senaste året 
konsumerat fikabröd minst en gång i veckan.  
 
Slutsats: Då majoriteten av deltagarna uppgav att de konsumerar fika minst en gång i 
veckan, lever den väletablerade fika-traditionen vidare. För att kunna möta 
Livsmedelsverkets råd kring att välja fika och andra söta livsmedel med omsorg, kan 
modifiering av befintliga livsmedel vara ett förslag. Aktuell studie tyder på att chokladkaka 
berikat med fullkorn har en hög grad av acceptans bland konsumenterna, trots en lägre 
preferens. 
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Abstract:  

Background: The age group 18-30 years has an average intake of 35 g/day and is the group 
with the lowest whole grain intake. A potential solution to increase the intake of whole grains 
is to modify products with refined grain to include whole grains.  
 
Aim: The main purpose is to investigate the preference and degree of acceptance for 
chocolate cake baked with wholemeal flour and chocolate cake baked with sifted flour. The 
purpose is also to investigate consumers' attitude about a healthier Swedish fika with a focus 
on whole grains. 
 
Method: Quantitative cross-sectional study. A Consumer test of chocolate cake was 
performed at the Biomedical Center, Uppsala University. The chocolate cakes that were 
tested contained 100% wholemeal flour and 100% sifted flour, respectively. A digital 
questionnaire was constructed for the test and a total of 135 complete answers were collected 
and analyzed. In the survey, participants were asked to indicate acceptance and preference for 
the samples, as well as to report the degree of agreement with statements with a Likert scale. 
 
Results: The results of the acceptance and preference test show statistically significant 
differences between the samples. The median of the acceptance test for the chocolate cake 
baked with 100% sifted flour was 6.0 compared to 5.0 for the chocolate cake with 100% 
wholemeal flour. The majority of consumers (61,5 %) preferred the chocolate cake baked 
with 100% sifted flour. Predominant part of the consumers’ (80,0 %) stated that they had 
consumed Swedish fika at least once a week during the past year. 
 
Conclusions: The majority of the participants stated that they consume Swedish fika at least 
once a week, thereby the well-established fika tradition lives on. To be able to meet the 
National Food Administration's advice on choosing fika and other sweet foods with care, 
modification of existing products can be a suggestion. Current study suggests that chocolate 
cake enriched with whole grains has a high degree of acceptance among consumers, despite a 
lower preference. 
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1. Introduktion 

1.1 Fika 

Att fika är en social tradition i Sverige. Med begreppet avses en paus för att dricka té eller 
kaffe, vanligtvis i kombination med fikabröd i form av bakverk. Klassiska inslag i svensk 
fikakultur är sockerkakan, olika sorters småkakor och kanelbullen. Benämningen uppkom 
under 1800-talet och kommer från en äldre förvrängning av ordet kaffe. Fika är en 
väletablerad del i den svenska vardagskulturen, vilket är en bidragande faktor till att 
svenskars kaffekonsumtion är bland de högsta i världen. Fikapauser ses som självklara på 
arbetsplatser, mellan föreläsningar och vid sammankomster. Vanligt är att det förekommer 
under både för- och eftermiddag och fikat blir därmed ett sätt att vila och mötas, men också 
ett forum för idéutbyte och diskussion (Cairns, 2006).  
 
Den grupp livsmedel som i den nationella matvaneundersökningen Riksmaten 2010–2011 
benämns som “Bullar, kakor och tårtor” beskriver vuxna svenskars intag av fikabröd, vilket 
innefattar mjuka kakor, bullar, söta kex och wienerbröd. Medelkonsumtionen för 
livsmedelsgruppen är 25 gram per dag för kvinnor och män i åldern 18–30 år, jämfört med 
åldersgruppen 65–80 år som i genomsnitt konsumerar 47 gram per dag (Livsmedelsverket, 
2012). Livsmedelsverket förespråkar att val av fika och andra söta livsmedel ska göras med 
omsorg. Vid en varierad och näringsrik kost i övrigt blir det inte skadligt med en liten mängd 
socker (Livsmedelsverket, 2022). Matvanor som helhet har större betydelse än enskilda 
ämnen när det kommer till hälsa (Livsmedelsverket, 2016).  
 

1.2 Fullkorn 

Fullkorn finns i spannmålsprodukter vilket har varit en huvudsaklig källa till föda under en 
lång tid (Bin et al., 2020). Benämningen fullkorn indikerar att hela kornet används och 
därmed kan kornen vara hela, krossade eller malda till mjöl. Huvudsaken är att kornets 
samtliga delar; frövita, grodd och kli finns kvar i slutprodukten (Marklinder, 2014). Till 
kategorin spannmål inkluderas vete, råg, havre, spelt, majs samt durra vilket är goda källor 
till kolhydrater, protein, vitaminer och mineraler (Livsmedelsverket, 2021).  
 
Evidens som stödjer fullkorn fortsätter att växa och belyser hälsofördelarna med en 
regelbunden konsumtion och dess skyddande effekter (Foster et al., 2020). Effekterna 
innefattar minskad risk för sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, typ 2 diabetes, samt 
vissa cancerformer. Utöver nämnda faktorer kan fullkorn även bidra till minskad risk för 
obesitas (Foster et al., 2020). De svenska kostråden “Hitta ditt sätt - Att äta grönare, lagom 
mycket och röra på dig” (Livsmedelsverket, 2022) syftar till att främja viktiga förändringar 
avseende matvanor för en förbättrad folkhälsa. Ett av råden är att i första hand välja fullkorn, 
genom att delvis byta ut siktat mjöl mot fullkornsmjöl. Riktlinjerna för dagligt intag är 70 
gram fullkorn för kvinnor respektive 90 gram fullkorn för män (Livsmedelsverket, 2022). 
Resultat från den senaste matvaneundersökningen Riksmaten 2010–2011 visade att endast en 
av tio vuxna äter tillräckligt med fullkorn (Livsmedelsverket, 2012). Att modifiera befintliga 
produkter genom att inkludera fullkorn skapas en potentiell möjlighet till ökat intag av 
fullkorn.  
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1.3 Barriärer mot ett ökat fullkornsintag 

Tidigare studier har visat att potentiella hinder för konsumtion av fullkorn är relaterat till 
kostnad, tillgänglighet på restauranger, brist på rutin vid tillagning av fullkornsmat i hemmet 
och förmågan att identifiera fullkornsprodukter. Vanligtvis identifieras fullkornsprodukter 
genom användning av livsmedelsetiketter samt genom färg och utseende (Neo & Brownlee, 
2017). Otillräcklig kunskap om hur etiketter skall läsas och tolkas för att identifiera fullkorn 
kan medföra att konsumenter oavsiktligt går miste om det rekommenderade intaget (Foster et 
al., 2020). Ytterligare en vanlig barriär för fullkornsintag berör de sensoriska attributen som 
smak, konsistens, utseende och lukt. Från tidigare studier har det rapporterats att den mörka 
färg som fullkorn bidrar till avskräcker individer och likaså den kompakta texturen (Neo & 
Brownlee, 2017). En australiensk studie har dessutom beskrivit bristande förståelse av 
hälsofördelarna med fullkorn, samt en minimal variation på marknaden, som anledningar till 
det låga intaget. Samma studie fann även att unga vuxna har en skepsis angående hälsovärdet 
av spannmålsprodukter och kolhydratrika livsmedel, vilket troligtvis skapar förvirring i 
åsikterna kring värdet av fullkorn (Foster et al., 2020). Även konsumenters preferens för 
mindre hälsosamma och fiberfattiga alternativ är en bidragande faktor (Neo & Brownlee, 
2017). 
 

1.4 Konsumenters inställning till produktförändring  

Hur människan betraktar hälsa och hälsosamma matvanor styrs av många faktorer, såsom 
kultur, socioekonomi och sociala normer (Folkhälsomyndigheten, 2021). Vidare värderar 
konsumenter livsmedel på olika nivåer, där somliga uppskattar produktspecifika egenskaper 
medan andra värderar produktens totala hälsovärde (Grunert, 2017). Trots att hälsofördelarna 
med fullkorn är välkända, är intaget fortfarande lågt både nationellt och internationellt. En 
lösning för att öka fullkornsintaget, trots de erkända sensoriska hindren, är att modifiera 
produkter med raffinerat spannmål till att inkludera spannmålsfullkorn. Medvetenhet om 
konsumenters uppfattningar och attityder till fullkornsprodukter blir därmed essentiellt att 
undersöka vid produktutveckling (Barrett et al., 2020). 
 
För utveckling av ett livsmedel är kunskap om marknaden, detaljhandeln och konsumenterna 
centralt. Stewart-Knox och Mitchell presenterar i sin studie från 2003 en modell för att uppnå 
framgång inom produktutveckling. Utöver tidigare nämnda faktorer belyser modellen att 
produkten bör vara unik med hög kvalitet samt att involvera kunden vid framtagningen för att 
uppnå önskat resultat (Stewart-Knox & Mitchell, 2003). Att involvera konsumenternas 
åsikter vid produktutveckling och produktoptimering möjliggör för att testa vilken nivå av 
förändring som blir accepterad (Meilgaard et al., 2016).  
 
 
1.5 Sensorik och attityder 
 
Sensorisk analys är en tvärvetenskaplig disciplin vilket omfattar mätning, tolkning och 
förståelse av mänskliga reaktioner på livsmedel som uppfattas av våra sinnen: lukt, smak, 
syn, känsel och hörsel (Meilgaard et al., 2016). För framställning av en ny produkt har 
sensorisk analys en betydelsefull roll, där tidigare studier visar att konsumenters främsta 
anledning till att välja och konsumera en produkt är dess sensoriska och hälsofrämjande 
egenskaper (Vázquez-Araújo et al., 2012). Att vi med hjälp av våra sinnen kan utvärdera den 
mat vi äter sträcker sig långt bak i historien. Människans sinnen har alltid använts för att 
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uppleva njutning och med hjälp av sinnena kan vi också utvärdera den mat vi äter. Smak, lukt 
och känsel utgör tillsammans de viktigaste faktorerna vid val av livsmedel. Texturen är ett 
avgörande attribut för graden av gillande, medan smak och lukt styr valet av produkt. Till 
smak tillhör inte bara den sensoriska upplevelsen som är kopplad till våra sinnen, utan även 
kulturella idéer och uppskattningar vilket omfattar människors acceptans (Gustafsson et al., 
2014).  
 
Att genomföra acceptans- och konsumentpreferenstest för en produkt är av stor vikt, då det 
ger en indikation på om produkten kommer att tas emot och sedan överleva på marknaden. 
Sensorisk analys är därför ett viktigt redskap vid såväl utveckling, utvärdering och 
marknadsföring av en produkt (Gustafsson et al., 2014).  
 

1.6 Målgrupp 

Beroende på ålder och kön reagerar konsumenter olika på de sensoriska egenskaperna hos en 
produkt. Graden av intresse för hälsosamma produkter skiljer sig åt mellan konsumenter och 
beror delvis på situation (Grunert & Wills, 2007). En studie från 2001 menar att äldre 
konsumenter prioriterade hälsoaspekter och att yngre var mer intresserade av smak (Guinard 
et al., 2001). Resultat från en amerikansk studie visar på att ungdomar och unga vuxna inte 
konsumerar det rekommenderade intaget av fullkorn (Mellette et al., 2018). Studien beskriver 
även de möjligheter universitetsrestauranger har gällande ökat intag av fullkorn samt en 
förändring i konsumtionsmönstret hos unga vuxna. En ökad tillgänglighet och etablering av 
konsumtionsmönster skulle kunna öka populariteten för mer hälsosamma livsmedel (Mellette 
et al., 2018). Den senaste matvaneundersökningen från 2010–2011 visade att åldersgruppen 
18–30 år är den grupp med lägst genomsnittligt fullkornsintag per dag (Livsmedelsverket, 
2012). Det genomsnittliga dagsintaget var 35 gram fullkorn för åldersgruppen, vilket kan 
jämföras mot Livsmedelsverkets rekommendation (Livsmedelsverket, 2022).  
 
Tidigare forskning kring bakomliggande faktorer för det låga intaget av fullkorn och hur 
konsumenter ställer sig till en mer hälsosam produkt ligger till grund för det här arbetets 
syfte, att undersöka konsumenters acceptans och preferens av en produkt med eller utan 
fullkorn.  

 
2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Huvudsyftet är att undersöka 18–30 åringars preferens och grad av acceptans för chokladkaka 
bakad med fullkornsmjöl respektive chokladkaka bakad med siktat mjöl. Syftet är också att 
undersöka hur konsumenter ställer sig till att konsumera ett mer hälsosamt fika med fokus på 
intag av fullkorn.  
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2.2 Frågeställningar 

- Hur accepteras chokladkaka bakad med 100 % fullkornsmjöl av konsumenterna? 
- Hur skiljer sig konsumenters preferens mellan chokladkaka bakad med 100 % 

fullkornsmjöl respektive chokladkaka bakad med 100 % siktat mjöl.  
- Hur ställer sig konsumenter till att konsumera ett mer hälsosamt fika? 
- Vilken roll spelar konsumenternas inställning till smak och hälsa vid val av mat och 

fikabröd för ovanstående frågeställningar? 
 

3. Metod 
 
I figur 1 nedan beskrivs projektets arbetsprocess. 

Figur 1: Översiktsbild av projektets genomförande. 
 

3.1 Metodval 

Valet av metod för studien är ett sensorisk konsumenttest, vilket är en kvantitativ metod. En 
kvantitativ metod definieras vanligen utifrån insamling av numeriska data och har ett 
deduktivt perspektiv. Metoden kan med fördel användas för att beräkna om det finns 
signifikant skillnad mellan två produkter (Bryman, 2018), i det här fallet chokladkaka bakad 
med fullkornsmjöl och chokladkaka bakad med siktat mjöl.  
 

3.2 Litteratursökning 

Vid litteratursökning har PubMed, Web of Science samt Google Scholar använts. Utöver det 
har data samlats in från Connected Paper, som delger liknande artiklar till sökt artikel. Vidare 
har kurslitteratur från tidigare kurser, samt Livsmedelsverket använts som referenser. 
Samtliga referenser har inbringat fördjupade kunskaper till studiens berörda ämnen, samt 
givit en grund att utgå från vid genomförandet av konsumenttest och dataanalys. 
 
Sökning i databasen PubMed:  
Acceptance[Title/Abstract], Sensor*[Title/Abstract], (Dietary Fiber[MeSH Terms] OR 
(Whole Grain), Whole Grain, samt Dietary Fiber[MeSH Terms] 
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Sökning i databasen Web of Science: 
((TS=("Product development")) AND TS=(Food industr*)), samt ((TS=(Product development)) AND 
TS=(Food industr*)) AND TS=(Whole Grain)  
 
Sökning på Google Scholar:  
“Labeling food as good och bad”, “Consumers attitude towards product labeling”, 
“Consumers attitude towards product labeling health”, samt “Consumers attitude towards 
health trends” 
 

3.3 Produkterna 

Produkterna som framställts till testet skiljer sig åt i innehåll av siktat mjöl eller 
fullkornsmjöl. Idén om en produkt med ett högre fullkornsinnehåll grundar sig på tidigare 
forskning avseende hälsofördelar, samt efter de riktlinjer om mängden fullkorn som bör 
konsumeras. Referensprodukten är en chokladkaka med 100 % siktat vetemjöl och den 
modifierade produkten innehåller 100 % fullkornsmjöl av sädesslaget råg. Näringsinnehåll 
och ingredienser beskrivs ytterligare i tabell 1 respektive tabell 3.  
 

3.4 Konsumenttest  

Konsumenttestet utformades enligt metoden för ett tvåsidigt partest vilket inkluderade ett 
acceptanstest och ett preferenstest. Ett acceptanstest syftar till att ta reda på graden av 
gillande hos konsumenter, det vill säga hur väl konsumenter föredrar en viss produkt, vilket 
oftast jämförs mot en redan befintlig produkt på marknaden (Risvik, 1985). Skalan som 
använts är en sju-gradig hedonisk skala, vilken beskrivs med ord från ”tycker mycket illa 
om” till ”tycker mycket bra om”. Fördelen med skalan är att stegen är jämnstora och kan 
därför användas för att göra statistiska beräkningar med. Motiveringen att välja sju steg 
framför nio grundar sig på att konsumenter tenderar att undvika extrempunkter vid större 
skalor (Gustavsson et al. 2014). Ett acceptanstest kan utföras på tränade eller otränade 
personer, i ett labb eller vid annan önskad miljö (Risvik, 1985).  
 
Ett preferenstest möjliggör för konsumenten att uttrycka sin åsikt om en viss produkt och 
lämpar sig därför vid ett konsumenttest. Vanliga frågeställningar för ett preferenstest är vilken 
produkt föredras eller kan produkten få fler anhängare om den förändras? (Gustavsson et al., 
2014). För aktuellt test fick konsumenterna besvara frågan om vilket prov som föredrogs. En 
möjlighet för att kunna lämna ytterligare kommentarer fanns efter preferensfrågan. 
 

3.5 Deltagarantal och rekrytering 

För att ett sensoriskt konsumenttest skall generera ett relevant resultat krävs data från minst 
100 deltagare (Lawless & Heymann, 2010). Med hänsyn till eventuella interna- och externa 
bortfall var målet att rekrytera 140 deltagare, fördelat på två dagars datainsamling. Deltagarna 
rekryterades på plats genom en så kallad väntrumsundersökning där personer som besöker 
platsen frivilligt kan delta i testet (Ejlertsson, 2019). Undersökningen genomfördes på 
Biomedicinskt centrum vid Uppsala universitet. Den valda målgruppen inkluderade vuxna i 
åldern 18–30 år, vilket kan antas innefatta män, kvinnor och icke-binära. 
Inklusionskriterierna presenterades på plats och efterfrågades i enkäten. På grund av 
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allergener i projektets produkter kunde personer med intolerans eller allergi mot spannmål, 
gluten, ägg, laktos och mjölk inte delta.  
 

3.6 Serveringsmetod 

För att eliminera risken till ett missvisande resultat när sensoriska tester utförs, bör balanserad 
serveringsordning tillämpas. Detta innebär att hälften av konsumenterna bedömer prov 1 först 
och andra hälften bedömer prov 2 först, vilket ger båda proverna en likvärdig chans (Risvik, 
1985). För att undersökningen skulle bli praktisk genomförbar anordnades konsumenttestet 
vid två tillfällen med respektive serveringsordning. Vid vartdera tillfälle samlades 70 svar in, 
vilket totalt genererade data från 140 deltagare. Ett ensidigt preferenstest kan tillämpas vid 
uppenbara skillnader, medan ett tvåsidigt preferenstest rekommenderas för att fastställa om 
de två proverna skiljer sig åt, utan att specificera skillnaden mellan proverna. Vid ett 
sensoriskt test är det av yttersta vikt att utesluta störande element, vilket kan distrahera 
bedömaren från att göra en adekvat bedömning (Gustafsson et al., 2014). Därmed har stor 
vikt lagts vid att proverna ser identiska ut och att bitarna är lika stora.  
 

3.7 Enkätframtagning 

Enkäten till konsumenttestet konstruerades digitalt i online-programmet Google Formulär 
(Google, u. å a), för att kunna distribueras ut till deltagarna genom en QR-kod. QR-koden 
skrevs ut och placerades väl synlig för samtliga konsumenter. En likvärdig enkät 
konstruerades på engelska för att skapa förutsättningar till personer som inte har svenska som 
modersmål att delta i undersökningen. Enkäten bestod av tre delar varav sex frågor och sju 
påståenden, se bilaga 1. Frågorna besvarade acceptans och preferens medan påståendena 
beskriver konsumenternas inställning till hälsosamt fika och fullkorn. Målsättningen med 
samtliga delar är att de tillsammans skall besvara på undersökningens syfte och 
frågeställningar. 
 
För enkätens påståenden användes en Likert-skala vilket är vanligt förekommande för 
attitydmätning. Likert-skalan är ett flerindikationsmått avseende en uppsättning attityder som 
rör ett visst område. Syftet med en Likert-skala är att mäta intensiteten i en upplevelse eller 
känsla kopplat till det aktuella området. Vanligast är att den består av ett antal påståenden 
som riktar sig till den bestämda frågeställningen. Därefter ombads varje konsument att ange i 
vilken utsträckning han eller hon håller med om påståendet (Bryman, 2018). Påståendena i 
enkäten hämtades från och inspirerades av Health And Taste Attitude Scales (Roininen, 2001) 
och bedömdes utifrån en sjugradig skala från ”instämmer inte alls” till “instämmer helt”. De 
påståenden som formulerats för aktuell enkät lyder: 
 

A. Hur hälsosam maten är har stor betydelse för mig när jag väljer mat. 
B. Jag äter vad jag tycker smakar gott och funderar inte på hälsoaspekten gällande mat  
C. Hur hälsosam min fika är har stor betydelse för mig när jag väljer fika. 
D. När jag fikar äter jag vad jag tycker smakar gott och funderar inte på hälsoaspekten 

gällande fika 
E. Jag upplever att det är lätt att få i mig produkter med fullkorn 
F. Jag väljer aktivt produkter med fullkorn  
G. Jag önskar att det fanns fler fikabrödsalternativ som innehåller fullkorn  
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Inför konsumenttestet genomfördes en pilotstudie av enkäten för att säkerställa att den var lätt 
att besvara för konsumenterna. Detta gjordes i syfte för att undvika systematiska fel inför det 
huvudsakliga genomförandet. Pilotstudien genomfördes av tio personer inom samma 
målgrupp som valts för detta projekt, där personerna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. I 
samband med att enkäten skickades ut till respektive deltagare, informerades de om 
anonymitet och frivillighet samt rätten till att avbryta sin medverkan. Pilotstudiens deltagare 
fick också möjlighet att framföra feedback efter ifyllande av enkäten. Utifrån givna 
kommentarer gjordes mindre justeringar för att förtydliga innebörden av enkätens 
påståenden, vilket resulterade i ovanstående påståenden A-G. 
 

3.8 Provbakning 

Framtagning av recept utfördes hemmavid där två olika halter av fullkornsmjöl testades mot 
referensprovets recept. Första testet innehöll 75 % fullkornsmjöl medan det andra testet 
innehöll 100 % fullkornsmjöl, vidare jämfördes dessa två produkter mot referensprovet som 
bestod av 100 % siktat mjöl. Chokladkakan bakad med 100 % fullkornsmjöl efterliknade 
referensprovet i högst grad avseende valda attribut och valdes därmed till konsumenttestet. 
Inför konsumenttestet utfördes ett pilotförsök i form av provbakning i köket på Institutionen 
för Kostvetenskap (IKV). Detta test gjordes för att anpassa tillvägagångssättet efter kökets 
utrustning för att uppnå bästa resultat för produkterna. I samband med provbakningen, som 
utfördes under samma dag som framtagningen till konsumenttestet, gjordes 
näringsberäkningar med hjälp av Dietist.Net (Kostdata, u. å). Näringsberäkningen för 
produkterna är beräknade per 100 gram. Chokladkakan med fullkornsmjöl innehåller mer 
fibrer och en högre halt järn, samt en mindre mängd kolhydrater, än chokladkakan med siktat 
mjöl, se tabell 1.  

Tabell 1: Näringsberäkning av chokladkaka med 100 % fullkornsmjöl, samt chokladkaka med 
100 % siktat mjöl. 
Näringsämne Chokladkaka med 

100 % fullkorn (per 100 g) 
Chokladkaka med  
100 % siktat mjöl (per 100 g) 

Energi kJ/kcal 1276/305 1301/311 
Kolhydrater 48,8 g 52,8 g 
 - Varav sockerarter 34,9 g 34,1 g 
Fibrer 5,3 g 1,7 g 
Protein 5,7 g 5,7 g 
Fett 8,3 g 8,0 g 
Järn 1,3 mg 0,8 mg 

 

3.9 Subjektiv utvärdering av chokladkakor 

Chokladkakorna utvärderades subjektivt av forskarna vid framtagning, med avseende på de 
sensoriska attributen smak, textur och utseende. Proverna skiljde sig delvis gällande saftighet 
och chokladsmak, däremot upplevdes kakornas färg snarlik se tabell 2.  
 
Tabell 2: Forskarnas subjektiva utvärdering av chokladkakor. 
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Attribut Chokladkaka med 100 % 
fullkornsmjöl 

Chokladkaka med 75 % 
fullkornsmjöl 

Chokladkaka med 100 % 
siktat mjöl 

Arom Djup chokladarom, ingen 
märkbar smak av fullkornsmjölet.  

Chokladarom, ingen märkbar 
smak av fullkornsmjölet.  

Chokladarom 

Textur Mjuk och saftig, fullkornet känns 
i efterhand kvar i munnen 

Mjuk och porös, smular vid 
servering. 

Saftig och mjuk 

Utseende Luftig, mörkbrunt inkråm med en 
något ljusare skorpa som upplevs 
prickig till utseendet 

Luftig, mörkbrunt inkråm. Luftig, mörkbrunt inkråm 
med en något ljusare skorpa 

 
3.10 Provförberedelser 

Chokladkakorna bakades i köket på IKV den 4 maj 2022 efter recepten ovan, se tabell 3, 
vilket var dagen före det första konsumenttestet. Totalt bakades fyra långpannor vilket 
genererade 180 bitar av respektive sort. Efter att kakorna svalnat, skars kvadratiska bitar ut 
med måttet 3*3 centimeter. För att få identiska bitar exkluderades samtliga kanter. 
Chokladkakorna förvarades sedan väl inplastade i frysen.  
 
Samma dag som konsumenttestet genomfördes plockades chokladkakorna ut från frysen och 
placerades i serveringsskålar med lock. De två produkterna tilldelades slumpmässigt utvalda 
tresiffriga koder hämtade från boken Sensoriska metoder (Risvik, 1985), där locken till 
serveringsskålarna markerades med dessa koder.  
 
Tabell 3. Recept och tillvägagångssätt för framtagning av proverna. 
Chokladkaka med 
100 % fullkorn 

Chokladkaka med  
100 % siktat mjöl 

Tillvägagångssätt för båda sorter: 

4 dl finmalet rågmjöl 
6 msk kakao 
3 tsk bakpulver 
1 krm salt  
60 + 20 g flytande 
matfettsblandning 
1 dl mjölk 
4 ägg 
4 dl socker 

4 dl vetemjöl 
6 msk kakao 
3 tsk bakpulver 
1 krm salt  
60 + 20 g flytande 
matfettsblandning 
1 dl mjölk 
4 ägg 
4 dl socker 

1. Sätt på ugnen, 150 grader.  
2. Smöra en ugnsplåt med den mindre 
mängden matfettsblandning 
3. Blanda alla torra ingredienserna, utom 
socker i en bunke. 
4. Smält matfettsblandningen i en 
kastrull och tillsätt mjölk 
5. Vispa ägg och socker poröst 
6. Vänd försiktigt ihop alla 
ingredienserna till en jämn smet.  
7. Häll smeten i den smörade formen och 
fördela jämt.  
8. Grädda mitt i ugnen 20–22 minuter. 
Låt svalna. 

 
 

3.11 Testgenomförande  

Konsumenttestet genomfördes över två förmiddagar på BMC under maj månad. Att fördela 
testet över två dagar möjliggjorde för balanserad serveringsordning. Dag ett serverades 
chokladkakan bakad med 100 % siktat mjöl som referensprov och dags två serverades 
chokladkakan baka med 100 % fullkornsmjöl som referensprov. Vidare fick konsumenterna 
tillgång till enkäten genom att skanna en QR-kod med sin egen telefon. För att inkludera 
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konsumenter med annat modersmål än svenska fanns enkäten tillgänglig på engelska med en 
separat QR-kod. Vidare fanns ett par enkäter i pappersform för att inte exkludera 
konsumenter utan mobiltelefon, vilka inte behövde användas. Utöver information i enkätens 
början fanns forskarna på plats för att ge instruktioner och informera om projektet, samt 
syften. För att minimera risken att inkludera konsumenter över 30 år, sattes en skylt upp med 
det åldersrelaterade inklusionskriteriet. Bredvid skylten redovisades även samtliga allergener. 
Under konsumenttestet serverades de två proverna i genomskinliga skålar med lock, 
placerade på vita serveringsbrickor. För de konsumenter som önskade att skölja munnen 
mellan proverna, fanns vatten och muggar tillgängligt.  
 

3.12 Data och analysmetoder 

Data från enkäten sammanställdes i Google Kalkylark (Google, u. å b) och analyserades 
vidare med hjälp av statistikprogrammet Jamovi (Jamovi, u. å). För att beskriva deltagarnas 
inställning till smak respektive hälsa vid val av mat och fika, sammanställdes två värden från 
enkätens följande påståenden: 
 
A. Hur hälsosam maten är har stor betydelse för mig när jag väljer mat. 
B. Jag äter vad jag tycker smakar gott och funderar inte på hälsoaspekten gällande mat. 
C. Hur hälsosam min fika är har stor betydelse för mig när jag väljer fika. 
D. När jag fikar äter jag vad jag tycker smakar gott och funderar inte på hälsoaspekten 
gällande fika. 
  
Med hjälp av svaren från Likert-skalan som varje deltagare besvarade, har ett värde 
extraherats, vilket representerar deltagarnas inställning till mat och fika utifrån faktorerna 
smak och hälsa. Ett lågt värde indikerar att deltagaren föredrar smak framför hälsa vid val av 
mat eller fika. Ett högt värde däremot visar att deltagaren föredrar hälsa i större utsträckning 
än smak. Påstående A och B sammanställdes till ett värde, samt C och D till ett annat värde. 
Dessa värden kommer fortsättningsvis benämnas “Mat-Score” respektive “Fika-Score”. 
Vidare gjordes en korrigering av svaren från påstående B och D för att kunna extrahera 
värden som beskriver konsumenternas inställning till mat respektive fika. Denna korrigering 
gjordes genom att vända på siffrorna, vilket ger en likvärdig innebörd med svaren på 
påstående A och C.  
 
Resultatet från “Fika-score” kategoriserade deltagarna i två grupper med hjälp av medianen. 
Lågt “Fika-score” representeras av de som har ett värde mellan 2–5 och ett högt “Fika-score” 
representeras av de som har ett värde mellan 6–14. Utifrån dessa två grupper har sedan svaren 
från acceptans- och preferenstestet, samt de påståenden som berör fullkorn analyserats för att 
se på eventuella skillnader mellan grupperna. 
 
Analyser av data utfördes sedan med hjälp av beräkningar i Google Kalkylark (Google, u. å 
b), beskrivande statistik från Jamovi (Jamovi, u. å), samt två statistiska tester. För att ta reda 
på om det fanns statistisk signifikant skillnad mellan provernas acceptans användes Wilcoxon 
Rank Sum-Test, vilket är ett icke-parametriskt test som testar medianen för variabler som inte 
är normalfördelade. Testet kan tillämpas trots avsaknad av kunskap om den valda variabelns 
bakomliggande fördelning (Ejlertsson, 2019). För att ta reda på om preferenstestet hade en 
statistiskt signifikant skillnad studerades binomialfördelningen med hjälp av ett Binomialtest 
i Jamovi (Jamovi, u. å). Binomialfördelningen kan användas när det finns två möjliga utfall 
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av, för att undersöka om observerade testresultat skiljer sig från förväntat resultat (Ejlertsson, 
2019). 
 

3.13 Etiska överväganden 

Vid genomförande av studier ställs forskaren inför flertalet frågor och ställningstaganden som 
grundar sig på de fyra forskningsetiska principerna. Dessa grundprinciper är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kraven är 
framtagna för att skydda deltagarna från skada samt kränkande behandling och berör frågor 
som frivillighet, integritet och anonymitet (Bryman, 2018). Vid framtagning och 
testgenomförande av produkten togs livsmedelssäkerhet i beaktning för att minimera risken 
för korskontaminering och mikrobiologiska faror (Adams et al., 2016). Genom att använda 
rena förkläden, tvätta händerna ofta, servera proverna i en serveringsskål med lock samt 
frakta proverna i fryst tillstånd till platsen för genomförandet. Principerna togs även i 
beaktning genom att inleda enkäten med information kring allergener, deltagarnas anonymitet 
och frivillighet. I enkätens inledande informationstext framgick det att svaren endast samlas 
in till syftet att användas i denna studie, samt att deltagaren har rätt till att avbryta sin 
medverkan när de vill, utan att ange anledning. 
 

4. Resultat  

4.1 Hälsans betydelse vid val av mat och fika 

Diagrammet nedan visar frekvensen av deltagarnas “Mat-Score” och “Fika-Score”, där ett 
högt värde tyder på att konsumenterna värderar hälsa i större utsträckning än smak. Cirka en 
femtedel (22,2 %) av alla deltagare har ett “Fika-score” högre än eller samma värde som sitt 
“Mat-score”, vilket visar på en större betydelse för hälsosamt fika hos konsumenterna.  
 
Resultatet för “Fika-score” kommer sättas i relation till övriga resultat från enkäten. 
Deltagarna som representerar ett lågt “Fika-score” fick ett värde mellan 2–5 och deltagarna 
med ett värde mellan 6–14 representerar ett högt “Fika-score”. Vidare benämns ett lågt “Fika-
score” FSL och ett högt “Fika-Score” FSH.  
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Figur 1: Histogram som visar frekvensen av deltagarnas “Mat-Score”, respektive “Fika-
Score”. Värdet mellan 2–14 utgör summan av konsumenternas instämmande till smaken och 
hälsans betydelse vid val av mat och fika.  
 

4.2 Deltagare  

Av de 140 konsumenter fanns ett externt bortfall på fyra deltagare, som inte skickade in sin 
enkät. Därtill fanns ett internt bortfall på en deltagare på grund av för hög ålder, vilket 
resulterade i 135 godkända svar. Deltagarna i studien var mellan 18–30 år med en medelålder 
på 22 år ± 2,54 (medelvärde ± standardavvikelse). Bland deltagarna fanns en 
överrepresentation av kvinnor, vilka motsvarar 74,8 % (n=101). Majoriteten av de 
medverkande (82,1 %) angav att de under det senaste året konsumerat fikabröd minst en gång 
i veckan, se figur 2. Konsumtionen av fikabröd för grupperna FSL och FSH, presenteras i 
tabell 4.  
 

 
Figur 2: Deltagarnas svar gällande konsumtion av fikabröd.  
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Tabell 4: Antalet deltagare inom grupperna med lågt- respektive högt “Fika-score” avseende 
konsumtion av fikabröd under det senaste året. 
 FSL1 n (%) FSH2 n (%) 

Dagligen 4 (6,0) 3 (4,4) 
4–6 gånger i veckan 10 (14,9) 7 (10,3) 
2–3 gånger i veckan 17 (25,4) 22 (32,4) 
En gång i veckan 24 (35,8) 19 (27,9 
2–3 gånger i månaden 8 (11,9) 9 (13,2) 
En gång i månaden 3 (4,5) 5 (7,4) 
Mer sällan än en gång i månaden 1 (1,5) 3 (4,4) 
Notering: 1 Lågt “Fika-score” vilket indikerar att deltagarna föredrog smak framför hälsa. 
2 Högt “Fika-score” vilket indikerar att deltagarna föredrog hälsa framför smak. 
 

4.3 Acceptanstest 

I acceptanstestet fick konsumenterna ange vad de ansåg om respektive prov, på en sjugradig 
hedonisk skala från ”tycker mycket illa om”, 1, till ”tycker mycket bra om”, 7. 
Konsumenterna har en högre grad av acceptans för chokladkakan bakad med 100 % siktat 
mjöl med en median på 6,0 jämfört med 5,0 för chokladkakan med 100 % fullkornsmjöl. 
Wilcoxon Rank Sum-test (signifikansnivå 5 %) visade en statistisk signifikant skillnad 
mellan provernas median, med ett p-värde på <0,001. Efter indelning baserat på FSL och 
FSH rapporterade deltagarna i FSH en acceptans för chokladkakan med 100 % siktat mjöl 
som gav en median på 5,0, se tabell 5. 
 
Tabell 5: Central- och spridningsmått för acceptanstest; för hela gruppen samt uppdelat på 
“Fika-score”. 

 Chokladkaka med 
100 % fullkorn 

Chokladkaka med  
100 % siktat mjöl 

 

 Totalt FSL1 FSH2 Totalt FSL1 FSH2 
Median 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 
Kvartilavstånd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 
Notering: Ovanstående värden utgår från en sjugradig skala 
1 Lågt “Fika-score” vilket indikerar att deltagarna föredrog smak framför hälsa. 
2 Högt “Fika-score” vilket indikerar att deltagarna föredrog hälsa framför smak. 
 

4.4 Preferenstest 

Av de 135 deltagare som medverkade i studien föredrog majoriteten av konsumenterna (62 
%) chokladkakan bakad med 100 % siktat mjöl, oberoende av deltagarnas “Fika-score”. 
Resultatet från ett Binomialtest (signifikansnivå 5 %) påvisar att det finns en statistisk 
signifikant skillnad i preferens mellan proverna med ett p-värde på 0,01. Vid 
serveringsordning: 710 (Chokladkaka med 100 % siktat mjöl), 397 (Chokladkaka med 100 % 
fullkornsmjöl), angav majoriteten (59 %) att de föredrog prov 397 och beträffande 
serveringsordning: 397, 710, fanns en övervägande preferens till prov 710 (83 %). Inom 
grupperna, FSL och FSH, föredrar 58,2 % respektive 65 % chokladkakan med 100 % siktat 
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mjöl, se tabell 6.  
 
Tabell 6: Deltagarnas preferens; för hela gruppen samt uppdelat på “Fika-score”. 

 Vilket prov föredrar du?  

 

 Totalt n (%) FSL1 n (%) FSH2 n (%) 

Chokladkaka med 100 % fullkorn 52 (38,5)  28 (41,8) 24 (35,3) 
Chokladkaka med 100 % siktat mjöl 83 (61,5) 39 (58,2) 44 (64,7) 
Notering: 1 Lågt “Fika-score” vilket indikerar att deltagarna föredrog smak framför hälsa. 
2 Högt “Fika-score” vilket indikerar att deltagarna föredrog hälsa framför smak. 
 

4.5 Central- och spridningsmått för påståenden om fullkorn 

De tre sista påståenden deltagarna fick besvara i enkäten bidrog till ökad förståelse för hur 
dessa konsumenter ser på fullkorn i dagsläget. Dessa påståenden lyder: 
 
E. Jag upplever att det är lätt att få i mig produkter med fullkorn  
F. Jag väljer aktivt produkter med fullkorn 
G. Jag önskar att det fanns fler fikabrödsalternativ som innehåller fullkorn 
 
Tabell 7 visar det totala resultatet för påstående E, F och G, samt uppdelat utifrån lågt och 
högt “Fika-score”. Hela gruppens medelvärde och median för påstående E, tyder på en högre 
grad av instämmande än skalans mittpunkt.  
 
Tabell 7: Central- och spridningsmått för enkätens påståenden om fullkorn: för hela gruppen 
samt uppdelat för “Fika-score”.  
 E: “Jag upplever att det är 

lätt att få i mig produkter 
med fullkorn” 

F: “Jag väljer aktivt 
produkter med fullkorn” 

G: “Jag önskar att det 
fanns fler 
fikabrödsalternativ som 
innehåller fullkorn” 

 

 

 Totalt FSL1 FSH2 Totalt FSL1 FSH2 Totalt FSL1 FSH2 

Medelvärde 5,0 5,2 4,8 4,1 3,8 4,7 4,2 3,7 4,6 
Median 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 5,0 
Standardavvikelse 1,6 1,5 1,7 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 
Kvartilavstånd 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 3,0 3,5 2,8 
Notering: Ovanstående värden utgår från en sjugradig skala. 
1 Lågt “Fika-score” vilket indikerar att deltagarna föredrog smak framför hälsa. 
2 Högt “Fika-score” vilket indikerar att deltagarna föredrog hälsa framför smak. 
 
Tabell 8 visar att majoriteten (60 %) av deltagarna har ett högre instämmande än skalans 
mittpunkt för påstående E. Gällande påstående F har 38,7 % av deltagarna inom FSL ett 
instämmande över skalans mittpunkt, i jämförelse med FSH (55,9 %). För påstående G har 
35,7 % av deltagarna inom FSL ett instämmande över skalans mittpunkt och 57,7 % för FSH 
 
Tabell 8: Frekvensen och andelen svar på respektive skalsteg för påstående E, F och G. 
Totalt för hela gruppen samt uppdelat på “Fika-score”.  
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 E: “Jag upplever att det är lätt att 
få i mig produkter med fullkorn” 

F: “Jag väljer aktivt 
produkter med fullkorn” 

G: “Jag önskar att det fanns 
fler fikabrödsalternativ som 
innehåller fullkorn” 

 

 Totalt  
n (%) 

FSL1  
n (%) 

FSH2  
n (%) 

Totalt  
n (%) 

FSL1  
n (%)  

FSH2  
n (%) 

Totalt  
n (%) 

FSL1  
n (%) 

FSH2  
n (%) 

1 2 (1,5)  0 (0,0) 2 (2,9) 19 (14,1) 13 (19,4) 6 (8,9) 15 (11,1) 10 (14,9) 5 (7,4) 
2 6 (4,4) 2 (3,0) 4 (5,9) 17 (12,6) 10 (14,9) 7 (10,3) 16 (11,9) 11 (23,9) 5 (7,4) 
3 20 (14,8) 8 (11,9) 12 (17,6) 19 (14,1) 11 (16,4) 8 (11,8) 20 (14,8) 12 (18,0) 8 (11,8) 
4 26 (19,3) 15 (22,4) 11 (16,2) 16 (11,9) 7 (10,4) 9 (13,2) 21 (15,6) 10 (14,9) 11 (16,2) 
5 22 (16,3) 11 (16,4) 11 (16,2) 26 (19,3) 11 (16,4) 15 (22,1) 20 (14,8) 9 (13,3) 11 (16,2) 
6 27 (20,0) 15 (22,4) 12 (17,6) 19 (14,1) 9 (13,3) 10 (14,7) 20 (14,8) 7 (10,4) 13 (19,4) 
7 32 (23,7) 16 (23,9) 16 (23,5) 19 (14,1) 6 (9,0) 13 (19,1) 23 (17,0) 8 (12,0) 15 (22,1) 
Notering: 1= Instämmer inte alls, 7= Instämmer helt. 
1 Lågt “Fika-score” vilket indikerar att deltagarna föredrog smak framför hälsa. 
2 Högt “Fika-score” vilket indikerar att deltagarna föredrog hälsa framför smak. 

 
5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Att undersökningen är kvantitativ medför att forskningsprocessen samt forskarna själva bör 
agera värderingsfritt och opartiskt vilket författarna i denna studie försökt eftersträva. Den 
valda metoden lämpade sig bäst då syftet var att mäta människor attityd och preferens av en 
modifierad produkt. Målet var också att mäta hur konsumenter ställer sig till att konsumera 
ett mer hälsosamt fika samt vilken roll som smak och hälsa har vid val av mat. Likert-skalan 
har bidragit till en tydlig uppfattning om konsumenternas inställning till fullkorn och 
hälsoaspekten vid val av mat och fika. Vidare har den hedoniska skalan har gett förståelse för 
konsumenters acceptans och preferens.  
 
 
5.1.1 Produkten 
 
Med grund i Riksmaten 2010–2011 (Livsmedelsverket, 2012), samt övriga nämnda artiklar 
som studerat ämnet fullkorn (Neo & Brownlee, 2017, Foster et al., 2020), utvecklades en 
produkt med 100 % fullkornsmjöl. Vid val av fullkornsmjöl föll valet på rågmjöl snarare än 
grahamsmjöl, på grund av dess högre halt av kostfiber i jämförelse med vetemjöl 
(Marklinder, 2014). Genom att producera en kaka innehållande kakao maskerades den 
färgförändring som blir vid tillförandet av ett mjöl med en högre fullkornshalt. Detta skapade 
möjligheter för att konsumenterna skulle uppskatta fullkornsprodukten, då färgförändringen 
annars hade varit en barriär som motsätter ett ökat fullkornsintag (Neo & Brownlee, 2017).  

Gemensamt för både chokladkaka med 100 % fullkornsmjöl och chokladkaka med 100 % 
siktat mjöl var konsumenternas kommentarer som indikerar att proverna upplevdes torra. 
Deltagarnas initiala förväntningar och förutfattade meningar om chokladkaka, kan utgöra en 
minskad grad av acceptans och påverkas genom så kallad Stimulus Error (Lawless & 
Heymann, 2010). 
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Då fikapauser kan ses som självklara mellan föreläsningar och är vanligt förekommande 
under förmiddagen (Cairns, 2006), har tidpunkten för genomförandet betydelse för vårt val av 
produkt. Att välja rätt tidpunkt för produkten, när den vanligtvis konsumeras, kan ha 
betydelse för deltagandet och svarsfrekvensen (Meilgaard et al., 2016). Konsumenttestet 
utfördes på förmiddagen och sträckte sig fram till lunchtid. Somliga som avstod från att delta 
i testet gav anledningen att de var stressade för hinna att köpa kaffe på rasten.  

Förberedelser och transport av prover hanterades korrekt enligt god hygienpraxis vilket 
vanligtvis kan vara ett hinder (Adams et al., 2016). Detta var inget som påverkade denna 
studie eftersom förberedelser och konsumenttestet genomfördes i samma byggnad. Kakorna 
packades i sina serveringsskålar direkt från frysen och fraktades kort därefter till testplatsen, 
en sträcka på cirka 200 meter. Den korta sträckan, samt kakans initialt frysta tillstånd medför 
en högre kvalitet på proverna sett till livsmedelssäkerhet då kakan hålls kyld en längre tid. 
Däremot kan antaganden göras kring hur det frysta tillståndet möjligen utgjorde en liten 
skillnad i temperatur och munkänsla för första och sista deltagaren. Emellertid är det här 
inget som mättes specifikt och är därför endast ett antagande. Syftet var inte att mäta 
provernas tillstånd i början respektive slutet av testet, utan skillnader mellan proverna. 
 

5.1.2 Val av målgrupp och urval 

Bakgrunden till vald målgrupp grundar sig i Riksmaten 2010–2011, vilken indikerar på att 
åldersgruppen 18–30 år har lägst intag av fullkorn (Livsmedelsverket, 2012).  
Vald målgrupp gav även möjligheten att utföra testet på BMC, där metoden för 
väntrumsundersökning tillämpades. Att genomföra en väntrumsundersökning resulterade i en 
överrepresentation av kvinnor, vilket kan ha haft inverkan på resultatet. Då 
inomgruppsvarians inte har analyserats kan eventuella skillnader mellan män- och kvinnor 
bara spekuleras. En fördel med metoden i kombination med konsumenttest är dess effektivitet 
gällande tid och kostnad jämfört med om prover och enkäter hade postats till ett visst antal 
deltagare vilket motsvarar en annan variant av konsumenttest. På grund av svårigheten med 
att generalisera resultatet kan denna studie användas som förstudie för vidare forskning inom 
området eller som bidragande kunskap vid produktutveckling. 

 
5.1.3 Balanserad serveringsordning  
 
För att göra en balanserad serveringsordning genomförbar med en digital enkät, samt 
uppfylla målet med antalet deltagare, utfördes serveringsordning: 710 (chokladkaka med 100 
% siktat mjöl), 397 (chokladkaka med 100 % fullkornsmjöl), dag ett och vice versa dag två: 
397, 710. Användandet av en balanserad serveringsordning, snarare än en konstant 
serveringsordning ökar provets giltighet och minskar risken för en eventuell påverkan av 
vilket prov som serverades först respektive sist. Resultatet från preferenstestet tyder på att 
serveringsordningen kan ha påverkat utfallet, då majoriteten föredrog det prov som 
serverades sist, se avsnitt 4.4. Således går resultatet i linje med Meilgaard et al. (2016) 
beskrivning av bias som kan uppstå i samband med serveringsordningen, där första provet 
ofta väljs bort. 

Trots att serveringsordningen stod angiven i instruktionerna, är deltagarnas noggrannhet och 
förmåga att följa instruktioner svåra att säkerhetsställa. Ytterligare en aspekt att ta i beaktning 
är att testet genomfördes under två dagar. Detta möjliggjorde för att samma person deltog två 
gånger vilket skulle kunna påverka resultatet genom en så kallad Error of Habituation 
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(Meilgaard et al., 2016). Denna risk skulle antas kvarstå om serveringsordningen hade varit 
mixad över båda dagarnas genomförande.  

 

5.1.4 Fördelar med digital enkät 

Under projektets gång har flertalet fördelar med en digital enkät observerats. Vid skapandet 
av enkäten kunde programmets förutbestämda funktioner för olika typer av frågeformat och 
svarsalternativ enkelt användas. Fler fördelar som observerades var att inga papper behövdes 
skrivas ut, enkäten blev lättillgänglig, samt många konsumenter upplevdes ha använt sig av 
programmet förut. Genom en funktion i programmet var samtliga frågor och påståenden 
obligatoriska för att kunna lämna in sina svar. Detta bidrog till ett ytterst litet internt bortfall. 
Vidare till databearbetningen, gav den digitala enkäten möjlighet att direkt från programmet 
få ut användbar data i rätt filformat, som sedan kunde importeras i datahanteringsprogram 
och statistikprogram. 

 

5.1.5 Social påverkan på konsumenters svar 

Värt att nämna är att deltagarna fick besvara på förutbestämda påstående vilket eventuellt kan 
ha haft betydelse för resultatet. Konsumenten kan delvis upplevas bli styrd av innebörden i 
påståendet och därmed svara annorlunda gentemot hur denne hade uttryckt sig med egna ord. 
Vidare kan deltagarna influerats av yttre sociala faktorer och svarat utifrån vad denne tror är 
socialt accepterat. Detta går i linje med Roininens beskrivning av attitydmått som bygger på 
självrapportering, där frågeformulär kan besvaras för att få ett socialt godkännande eller för 
att skydda sin identitet (Roininen, 2001). En aspekt som kan ha påverkat resultatet är att 
flertalet deltagare genomförde testet i grupp med öppna diskussioner gällande acceptans och 
preferens. För framtida genomföranden av konsumenttest bör deltagarna därmed uppmanas 
att genomföra testet individuellt. Kopplat till detta projekt finner vi att social påverkan kan ha 
haft inverkan på resultatet av påståendet “Jag upplever att det är lätt att få i mig produkter 
med fullkorn”. Resultatet visar att deltagarna i stor utsträckning upplever att det är lätt att få i 
sig fullkorn, vilket blir en motsättning till tidigare forskning (Neo & Brownlee, 2017, Foster 
et al., 2020). 

 

5.1.6 Validitet och reliabilitet 

Enkätens syfte var att undersöka om konsumenten upplevde en signifikant skillnad mellan två 
versioner av samma produkt samt att undersöka hur konsumenter ställer sig till att konsumera 
ett mer hälsosamt fika med fokus på intag av fullkorn. Då hedoniska skalor och Likert-skalor 
är allmänt accepterade skalor med hög validitet stärker de tillförlitligheten om att det som 
författarna mätt är det som avsetts att mäta. Däremot är det av hög relevans att beakta 
faktorer som kan påverka validiteten, exempelvis att konsumenterna är medvetna om att de 
ingår i en undersökning och att många deltagare genomförde testet i grupp (Bryman, 2018). 
För att ett resultat från ett konsumenttest skall räknas som säkert krävs ett minimum på 100 
deltagare, vilket projektet uppnådde. Dock kan resultatet inte räknas som representativt för 
målgruppen unga vuxna, då endast en plats för undersökningen har använts.  
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Eftersom testet endast genomförts en gång anses reliabiliteten som låg och därmed går det 
inte att fastställa att resultatet är oberoende av vem som utför testet. För att styrka 
reliabiliteten hade undersökningen behövts återupprepas, gärna på olika platser (Bryman, 
2018). En aspekt vilken kan ha påverkat testets reliabilitet är det faktum att det inte fanns 
något krav vid genomförandet att munnen skulle sköljas med vatten mellan proverna. Därav 
kan smaken från första provet stannat kvar i munnen hos deltagaren och påverkat dennes 
acceptans och preferens för nästkommande prov. 

 
5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet från acceptanstestet påvisar att det finns en signifikant skillnad mellan proverna, 
däremot fick båda en hög median på 6,0 respektive 5,0. I preferenstestet föredrog majoriteten 
(61,5 %) chokladkakan med 100 % siktat mjöl. Beräkningar från konsumenternas “Mat-
Score” och “Fika-Score” indikerar på en skillnad gällande smak och hälsans betydelse vid 
mat respektive fika. Vid val av fika har hälsoaspekten en mindre betydelse än vid val av mat. 
Resultatet från de påståenden som berör fullkorn och fullkornsprodukter visar på att 
konsumenterna har en positiv inställning till ökat intag. 
 
 
5.2.1 Smaken och hälsans påverkan på val av mat och fika  
 
Resultatet från mat- och fikascore, se avsnitt 4.1, visar att deltagarna riktar ett större fokus för 
hälsans betydelse vid val av mat jämfört med vid val av fika. Cirka en femtedel (22,2 %) av 
alla deltagare har ett “Fika-score” högre än eller samma värde som sitt “Mat-score”. Detta 
resultat kan kopplas till tidigare forskning vilket visar att konsumenter värderar livsmedel på 
olika nivåer (Grunert, 2017). Vidare går detta i linje med Livsmedelsverkets (2016) 
beskrivning av hälsosam helhet, där matvanor har en större betydelse än enskilda ämnen 
kopplat till hälsa. Att majoriteten av alla deltagare (77,8 %) har ett “Fika-score” lägre än sitt 
“Mat-score” kan antas betyda att fokus ligger på bra mat snarare än fika. För att bekräfta 
detta antagande skulle ytterligare studier med förslagsvis kostundersökningar behöva göras.  
 
Vid framställning av en produkt förekommer frågor kring hur näringsinnehållet ska beskrivas 
på förpackningen för att fånga intresset hos konsumenterna. För chokladkaka bakad med 100 
% fullkornsmjöl skulle svårigheten antas ligga i hur fullkornsinnehållet ska skrivas för att 
fånga de konsumenter som värderar smak framför hälsa. Det finns en efterfrågan för 
näringsinformation på livsmedelsförpackningar och konsumenter har ett intresse för 
sambandet mellan mat och hälsa (Grunert & Wills, 2007). Tidigare forskning visar dock på 
bristande förmåga att identifiera fullkornsprodukter och tolka näringsinnehållet (Neo & 
Brownlee, 2017, Foster et al., 2020), vilket skulle försvåra en eventuell etablering av 
chokladkaka med fullkorn på marknaden. 
 
 
5.2.2 Acceptanstest 
 
För att utveckla attraktiva produkter är det relevant att förstå konsumenternas behov och 
förväntningar (Vázquez-Araújo et al., 2012). Att genomföra ett acceptans- och preferenstest 
för vår produkt gav en indikation huruvida produkten skulle tas emot och sedan överleva på 
en eventuell marknad. Resultatet från acceptanstestet visar att chokladkakan med 100 % 
fullkornsmjöl blev omtyckt hos deltagarna, då medianen för graden av acceptans är över 
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skalans mittpunkt. Liknande fynd har gjorts för acceptans av fullkornsmuffins (Mellette et al., 
2018).  
 
Acceptansen för proverna vid indelning av lågt respektive högt “Fika-score” förhåller sig till 
gruppens totala median, se tabell 5. Detta visar på att gruppen som föredrar smak framför 
hälsa (FSL) har en acceptans för chokladkaka med 100 % fullkornsmjöl, likt konsumenterna 
som instämmer till att hälsoaspekten har betydelse vid val av fika (FSH). Emellertid var 
konsumenttestet en blindad studie och syftet okänt för deltagarna. Därav kunde inte 
förutfattade meningar eller tidigare preferenser påverka graden av acceptans hos deltagarna. 
Utfallet antas bli annorlunda om deltagarna hade varit medvetna om provernas skillnader. 
Således finns en möjlighet att de som antar sig vara hälsosamma hade ökat sin grad av 
acceptans för chokladkakan med 100 % fullkorn. Detta antagande är baserat på resultatet från 
en amerikansk studie, där graden av acceptans ökade i samband med avslöjandet av 
fullkornsinnehållet (Mellette et al., 2018). Vidare rapporterade en australiensk studie att tre 
fjärdedelar av de medverkande var villiga att byta till fullkornsalternativ om ytterligare 
information kring fullkorn och dess hälsofördelar var kända (Foster et al., 2020). Däremot 
hade ett avslöjande av innehållet även kunnat påverka resultatet i motsatt riktning och skapat 
en högre nivå av skepsis gentemot det prov som innehåller fullkorn. Skepsisen antas då 
grundas i de smak- och texturskillnader som fullkorn kan medföra och utgör ett hinder för att 
välja dessa produkter. Graden av intresse för hälsosamma produkter skiljer sig åt mellan 
konsumenter och beror delvis på situation (Grunert & Wills, 2007). Smak föredras i många 
fall över hälsovärdet av en produkt (Barrett et al., 2020) vilket har varit särskilt utmärkande 
vid val av snacks och livsmedel som intas mellan måltider (Grunert & Wills, 2007).  
 
 
5.2.3 Preferenstest 
 
I preferenstestet där forced choice tillämpades föredrog majoriteten (61,5 %) chokladkakan 
bakad på 100 % siktat mjöl. Resultatet bör tolkas med försiktighet då deltagarna tvingades till 
att göra ett val. Valet beskriver inte nödvändigtvis deltagarnas faktiska preferens eller 
möjlighet att uppfatta en skillnad mellan proverna. Att inkludera ett tredje svarsalternativ 
“ingen preferens” hade underlättat för deltagarna som inte föredrog ett visst alternativ eller 
upplevde någon skillnad mellan proverna. Däremot hade ett adderande av ett tredje alternativ 
försvårat analyserna, då flertalet statistiska tester förutsätter forced choice. Vidare skulle 
alternativet också kunna medföra att potentiella skillnader förloras, då det krävs mer 
ansträngning att göra ett aktivt val (Lawless & Heymann, 2010).  
 
Vid uppdelning utifrån tidigare nämnda grupper, FSL och FSH, tyder resultatet på att 
övervägande del (64,7 %) av de deltagare som föredrar hälsa före smak (FSH), prefererar 
chokladkakan med 100 % siktat mjöl. Detta motsätter gruppens eget självskattade värde av 
hälsans betydelse framför smak vid val av fika. En återkommande faktor, med betydelse i 
preferenstestet, är det faktum att proverna endast serverades märkta med koder. Utseendet på 
proverna utgjorde ingen skillnad som skulle kunna påvisa vilken chokladkaka som var 
berikad med fullkorn. Vid val av mat finns flertalet bakomliggande faktorer såsom 
omgivning och erfarenheter (Roininen, 2001), vilket gör det mer komplext än att ta beslut 
endast utifrån hälsa eller smak.  
 
Trots skillnaderna i preferens finns potential att öka möjligheten för unga vuxna att välja 
produkter innehållande fullkorn. Potentialen återspeglas i de kommentarer som 
konsumenterna lämnat efter preferenstestet, där chokladkakan bakad med 100 % fullkorn 
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beskrevs som fylligare i smaken, tydligare chokladsmak och bättre konsistens. Samtliga 
kommentarer återfinns i bilaga 2. 
 
 
5.2.3 Konsumenternas inställning till fullkorn 
 
I introduktionen beskrivs hälsofördelarna med fullkorn och likaså att intaget fortfarande är 
lågt både nationellt (Livsmedelsverket, 2012) och internationellt (Barrett et al., 2020). I en 
tidigare studie rapporterade deltagarna att fullkorn är viktigt för deras kost, samtidigt som de 
uttryckte att bristande kunskap är orsaken till det låga intaget (Foster et al., 2020). För att lösa 
de bekräftade sensoriska barriärerna kan befintliga produkter med raffinerat spannmål 
inkludera spannmålsfullkorn, vilket även är i linje med Livsmedelsverkets kostråd (2022). I 
takt med den växande hälsotrenden, kan vi även konstatera från konsumenttestet att det 
fortfarande råder en skepsis gällande hälsosamt fikabröd, trots mängden fikakonsumtion. Att 
ersätta siktat mjöl mot fullkornsmjöl förändrade näringsinnehållet. Fiberhalten i 
chokladkakan ökades från 1,7 gram fiber per 100 gram till 5,3 gram fibrer per 100 gram 
chokladkaka. Som ansvariga för projektet är vi väl medvetna om att chokladkakan fortsatt 
innehåller socker men med stöd från enkäten där flertalet medverkande önskar 
fikabrödsalternativ med fullkorn, är modifieringen ett förslag till ett ökat fullkornsintag.  
 
Resultatet från de påståenden som frågar efter konsumentens inställning till fullkorn (se 
Bilaga 2), ger en indikation om att intresset för ett ökat fullkornsintag finns hos de 
medverkande. Emellertid fanns en lägre grad av instämmande för hur aktivt deltagaren väljer 
fullkornsprodukter, samt en viss oenighet till hur mycket de instämmer för vardera påstående. 
Mellan grupperna FSL och FSH förekommer det skillnader avseende samtliga påståenden. 
Gruppen med ett högt “Fika-score” väljer aktivt fullkornsprodukter, samt önskar fler 
fullkornsprodukter på marknaden, jämfört med övriga. Däremot rapporterade samma grupp 
ett lägre värde kring hur lätt det är att få i sig fullkorn. Vad som står bakom dessa resultat är 
svårt att avgöra utifrån enkätens uppbyggnad och skulle behöva belysas med hjälp av 
exempelvis kvalitativa intervjuer. Emellertid kan det antas grunda sig i högre kostnad för 
fullkornsprodukter (Barrett et al., 2020), eller av utbudet i närmaste mataffär (Neo & 
Brownlee, 2017, Bin et al., 2020). Ytterligare fynd från tidigare studie är att delar av vald 
målgrupp antas bo hemma och därmed inte styr över livsmedelsinköpen (Neo & Brownlee, 
2017). För att fastställa vad som orsakar ett lågt fullkornsintag krävs vidare forskning, där 
studier likt denna i större skala skulle kunna kartlägga motivet djupare. Konsumenters attityd 
och inställning till fullkorn blir en fortsatt viktig aspekt att undersöka vid produktutveckling. 
Med grund i fikats betydelse och omfattning för den svenska befolkningen (Cairns, 2006), 
kan det ses som ett lämpligt sätt att bidra med ett högre intag av fullkorn förutsatt att de 
sensoriska egenskaperna håller en hög nivå.  
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka konsumenters acceptans och preferens till chokladkaka 
bakad med 100 % fullkornsmjöl i jämförelse med chokladkaka innehållande 100 % siktat 
mjöl. Resultaten tolkades med hjälp av statistiska tester, vilka visade att proverna har en 
statistisk signifikant skillnad avseende både acceptans och preferens. Vidare i studien har 
resultat tolkats från påståenden som beskriver deltagarnas inställning till konsumtion av fika 
och fullkorn i relation till hälsa och smak.  
 
Då majoriteten av deltagarna uppgav att de konsumerar fika minst en gång i veckan, lever 
den väletablerade fika-traditionen vidare. För att kunna möta Livsmedelsverkets råd kring att 
välja fika och andra söta livsmedel med omsorg, kan modifiering av befintliga livsmedel vara 
ett förslag. Aktuell studie tyder på att chokladkaka berikat med fullkorn har en hög grad av 
acceptans bland konsumenterna, trots en lägre preferens. 
 
Resultatet av studien visar på komplexiteten kring människors livsmedelsval, där hälsa och 
smak endast är två av många bakomliggande faktorer. Som tidigare nämnt krävs mer 
forskning för att fastställa konsumenters inställning och anledning till det fortsatt låga intaget 
av fullkorn både nationellt och internationellt.  
  



 

26 
 

Referenslista 

Adams, M. R., Moss, M. O., & McClure, P. J. (2016). Food Microbiology. (4 uppl). Royal 
Society of Chemistry (RSC).  
 
Barrett, E. M., Foster, S. I., & Beck, E. J. (2020). Whole grain and high-fibre grain foods: 
How do knowledge, perceptions and T attitudes affect food choice?. Appetite, 149. doi: 
10.1016/j.appet.2020.104630 
 
Bin, T., Na-Na, W., & Xiao-Tong, Z. (2020). Solutions for whole grain food development. 
Nutrition Reviews, 78(S1), 61–68. doi: 10.1093/nutrit/nuz068 
 
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (3 uppl). Liber.  
 
Cairns, J, B. (2006). "Let's fika first"! A look at Swedish midwifery from a cultural 
perspective. Midwifery Today Int Midwife, (79), 56-7. 
 
Ejlertsson, G. (2019). Statistik för hälsovetenskaperna. (3 uppl.) Studentlitteratur AB. 
 
Folkhälsomyndigheten. (8 september 2021). Hälsa i olika grupper. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/  
 
Foster, S., Beck, E., Hughes, J., & Grafenauer, S. (2020). Whole Grains and Consumer 
Understanding: Investigating Consumers' Identification, Knowledge and Attitudes to Whole 
Grains. Nutrients, 12(8), 2170. doi: 10.3390/nu12082170. 
 
Google. (u. å a). Google Formulär. Google.  https://www.google.se/intl/sv/forms/about/ 
 
Google. (u. å b). Google Kalkylark. Google. https://www.google.se/intl/sv/sheets/about/  
 
Gustafsson I. B., Jonsäll A., Mossberg L., Swahn J., & Öström Å. (2014). Sensorik och 
marknadsföring. (1 uppl). Studentlitteratur.Grunert, K. G. (2017). The Health Trend. I K. G. 
Grunert (Red.). Consumer trends and new product opportunities in the food sector (1 uppl s. 
15-31). Wageningen Academic Publisher. 10.3920/978-90-8686-852-0_2 
 
 Grunert, K. G., & Wills, J. M. (2007). A review of European research on consumer response 
to nutrition information on food labels. Journal of Public Health. 15, 385–399. doi: 
10.1007/s10389-007-01019 
 
Guinardd, J.-X., Uotani, B., & Schlich, P. (2001). Internal and external mapping of 
preferences for commercial lager beers: comparison of hedonic ratings by consumers blind 
versus with knowledge of brand and price. Food Quality and Preference, 12(4), 243–255. 
doi: 10.1016/S0950-3293(01)000118 
 
Jamovi. (u. å). About. Jamovi. https://www.jamovi.org/about.html 
 
Kostdata. (u. å) Dietist Net. http://www.kostdata.se/se/dietist-net 

Lawless, H. T., & Heymann, H. (2010). Sensory evaluation of food: principles and practices. 
(2 uppl). Springer. 



 

27 
 

 
Livsmedelsverket. (18 augusti 2021). Fullkorn. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-
och-innehall/naringsamne/kolhydrater/fullkorn 
 
Livsmedelsverket. (2022). Hitta ditt sätt - Att äta grönare, lagom mycket och röra på dig 
[Broschyr]. https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-
foldrar/kostraed_webb.pdf 
 
Livsmedelsverket. (2016). Hälsosam helhet. [Broschyr]. 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-
foldrar/livsmedelsverket_halsosam-helhet_20160408-april-2016.pdf  
 
Livsmedelsverket. (2012). Riksmaten - Vuxna 2010-11 - Livsmedels- och näringsintag bland 
vuxna i Sverige. Livsmedelsverket. 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2011/riksmaten_
2010_20111.pdf 
 
Marklinder, I. (2014). Cerealier. I M. Nydahl redaktör (Red.). Livsmedelsvetenskap (2 uppl, s. 
67-96). Studentlitteratur AB. 
 
Meilgaard, M. C., Civille, G. V., & Carr, B. T. (2016). Sensory Evaluation Techniques (5 
uppl.) Taylor & Francis Group.  
 
Mellette, T., Yerxa, K., Therrien M., & Camire ME. (2018). Whole Grain Muffin Acceptance 
by Young Adults. Foods, 7(13), 91. doi: 10.3390/foods7060091 
 
Neo, E. J., & Brownlee, I. A. (2017). Whole grain Food Acceptance in Young Singaporean 
Adults. Nutrients, 9(371) doi: 10.3390/nu9040371 
 
Risvik, E. (1985). Sensorik metoder. Tecator AB 
 
Roininen, K. (2001). Evaluation of Food Choice Behavior: Development And Validation Of 
Health And Taste Attitude Scales. [Doktorsavhandling, University of Helsinki Department of 
Food Technology]. EKT-series 1234. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20892/evaluati.pdf?...2  
 
Stewart-Knox, B., & Mitchell, P. (2003). What separates the winners from the losers in new 
food product development?. Trends in Food Science & Technology, 14(1-2), 58–64. doi: 
10.1016/S0924-2244(02)00239-X 
 
Vázques-Araújo, L., Chambers, IV E., & Cherdchu, P. (2012). Consumer Input of 
Developing Human Food Products Made with Sorghum Grain. Journal of Food Science. 
77(10), 384-389. doi: 10.1111/j.1750-3841.2012.02917.x 

 
 
  



 

28 
 

Bilaga 1: Konsumentenkät 
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Bilaga 2: Kommentarer från konsumenttestet 

I enkäten benämns Chokladkaka med 100 % fullkornsmjöl som 397 och Chokladkaka med 
100 % siktat mjöl som 710. 
  
Tabell 8: Kommentarer hämtade från enkäten där konsumenterna frivilligt fick möjlighet att 
lämna en kommentar om det prov som föredrogs. 
Kommentarer i samband med preferenstestet: 

Jag gillar att det andra är fluffy  
397 har någon bismak  
För fluffiga:( 

Tydligare chokladsmak och bättre konsistens på 397 

Det känns som att de smakade likadant. Tycker det borde finnas alternativ för det i det föregående steget.  
397 kändes mer krämig 
De smaka lika men 710 var mjukare 
Inte lika torr  
Båda känns väldigt fel 
Bättre smak 710, men lite bättre konsistens på 397 
Kakorna är lite torra  
Prov 397 var lite kornig dock 
Mycket gott! 
397 var ungefär lika god men mer kompakt, dock hade den en konstig bismak i eftersmaken som inte gjorde att den 
var lika god 
Båda jättegoda! Men 397 har eventuellt en liten bismak i början  
I like Sample 397 more because it’s more moist 

Sample 397 tastes more like wholegrain and is more dense.  
397 var godare i början sen kom en konstig konsistens 
710 kändes mer som kladdkaka men 397 var godare 
Prov 710 smakade bäst men det berodde mest på konsistens 
Konstig bismak 397 
Gillar det sega. 
Jag vet inte om det beror på att jag smakade den först men den hade något smak som stack ut för mig. 
Prov 397 tyckte jag var lite torr 
Fylligare smak i 397 
397 kändes torr och luftig medan 710 kändes rätt i konsistensen  
Hade jag köpt båda hade jag varit nöjd med köpet  

710 var lite ”tyngre” och mustigare än 397 vilket var väldigt gott  
Prov 710 smakar bara socker, inte nyckel smak alls. Prov 397 tråkig i smaken men något bättre. 
710 kändes mer kompakt. 397 var mer smaklös än 710. 397 smakade inte så mycket och därför tyckte jag att den 
var helt okej.  
Jättegod 710 
Prov 397 var ganska smaklös och torr. 710 var saftig med mer smak. 
397 bra chokladsmak, men lite torrare än 710, 710 smakar sötare 
Misstanke om att båda är lite nyttigare!! 
Tyckte 310 var sötare och mer kompakt 
710 var sötare och fuktigare 
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397an var lite torr. Den andra var smarrig. 
397 lite torr 
710 var Kladdigare och sötare, 397 kändes mer fiberrik 
First taste more yeasty 
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Bilaga 3: Arbetsfördelning 

Tabell 9: Arbetsfördelning av projektet. 
Uppgift Cajsa Elin 

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet 50 % 50 % 
Litteraturundersökning 50 % 50 % 
Datainsamling 50 % 50 % 
Analys 50 % 50 % 
Skrivandet av uppsats 50 % 50 % 
Notering: Trots en jämn fördelning mellan författarna, föll det sig naturligt att disponera huvudansvar för olika 
delar av uppsatsen. 
 


