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SAMMANFATTNING

Introduktion: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. En
riskfaktor att drabbas är förhöjda kolesterolhalter i blodet. Kostfibrer kan sänka
kolesterolhalten i blodet, men enligt en nationell matvaneundersökning från 2010-11
underskrider Sveriges befolkningen det dagliga rekommenderade intaget. Åldersgruppen med
lägst kostfiberintag är personer mellan 18-30 år. Betaglukaner är en kostfiber som återfinns
främst i havre och korn. Att berika vitt matbröd med betaglukaner har setts kunna sänka
kolesterolhalten i blodet, samt sänka GI-värdet på bröd. En viktig faktor vid utveckling av
nya produkter är sensorik. I nuläget finns det begränsade studier kring konsumenters
acceptans av matbröd med betaglukaner.

Syfte: Syftet var att undersöka acceptans av ett mjukt matbröd med betaglukaner hos
personer i Sverige inom åldersgruppen 18-30 år, relaterat till konsumtionen av mjukt
matbröd.

Metod och material: Som urvalsmetod för deltagarna tillämpades ett bekvämlighetsurval.
Datan samlades in via enkäter, under genomförandet av ett konsumenttest (n=162). Enkäten
innefattade ett acceptanstest, preferenstest samt frågor om hur ofta matbröd ätits, vilket sorts
bröd som ätits oftast, ålder samt kön. Datan bearbetades i statistikprogrammet Jamovi med
beskrivande statistik, Paired Samples T-test och Independent Samples T-test.

Resultat: Brödet med betaglukaner fick en signifikant högre acceptans än referensbrödet.
Majoriteten av respondenterna föredrog brödet med betaglukaner framför referensbrödet.

Slutsats: I och med betaglukaners hälsofördelar i relation till den höga grad av acceptans som
produkten fick under konsumenttestet, ser författarna inga hinder för att denna produkt skulle
kunna introduceras på marknaden.
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ABSTRACT

Introduction: Cardiovascular disease (CVD) is the most common cause of death in Sweden.
A risk factor of CVD is increased levels of LDL-cholesterol. Dietary fibre can reduce
cholesterol levels. The dietary fibre consumption in Sweden doesn’t reach the recommended
levels according to a national dietary survey. 18-30 year olds have the lowest intake of dietary
fibre. Beta-glucans is a dietary fibre that can be found in oats and barley. Enriching bread
with beta-glucans can lower the levels of LDL-cholesterol and lower the GI in bread.
Important factors in product development include sensory evaluation. Limited research has
been done focusing on the consumer acceptance of bread with beta-glucans.

Aim: To investigate the acceptance of white bread with beta-glucans among 18-30 year olds,
related to soft bread consumption.

Method and materials: Participants were recruited through a convenience sampling. Data
was collected through a survey during a consumer test (n=162). The survey included an
acceptance test, a preference test and questions about frequency of bread consumption, what
type of bread they most often ate, gender and age. The data was analysed in Jamovi with
descriptive statistics, Paired Samples T-test and Independent Samples T-test.

Result: The bread with beta-glucans got a significantly higher acceptance than the reference
bread. The majority of the respondents prefered the bread with beta-glucans.

Conclusion: Since bread with beta-glucans has several health benefits and the product
received a high acceptance during the consumer test, the authors can only see good reasons to
introduce the product on the market.
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1. Introduktion

1.1 Hjärt- och kärlsjukdomar och kostfibrer
I Sverige har hjärt- och kärlsjukdomar blivit den vanligaste dödsorsaken och en tredjedel av
alla dödsfall beror på sjukdom i cirkulationsorganen, både i Sverige och övriga världen
(Folkhälsomyndigheten, 2022). Förhöjda blodfetter i form av Low density lipoprotein (LDL),
totalt kolesterol, fetma och diabetes typ 2 är några faktorer som medför en ökad risk att
drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Risérus et al., 2013). Med åren kan ansamlingar av
blodfetter, framförallt kolesterol, bilda fett-strimmor i kärlväggarna. Detta kan leda till
inflammation och en uppbyggnad av plack som består av förhårdnat fett, kalk och bindväv.
Denna åderförfettning benämns ateroskleros och kan leda till att hjärtat får en försämrad
blod- och syretillförsel (Risérus et al., 2013). Fyra kohortstudier genomförda i USA indikerar
att personer som har en hög halt av LDL-kolesterol i blodet i tidig vuxen ålder löper en ökad
risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, även om förändringar görs i medelåldern för att
sänka LDL. Slutsatsen som drogs var att genom att hålla LDL-kolesterolet på en normal nivå
tidigt i vuxenlivet reduceras risken för att utveckla ateroskleros (Zhang et al., 2021).

Ett högt intag av kostfibrer bidrar till ett flertal hälsofördelar (Barber et al., 2020), däribland
att sänka kolesterolhalten i blodet och därmed reducera risken att drabbas av hjärt- och
kärlsjukdomar. De Nordiska näringsrekommendationerna rekommenderar ett dagligt intag på
25-35 g kostfibrer (Nordiska Ministerrådet, 2014). Enligt matvaneundersökningen Riksmaten
2010-11 nådde endast 3 av 10 i den svenska befolkningen upp till rådande rekommendationer
av kostfibrer (Livsmedelsverket, 2022). Intaget av kostfibrer låg i genomsnitt på 18,8 g hos
kvinnor och 21,3 g hos män. Lägst var konsumtionen i åldersgruppen 18-30 år där kvinnorna
konsumerade i snitt 17,3 g/dag och männen 18,6 g/dag (Livsmedelsverket, 2012). Genom att
öka intaget av kostfibrer på befolkningsnivå kan man förebygga uppkomst av hjärt- och
kärlsjukdomar (Barber et al., 2020).

Kostfibrer är en typ av kolhydrat som, till skillnad från andra typer av kolhydrater, inte bryts
ner och absorberas i tunntarmen. De passerar istället tunntarmen och transporteras vidare till
tjocktarmen. Dessa kolhydrater kallas även icke-digererbara kolhydrater (Nordiska
ministerrådet, 2014). Kostfibrer återfinns endast i vegetabiliska livsmedel och är de delar av
växten som är resistenta mot människans matspjälkningssystem (Butt et al., 2008). Kostfibrer
finns i livsmedel som frukt, rotfrukter, baljväxter, grönsaker och spannmålsprodukter som
innehåller fullkorn (Livsmedelsverket, 2021). Kostfibrer kan delas in i två kategorier, vilket
är vattenlösliga och icke-vattenlösliga kostfibrer (Barber et al., 2020). Vattenlösliga kostfibrer
är gelbildande vid kontakt med vätska och innefattar bland annat pektin och betaglukaner
(Butt et al., 2008). Gelbildande kostfibrer har förmågan att hämma absorption av kolhydrater
i tunntarmen och bidra till en långsammare magsäckstömning, vilket påverkar
blodglukoshalten. Gelbildande kostfibrer kan även sänka kolesterolhalten i blodet (Sonestedt,
2013).

1.2 Havre och betaglukaner
Havre är ett spannmål tillhörande familjen gräs. Det utmärker sig näringsmässigt från andra
spannmål i flera aspekter genom att det har en högre fetthalt och högre proteinhalt jämfört
med andra spannmål från familjen gräs (Marklinder, 2014b).

Betaglukaner är en vattenlöslig kostfiber, vilket innebär att den även är gelbildande.
Betaglukaner återfinns främst i spannmålen havre och korn (Butt et al., 2008). Havre
innehåller ca 3,7 % betaglukaner (Marklinder, 2014b) och de är placerade i frövitans
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cellväggar, där betaglukanerna utgör ca 75 % av cellväggen. Betaglukaner har många
fysiologiska effekter och hälsofördelar vid mänsklig konsumtion. De hjälper bland annat till
att dämpa postprandial plasmaglukos och insulinsvar, bidrar till att transportera gallsyror ner
mot tarmkanalens nedre delar, samt kan bidra till att sänka kolesterolnivåer i blodet (Butt et
al., 2008).

1.3 Hälsofördelar med betaglukaner
European Food Safety Authority (EFSA) har utvärderat hälsoeffekter av betaglukaner och
godkänt tre hälsopåståenden. Det första påståendet är att ett regelbundet intag av
betaglukaner från havre och korn bidrar till att upprätthålla normala koncentrationer av
kolesterol i blodet (European Food Safety Authority, 2009). Det andra påståendet är att
betaglukaner från havre aktivt kan reducera LDL-kolesterol samt den totala kolesterolhalten i
blodet, vilket kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar (European Food Safety
Authority, 2010). Hälsopåståendena får sättas på produkter som erbjuder minst 3 g
betaglukaner per dag, fördelat på en eller flera portioner (European Food Safety Authority,
2009, 2010). Det tredje hälsopåståendet är att betaglukaner från havre bidrar till att reducera
den glykemiska responsen efter en måltid. Påståendet får sättas på produkter som innehåller
minst 4 g betaglukaner per 30 g kolhydrater (European Food Safety Authority, 2011).

Betaglukaner har setts kunna sänka LDL-kolesterol i blodet vid ett intag av minst 3 g
betaglukaner per dag. Effekten kunde ses både hos normalviktiga och överviktiga, samt hos
individer med diabetes typ 2 och individer som klassas som friska (Whitehead et al., 2014).
LDL har som fysiologisk funktion att transportera och förse cellerna med kolesterol och
kallas i folkmun för “det onda kolesterolet”. Förhöjda nivåer av LDL-kolesterol i blodet
bidrar till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, men med hjälp av mediciner eller rätt kost
kan LDL-kolesterolet reduceras, vilket därmed minskar risken att drabbas (Risérus et al.,
2013). Betaglukaners kolesterolsänkande effekt bekräftas av en systematisk review och
metaanalys som bygger på flera randomiserade kontrollerade studier där det gjorts fynd att
betaglukaner från havre bland annat har sänkt LDL-kolesterolhalten i blodet vid en dos på 3,5
g betaglukaner/dag (Ho et al., 2016). Betaglukaner har även setts sänka de postprandiala
glukosnivåerna i blodet och kan med fördel intas före en måltid för att hantera
blodglukosnivåerna efter måltiden (Steinert et al., 2016).

Att berika matbröd med betaglukaner har visats vara ett fungerande sätt för att sänka
kolesterolhalterna i blodet (Momenizadeh et al., 2014). Bröd bakat på siktat vetemjöl är en
livsmedelsprodukt med ett högt Glykemiskt index (GI). GI är ett mått och en rangordning på
till vilken grad olika kolhydrater har en blodglukoshöjande effekt. Finfördelade livsmedel
medför ett högre GI än livsmedel som är intakta, eftersom att kroppen lättare kan spjälka
kolhydrater som är finfördelade. Kokt potatis har exempelvis ett betydligt lägre GI än
potatismos. Att hålla en stabil blodglukosnivå är framförallt viktigt för individer med
diabetes. För friska individer tros produkter med lågt GI kunna bidra till en högre
mättnadskänsla, samt minska risken för fetma och hjärt- och kärlsjukdom (Sonestedt, 2013).
För att sänka GI i bröd bakat på siktat vetemjöl kan man tillsätta intakta spannmålskärnor och
organiska syror. En nackdel med det kan dock vara att det kan bidra till olika smak- och
texturförändringar på bröd som inte alla konsumenter uppskattar. För att undvika smak- och
texturförändringarna, men ändå sänka GI i bröd bakat på siktat vetemjöl, kan man med fördel
berika brödet med betaglukaner (Rieder et al., 2019). Dessa fynd har även gjorts av en studie
som genomförts i Italien där man sett att det kan vara gynnsamt att berika bröd med
betaglukaner för att sänka GI (Binou et al., 2021).

8

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Steinert+RE&cauthor_id=27571099


1.4 Brödkonsumtion och konsumenters attityder till matbröd
År 2018 konsumerades i snitt 50,6 kg mjukt matbröd per person i Sverige (Jordbruksverket,
2019). Enligt Riksmaten 2010-11 åt kvinnor i snitt 66 g mjukt bröd/dag och 95 % av de
kvinnliga deltagarna rapporterade att de ätit mjukt bröd under de fyra dagarna som
kostregistreringen ägde rum. Den vanligaste sorten bröd som åts av kvinnorna var
mellangrovt bröd med en fiberhalt på 5-9 %. Det näst mest förekommande matbrödet var
bröd bakat på siktat vetemjöl (vitt bröd). Hos gruppen män rapporterade 97 % att de ätit
mjukt bröd under kostregistreringsperioden och i genomsnitt åt gruppen 93 g mjukt matbröd
per dag. Den vanligast förekommande typen av bröd var mellangrovt bröd med 5-9 % fiber.
Även hos gruppen män var vitt matbröd den näst vanligaste brödtypen (Livsmedelsverket,
2012).

Konsumenters uppfattning kring vad som är bra kvalitet på livsmedel kan delas in i objektiv
och subjektiv kvalitet. Den objektiva kvaliteten handlar om produktens fysiska egenskaper,
medan den subjektiva kvaliteten handlar om konsumentens subjektiva upplevelse av kvalitet
på produkten (Brunsø et al., 2002). Vid val av bröd har dess hedoniska och hälsomässiga
aspekter visats vara två viktiga faktorer för upplevelsen av kvalitet (Dewettinck et al., 2008).
En studie som genomfördes i Polen undersökte konsumenters attityder kring bröd och
resultatet indikerar bland annat att den hälsomässiga aspekten är viktig för konsumenter vid
val av matbröd. Vidare visade studien att konsumenter uppfattar livsmedel berikade med
fibrer som ett hälsosammare alternativ jämfört med produkter som inte är berikade.
Majoriteten av konsumenterna var även positivt inställda till fibrer tillsatta i bröd bakat med
siktat vetemjöl, om fibrerna tillsattes i syfte att göra brödet hälsosammare (Sajdakowska et
al., 2020).

I en studie genomförd i Kina undersöktes bland annat konsumenters acceptans av ett ångat
bröd med olika mängder tillsatta betaglukaner. Fynden från studien var att brödet med den
högre mängden tillsatta betaglukaner fick en lägre acceptans än de bröd som hade lägre
tillsatser av betaglukaner (Wang et al., 2016).

1.5 Sensorik och dess roll vid framtagning av nya produkter
Sensorisk vetenskap är ett multidisciplinärt forskningsområde som innefattar läran om vad
människan kan uppfatta med sina sinnen (Martens, 1999). Sensorisk analysteknik innefattar
mätningar och analyser av hur sinnena via syn, hörsel, känsel, lukt och smak, uppfattar, tolkar
och reagerar på en produkts egenskaper (Meilgaard et al., 2016). Vid produktutveckling av en
ny livsmedelsprodukt är produktens sensoriska egenskaper av stor vikt för hur
konsumenterna kommer att ta till sig produkten (Fuller, 2011). Det är meningslöst att ta fram
en livsmedelssäker och hälsosam produkt, om den sedan inte tilltalar konsumenterna den är
ämnad att tilltala (Martens, 1999). För att undersöka huruvida konsumenter tycker om en ny
produkt kan man använda sig av affektiva konsumenttester under
produktutvecklingsprocessen, för att utvärdera om produktens egenskaper speglar
konsumenternas behov och önskan (Meilgaard et al., 2016). Konsumenttester innebär att
konsumenter, inom den målgrupp som produkten är ämnad att tilltala, får testa produkten och
ge sina synpunkter på huruvida de tycker om produkten och utifrån resultaten av testet kan
man utvärdera hur utvecklingen av produkten ska fortlöpa (Meilgaard et al., 2016).

Genom att utveckla ett mjukt matbröd bakat på siktat vetemjöl och berikat med betaglukaner,
samt undersöka konsumenters acceptans och preferens för brödet i ett konsumenttest, kan
information ges om huruvida brödet kan vara en produkt som tilltalar den tänkta målgruppen.
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2. Syfte och frågeställningar

2.1 Syfte:
Syftet med examensarbetet är att undersöka acceptans av ett mjukt matbröd berikat med
betaglukaner hos personer i Sverige inom åldersgruppen 18-30 år, relaterat till hur ofta bröd
konsumeras och vilket typ av bröd som oftast äts.

2.2 Frågeställningar:
● Finns det en signifikant skillnad mellan acceptans av ett mjukt matbröd bakat på siktat

vetemjöl med berikning av betaglukaner och ett referensbröd bakat på enbart siktat
vetemjöl?

● Vilket av bröden föredrar majoriteten av deltagarna?
● Hur ofta äter deltagarna mjukt matbröd?
● Vilken typ av mjukt matbröd äter deltagarna oftast?
● Finns det en signifikant skillnad för acceptansen av brödet med betaglukaner

beroende på vilken typ av mjukt matbröd deltagarna oftast äter?

3. Metod

3.1 Rekrytering och urval
Studiedesignen som användes var en tvärsnittsdesign. Det innebär att datan samlades in vid
ett enstaka tillfälle från varje deltagare (Bryman, 2011). Informationen ger en ögonblicksbild
över exempelvis människors attityder vid precis det tillfället datan samlas in (Ejlertsson,
2019). Metoden som tillämpades för urval av deltagarna var ett bekvämlighetsurval. Ett
bekvämlighetsurval innebär att deltagarna består av personer som råkar befinna sig på den
aktuella platsen vid tillfället då undersökningen genomförs (Bryman, 2011). För insamling av
data genomfördes ett konsumenttest.

3.2 Enkät
Som datainsamlingsmetod användes en enkät. I syfte att göra enkäten så enkel och snabb som
möjligt att besvara minimerades antal frågor och omfattning på svaren. Alla svarsalternativ
på enkäten bestod av kryssrutor och deltagarna behövde inte skriva någon egen text för att
besvara enkäten fullständigt. Enkäten utformades i både en svensk och en engelsk version för
att även kunna inkludera personer på området som inte hade svenska som modersmål. Se
bilaga 1 och 2.

Enkäten som delades ut till deltagarna inleddes med information om studiens syfte och
hänsynstagande till fyra forskningsetiska principer. Därefter fick varje deltagare genomföra
ett acceptanstest och ett preferenstest. Acceptanstest innebär att konsumenterna skattar varje
produkt på en skala där de anger hur mycket de tycker om respektive produkt. Ett
preferenstest innebär att två produkter serveras bredvid varandra och bedömaren ska sedan
välja ut den produkt de tycker mest om (Gustafsson et al., 2014). I acceptanstestet fick
deltagarna provsmaka en av brödsorterna i taget och därefter ange hur mycket de tyckte om
respektive produkt genom att skatta produkterna på en sjugradig skala från ”tycker mycket
illa om” till ”tycker mycket bra om”. Den vanligaste skalan att använda vid ett acceptanstest
är den 9-gradiga hedoniska skalan. Riskerna med den är dock att konsumenterna tenderar att
använda mittenstegen och undviker ändarna (Gustafsson et al., 2014). På grund av detta
användes istället en sjugradig hedonisk skala. I det efterföljande preferenstestet fick
konsumenterna provsmaka de två produkterna en andra gång och därefter ange vilken av
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produkterna de tyckte mest om. I anslutning till preferenstestet gavs deltagarna även
möjlighet att lämna en frivillig, skriftlig kommentar i enkäten. Efter preferenstestet fick
deltagarna besvara fyra övriga frågor som handlade om ålder, kön, hur ofta de äter mjukt
matbröd, samt vilken typ av mjukt matbröd de oftast äter, se bilaga 1. Svarsalternativen för de
olika brödsorterna hämtades från Riksmaten 2010-11 (Livsmedelsverket, 2012).

3.2.1 Pilottest av enkät
Innan genomförandet av konsumenttestet genomfördes ett pilottest av enkäten med
tillhörande brödprover. Enkäten och de två brödproverna delades ut till 7 personer som blev
instruerade att läsa igenom enkäten och genomföra testet utefter instruktionerna som fanns på
enkäten. Uppsatsförfattarna fanns tillgängliga under testet för att besvara eventuella frågor
från deltagarna. Pilottestet gjordes i syfte att fånga upp eventuella oklarheter med
instruktionerna och frågorna på enkäten, så att de kunde revideras innan konsumenttestet
ägde rum. Enligt Bryman (2011) är pilottester önskvärda att genomföra innan den verkliga
undersökningen äger rum, speciellt om en enkätundersökning görs. Pilotstudier kan bland
annat identifiera frågor som respondenterna upplever svåra att förstå, ge information om
instruktionerna är lämpliga, samt identifiera frågor vars svar inte genererar den information
forskarna eftersträvar (Bryman, 2011). Efter pilottestet förtydligades instruktionerna för testet
med vilket prov deltagarna skulle börja med, samt adderades information att det var frivilligt
att ange en kommentar.

3.3 Framtagning av produkt
Receptet som produkten utgick ifrån var ett recept på formfranska från boken Bageri -
Grunderna som varje bagare måste kunna (Sveriges bagare & konditorer, 2020). Därefter
arbetades receptet om för att anpassas till brödet berikat med betaglukaner. För referensbrödet
gjordes enbart några mindre justeringar från originalreceptet. Ingredienserna som användes
till produkten berikad med betaglukaner var vatten, jäst för matbröd (Kronjäst), margarin
(Milda), vetemjöl special (Kungsörnen), salt (Falksalt), socker (Dansukker) och PromOat
(Lantmännen). Källan till betaglukaner utgjordes av PromOat och för att säkerställa att varje
portion innehöll lika stor mängd betaglukaner formades bröden till frallor, där varje fralla
utgjorde en portion. Enligt Europaparlamentet och rådets förordning ((EU) 432/2012) får
hälsopåstående för betaglukaners kolesterolsänkande effekt sättas på en produkt om den
innehåller minst 1 g betaglukaner per portion. Efter att ha testat flera varianter med olika
mängd betaglukaner bestämdes det att 1,5 g betaglukaner per fralla var den mängd som
kunde tillsättas utan att brödets konsistens påverkades markant. Se bild 1 för jämförande bild
på inkråmet i brödet berikat med betaglukaner och referensbrödet. För recept och
instruktioner till de båda bröden, se bilaga 3.

Bild 1. Produkterna i genomskärning
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Näringsberäkning för brödet berikat med betaglukaner och referensbrödet genomfördes i
Dietist Net. De två bröden var väldigt lika näringsmässigt, med marginella skillnader. De
största skillnaderna som kunde urskiljas var att brödet med betaglukaner hade en något högre
energimängd, lite mer kolhydrater och fibrer (se tabell 1).

Tabell 1. Näringsberäkning per fralla av båda brödsorterna.

Näringsinnehåll Per fralla berikad med betaglukaner: Per fralla av referensbrödet:

Energi (kJ) 702 641

Energi (kcal) 165 150

Protein (g) 5,1 5,0

Fett (g) 1,9 1,6

Kolhydrater (g) 30,9 29

Fibrer (g) 2,8, varav 1,5 g betaglukan (3,75 g
betaglukan/100 g vetemjöl)

1,0

Järn (mg) 0,1 0,1

Kalcium (mg) 3,0 2,1

3.4 Provförberedelser
Brödsorterna tilldelades varsina slumpmässigt valda tresiffriga koder. Brödet berikat med
betaglukaner fick koden 496 och referensbrödet fick koden 752. De två brödsorterna
placerades på två separata bänkar, för att förhindra att proverna skulle förväxlas och det
användes separata brödknivar och skärbrädor som var uppmärkta med respektive provkod.
Därefter märkets två plastlådor per brödsort upp med den tillhörande tresiffriga koden, följt
av (L) och (B), vilket stod för lock respektive botten. Detta gjordes för att kunna särskilja de
olika delarna av bröden, så att bedömarna skulle få samma del av bröden vid bedömningen
för att minimera störande faktorer. Frallorna delades horisontellt i två delar med hjälp av en
brödkniv, så att det blev ett lock och en botten. Varje del skars upp i åtta tårtbitar. Locken och
bottnarna skars upp i bitar separat, så att de två delarna inte skulle förväxlas. Därefter
placerades två brödbitar från samma bröd-del på en bit aluminiumfolie med den matta sidan
inåt. Därefter slogs brödbitarna in till ett tätt foliepaket och lades i den tillhörande plastlådan.
Denna procedur upprepades för alla brödbitar. Därefter märktes varje foliepaket med en bit
frystejp där den tresiffriga koden skrivits med en spritpenna. Tejpbiten med koden placerades
på den släta delen av aluminiumfoliet. Innehållet i en plastlåda i taget märktes upp, för att inte
lockdelarna och bottnarna skulle förväxlas.

3.5 Konsumenttester
Konsumenttester kan genomföras på olika platser. De konsumenttester som genomförs på
offentliga platser utförs där målgruppen för produkten potentiellt kan tänkas befinna sig
(Meilgaard et al., 2016). Produkten mjukt matbröd berikat med betaglukaner ämnade tilltala
individer mellan 18-30 år, då de tillhör den del av befolkningen som i genomsnitt får i sig
minst andel kostfibrer per dag (Livsmedelsverket, 2012). Nyutexaminerade studenter från
Universitet och högskolor har en medianålder på 26,9 år (Statistiska centralbyrån, 2018),
varpå den tänkta målgruppen beräknades kunna nås om konsumenttestet genomfördes på ett
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studentområde. Det krävs minst 100 deltagare i ett konsumenttest för att kunna fastställa om
det finns någon signifikant skillnad mellan proverna (Risvik, 1985). För att inte påverkas av
bortfall planerades konsumenttestet att genomföras på ca 180 deltagare. Proverna serverades
bredvid varandra under konsumenttestet, vilket är en vanlig design att använda vid
konsumenttester på offentliga platser (Gustafsson et al., 2014).

3.6 Genomförande av konsumenttest
Konsumenttestet genomfördes under två konsekutiva dagar, den 5/5-6/5 2022, på
Biomedicinskt Centrum (BMC) på Husargatan 3 i Uppsala. Testerna pågick från ca kl
10:00-15:00 under de båda testdagarna. Under första dagen av testet förbereddes 120 prover.
Dag två förbereddes 70 prover. Lådorna med de förberedda proverna ställdes på en rullvagn
och fördes från köket på Institutionen för Kostvetenskap (IKV) ner till entrén på BMC där
testet skulle genomföras. Bordet vid entrén kläddes med en vit duk och en skylt med texten
“Är du 18-30 år? Välkommen att smaka! Konsumenttest av matbröd” placerades synligt
framför bordet för att locka in konsumenter. Proverna placerades på bordet tillsammans med
brickor, enkäter, pennor, en pumpflaska med handsprit, två tillbringare med vatten,
pappersmuggar, samt en glasskål med godis inslagna i papper. Vid konsumenttestet fanns
även en liten skylt med information om ingredienserna i produkterna samt fakta om
betaglukaner och dess hälsofördelar. Under testet var författarna iklädda förkläde och
kockmössor. De bar även plasthandskar vid all hantering av proverna.Via muntlig
kommunikation uppmanades personer som passerade vid entrén att delta i testet. Varje
deltagare tilldelades en enkät och penna, samt en bricka med ett foliepaket av varje brödsort.
Vid testet tillämpades en balanserad serveringsordning. En balanserad serveringsordning
innebär att varje brödsort presenteras till vänster respektive till höger lika många gånger
(Gustafsson et al., 2014). Deltagarna fick individuellt genomföra testet och svara på frågorna
i enkäten. Enkäterna samlades därefter in av författarna. Dag två upprepades hela proceduren.
Den första dagen deltog 112 konsumenter och andra dagen deltog 50 konsumenter.

3.7 Etiska överväganden
Vid genomförandet av studier finns fyra olika etiska principer som behöver tas i beaktande.
Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Bryman, 2011).

Informationskravet handlar om att deltagarna måste informeras om syftet med studien, samt
ges information att deras deltagande är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sitt
deltagande, samt att de får reda på vilka moment undersökningen består av (Bryman, 2011).
För att ta hänsyn till informationskravet inleddes enkäten med information om syftet med
studien och vad den insamlade datan skulle användas till. En lista med allergener som
produkten innehöll, och kunde innehålla spår av, skrevs med versaler i syfte att förhindra att
någon deltagare skulle drabbas av en allergisk reaktion. Vidare gavs deltagarna information
om att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt till att avbryta sitt deltagande när
som helst under testets gång, utan att ange anledning. Innan testet påbörjades gavs en kort
beskrivning av vilka delar testet bestod av.

Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt till att själva ta beslutet ifall de vill
medverka i studien eller inte (Bryman, 2011). Samtyckeskravet togs i beaktande genom att
enkäten innehöll information om att deltagarna godkände sitt deltagande i undersökningen
genom att lämna in en besvarad enkät.
Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter till deltagarna ska behandlas
konfidentiellt och på ett sätt att obehöriga inte ska kunna få åtkomst till de (Bryman, 2011).
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Vid utförandet av studien behandlades konfidentialitetskravet genom att inga personuppgifter
eller information som skulle kunna koppla enkäterna till enskilda deltagare samlades in.
Respondenterna gavs information att deras svar var anonyma.

Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in om deltagarna enbart får användas
för studiens ändamål (Bryman, 2011). För att ta hänsyn till nyttjandekravet fick deltagarna
information från enkäten att den data som samlades in enbart utnyttjades för examensarbetets
ändamål.

3.8 Data och analysmetoder
Den insamlade datan från enkäterna fördes in i Excel. Excelfilen importerades därefter till
statistikprogrammet Jamovi där beskrivande statistik genomfördes för att ta reda på
produkternas medelvärde och median, samt vilken produkt konsumenterna föredrog.
Därefter genomfördes Paired Samples T-tests och Independent Samples T-test. Alla T-tester
genomfördes med en signifikansnivå på 5 %.

Paired Samples T-test användes för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad i
acceptans mellan de två bröden, samt om hur ofta konsumenterna åt bröd hade någon
betydelse för vilket typ av bröd de åt mest. Ett Paired Samples T-test är relevant att använda
när alla deltagare testar alla produkter och bedömer de på samma skala. Skillnaderna mellan
olika deltagares sensoriska känslighet och hur de bedömer produkterna på skalan elimineras,
vilket gör att signifikanta resultat kan uppnås så länge deltagarna bedömer produkterna på
samma sätt på skalorna (Lawless & Heymann, 2010).

Ett Independent Samples T-test kan användas när värdena kommer från två olika grupper och
där variablerna inte är beroende av varandra (Ejlertsson, 2019). Vid undersökning om det
fanns ett samband mellan acceptans av brödsorterna och vilket typ av bröd deltagarna oftast
åt användes ett Independent Samples T-test, eftersom att acceptanstesten och de bröd som
oftast åts kunde betraktas som två oberoende variabler. Svarsalternativen “Vitt matbröd” och
“sötat rågsikt” sammanfördes i en kategori för ljusare bröd, medan svarsalternativen
“mellangrovt bröd, 5-9 % fibrer” och “extra grovt rågbröd” sammanställdes i en annan
kategori för mörkare, grövre bröd. Denna kategorisering gjordes för att kunna särskilja
acceptansen av bröden hos de konsumenter som oftast åt ljusare bröd, jämfört med de som
brukade välja grövre bröd.

3.9 Litteratursökning
Litteratursökningen genomfördes främst i databasen PubMed. Se specifika sökord i tabell 2.
För att säkerställa att alla artiklar var peer-reviewed, användes Ulrichsweb. Utöver PubMed
söktes även relevanta studier fram bland referenser till artiklar som sökts fram i PubMed.
Relevant information söktes även i kurslitteratur, samt referenser använda i kurslitteraturen,
inom sensorik, produktutveckling, livsmedelsvetenskap och vetenskapliga metoder.
Information hämtades även från andra kandidatuppsatser, doktorsavhandlingar samt
myndighetsrapporter.
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Tabell 2. Sökord som användes i PubMed vid litteratursökningen (tidsperiod: 2008-2022).

Sökord: Antal träffar:

(baking) AND (beta glucan*) 35

(((LDL-cholesterol) OR (cholesterol)) AND (dietary fiber)) AND
((Beta-glucan) OR (betaglukan))

102

(betaglucan*) AND (cholesterol) 242

((betaglucan*) AND (cholesterol)) AND ((metaanalysis OR review)) 66

(((betaglucan*) ) AND (avena OR oat)) AND (health*) 193

((betaglucan*) AND (bread)) AND (health*) 34

(((bread) AND (betaglucan*)) AND (health*)) AND ((metaanalysis OR
review))

1

((consumer acceptance) AND (bread)) AND ((Beta-glucan) OR (betaglukan)) 5

(betaglucan*) AND (bread) 88

(cholesterol*) AND (adolescent*) 10 076

4. Resultat
Sammanlagt deltog 162 konsumenter i testet. Internt bortfall förekom då vissa deltagare inte
tillhörde den valda målgruppen, eller lämnade in en felaktigt ifylld enkät. Totalt kunde 147
svar användas till analysen.

4.1 Acceptanstest
Resultatet från acceptanstestet visade att brödet berikat med betaglukaner fick den högsta
acceptansen med ett medelvärde på 5,53 och en median på 6. Referensbrödet fick en något
lägre acceptans med ett medelvärde på 5,24 och en median på 5, se tabell 3. Med hjälp av ett
Paired Samples T-test studerades skillnader i acceptans mellan de två produkterna för att ta
reda på om det fanns någon signifikant skillnad. Med ett p-värde på 0,013 indikerar resultatet
av testet att de skillnader i acceptans som finns mellan bröden med 95 % säkerhet inte
uppstått på grund av slumpen, se tabell 3.
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Tabell 3. Skillnader i acceptans mellan brödet med betaglukaner och referensbrödet.

Paired
Samples
T-test

Konfidensintervall
(95%)

T-fördelning df* p-värde Medeldifferens Nedre
gräns

Övre
gräns

Referens Bröd med
betaglukaner

-2,52 146 0,013 -0,286 -0,510 -0,0616

Beskrivande
statistik

N Medelvärde Median Standardavvikelse

Referens 147 5,24 5 1,20

Bröd med
betaglukaner

147 5,53 6 1,15

Notis: Ovanstående data baseras på en sjugradig skala. 1 = tycker mycket illa om, 7 = tycker mycket bra om.
*Frihetsgrader

4.2 Preferenstest
I ett preferenstest skulle bedömarna ange vilket av de två bröden som de föredrog. Resultatet
visade att 89 konsumenter, motsvarande 60,5 % av deltagarna, föredrog brödet berikat med
betaglukaner. 58 personer, motsvarande 39,5 % av deltagarna, föredrog referensbrödet.
Brödet berikat med betaglukaner var därmed den produkt som flest konsumenter föredrog (se
figur 1)

Figur 1. Resultat från preferenstestet.

I samband med preferenstestet hade konsumenterna möjlighet att skriva en frivillig
kommentar. Drygt hälften av deltagarna valde att ange en kommentar och återkommande
synpunkter var att brödet berikat med betaglukaner upplevdes som mjukt och saftigt, medan
referensbrödet upplevdes vara torrt, se bilaga 4.
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4.3 Övriga frågor
Den insamlade datan visar att vitt matbröd var det mest konsumerade brödet i åldersgruppen.
Alternativen bestod av vitt matbröd, sötat rågsiktsbröd, mellangrovt matbröd med 5-9 %
fibrer, samt extra grovt rågbröd. Vitt bröd var det vanligast förekommande oavsett om
matbröd konsumerades 0-2, 3-4 eller 5 eller fler gånger per vecka (se figur 2). Det visar även
att mellangrovt matbröd med 5-9 % fiberhalt var det näst mest konsumerade brödet. Därefter
var sötat rågsikt den tredje vanligaste brödtypen hos konsumenterna som åt mjukt matbröd
3-4 och 5 eller fler gånger per vecka, medan mörkt rågbröd var den tredje vanligaste
brödsorten hos konsumenterna som åt matbröd 0-2 gånger per vecka. Av konsumenterna var
det totalt 66 deltagare som angav vitt bröd som det bröd de konsumerade oftast, 48 som
angav mellangrovt bröd med 5-9 % fibrer, 19 som angav sötat rågsikt och 14 som angav
mörkt rågbröd.

Figur 2. Frekvens av brödkonsumtion per vecka i relation till vilken brödsort deltagarna oftast konsumerade.

För att ta reda på om vilken typ av bröd deltagarna oftast brukade äta hade någon inverkan på
acceptansen av de två bröden från konsumenttestet analyserades datan med hjälp av ett
Independent Samples T-test. Resultatet presenteras i tabell 4.
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Tabell 4. Acceptans för brödet med betaglukaner och referensbrödet i relation till konsumtion av ljust och grovt
bröd.

Independent Samples
T-test

Konfidensintervall
(95%)

Acceptans T-fördelning df* p-värde Medeldifferens Nedre gräns Övre
gräns

Referens -1,80 145 0,074 -0,357 -0,750 0,0346

Bröd med betaglukaner -2,53 145 0,012 -0,477 -0,849 -0,1047

Beskrivande statistik

Acceptans Grupp Medelvärde Median Standardavvikelse

Referens Ljust
matbröd

5,09 5 1,23

Grovt
matbröd

5,45 6 1,13

Bröd med betaglukaner Ljust
matbröd

5,33 5 1,18

Grovt
matbröd

5,81 6 1,05

Notis: Ovanstående data baseras på en sjugradig skala. 1=tycker mycket illa om, 7=tycker mycket bra om.
*Frihetsgrader

Acceptansen för referensbrödet visade ingen signifikant skillnad i acceptans beroende på om
konsumenterna brukade äta ljust eller grovt bröd, eftersom att p>0,05. Det innebär att ingen
skillnad kunde konstateras. Acceptansen av brödet berikat med betaglukaner hade däremot en
signifikant skillnad beroende på vilken typ av bröd som åts mest frekvent, med p=0,012,
vilket är mindre än 0,05. Det indikerar att skillnaderna som finns i acceptans mellan de två
grupperna med 95 % säkerhet inte uppstått på grund av slumpen (se tabell 4).

Beskrivande statistik tillämpades för att studera skillnaderna i medelvärde och median för
brödet med betaglukaner. Den signifikanta skillnaden i acceptans för brödet berikat med
betaglukaner visar att de som brukade äta grovt bröd hade en högre acceptans för produkten
med ett medelvärde på 5,81 och en median på 6. De som brukade äta ljust bröd gav
produkten ett medelvärde på 5,33 och en median på 5, se tabell 4.

5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Resultatet av undersökningen visar att brödet berikat med betaglukaner fick en signifikant
högre acceptans än referensbrödet. I preferenstestet föredrog även majoriteten av
konsumenterna brödet berikat med betaglukaner, särskilt de personer som vanligtvis åt grovt
matbröd.

18



Resultatet från de övriga frågorna om frekvens av brödkonsumtion, samt vilken typ av bröd
deltagarna oftast åt, visade att den vanligaste konsumerade sorten bröd hos deltagarna var vitt
bröd, följt av ett mellangrovt matbröd med 5-9 % fiberhalt (se figur 2). Det resultatet
överensstämmer inte med matvaneundersökningen Riksmaten 2010-11 vilket visade att
mellangrovt matbröd med 5-9 % fiberhalt var den vanligaste brödsorten, följt av vitt bröd
(Livsmedelsverket, 2012). Dock innefattade Riksmaten 2010-11 vuxna individer i Sverige i
allmänheten, till skillnad från undersökningen i detta examensarbete som enbart inkluderade
individer som var 18-30 år. I och med att studien genomfördes på ett studentområde utgjordes
troligtvis majoriteten av deltagarna av universitetsstuderande. Det kan eventuellt finnas en
skillnad i vilka individer som valde att delta i konsumenttestet jämfört med vilka individer
som deltog i Riksmaten 2010-11. Underrapportering är vanligt vid kostundersökningar och i
Riksmaten 2010-11 var underrapportering som störst bland individer i åldersgruppen 18-30
år, speciellt bland männen (Livsmedelsverket, 2012; Livsmedelsverket, 2014). Analyserna
som gjordes visade även att individer med en lägre utbildningsnivå underrapporterade i större
utsträckning än de med högre utbildningsnivå i Riksmaten 2010-11 (Livsmedelsverket,
2014). Eftersom att majoriteten av personerna som deltog i konsumenttestet troligtvis
studerade på universitetsnivå och därmed kan anses vara högutbildade, har det möjligtvis
betydelse för skillnaden mellan resultatet från Riksmaten 2010-11 och resultatet från
konsumenttestet då konsumenttestet troligtvis bestod av högutbildade personer som generellt
underrapporterar mindre. En ytterligare aspekt att ta i beaktning är att Riksmaten 2010-11
utfördes för drygt 10 år sedan, vilket medför att resultatet inte nödvändigtvis är representativt
för hur brödkonsumtionen ser ut i dagsläget.

Social önskvärdhet är en effekt som kan påverka respondenter i undersökningar. Det innebär
att respondenten vill frambringa en socialt önskvärd bild av sig själv och därför väljer de
svarsalternativ som anses framställa den mest positiva bilden av en själv (Bryman, 2011).
Denna effekt kan eventuellt ha påverkat underrapportering i Riksmaten 2010-11 då
deltagarna som underrapporterade bland annat angav ett lägre intag av livsmedel som ansågs
mindre nyttiga, såsom bullar och kakor, och ett högre intag av livsmedel som ansågs mer
nyttiga, såsom grönsaker och fibrer (Livsmedelsverket, 2012; Livsmedelsverket, 2014). Det
är dock viktigt att ta i beaktning att trots att vissa deltagare underrapporterade sitt intag av
vissa livsmedel, inkluderades ändå alla deltagare som fullföljt kostregistreringen. Detta på
grund av att skillnaderna i resultatet endast blev marginell om deltagarna som
underrapporterade skulle ha uteslutits (Livsmedelsverket, 2014).

Med resultaten från Riksmaten 2010-11 som grund genomförde Sandvik et al. (2014) en
sekundär analys av datan för att kunna undersöka konsumtionsmönstren av specifikt
livsmedelsgruppen matbröd. Fynden som gjordes i undersökningen var bland annat att
personer i åldrarna 18-30 år konsumerade vitt matbröd i större utsträckning än de äldre
åldersgrupperna där det istället var vanligare att äta fullkornsbröd (Sandvik et al., 2014).
Fynden från sekundäranalysen stämmer överens med resultatet från det genomförda
konsumenttestet där vitt matbröd var mest förekommande vid val av matbröd. Resultaten från
studien av Sandvik et al. (2014) skiljer sig från Riksmaten 2010-11 vilket kan bero på att
matvaneundersökningen studerade flera olika livsmedelsgrupper samtidigt, medan
sekundäranalysen enbart fokuserade på en enda livsmedelsgrupp. Det kan därmed ha medfört
att Riksmaten 2010-11 inte kunnat få fram lika detaljerad data om varje livsmedelsgrupp,
vilket sekundäranalysen hade möjlighet att få fram då den enbart fokuserade på matbröd.
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5.1.1 Sensorik och matbröd
Vitt matbröd var den vanligaste brödsorten att konsumera hos deltagarna i konsumenttestet,
oavsett om bröd åts sällan eller ofta. Enligt Fuller (2011) är produktens sensoriska egenskaper
av stor vikt för att konsumenterna ska kunna ta till sig produkten. Vid bakning av bröd med
fullkorn och kostfibrer tenderar brödets funktionella och sensoriska egenskaper att påverkas.
Brödet brukar generellt få en mörkare färg, lägre volym, kompaktare inkråm och en annan
smak. Dessa egenskaper anses ofta vara negativa av konsumenter (Heiniö et al., 2016).
Genom att brödet berikat med betaglukaner bakades på ett vitt mjöl var det en produkt
målgruppen kände till och därmed enklare kunde acceptera, vilket troligtvis kan ha bidragit
till att båda bröden som testades fick en hög acceptans. Uppskattade sensoriska egenskaper på
bröd hos personer inom åldrarna 18-44 anses vara saftigt, mjukt, har en mild smak och att det
finns en sötma. Dessa egenskaper har identifierats vara betydande vid undersökning av
acceptans för rågbröd hos personer inom det nämnda åldersspannet (Sandvik, 2017). Bröden
som testades i denna studie var bakade med siktat vetemjöl och inte med råg, men eftersom
att flera skriftliga kommentarer från konsumenterna (se bilaga 4) indikerade att brödet berikat
med betaglukaner beskrevs vara saftigare och mjukare jämfört med referensbrödet, kan
egenskaperna från rågbrödsundersökningen ge en möjlig förklaring till varför brödet med
betaglukaner fick en högre acceptans än referensbrödet. Genom att tillsätta betaglukaner fick
inte brödet samma sensoriska egenskaper som bröd bakade med fullkorn och tillsatta
kostfibrer kan få, utan brödets karaktär tros istället likna ett vitt matbröd vilket togs emot
positivt hos den valda målgruppen.

Oavsett om personerna åt ljust eller grovt matbröd föredrog en majoritet av respondenterna
brödet berikat med betaglukaner. Resultatet av undersökningen visar dock att de personer
som åt mest grovt bröd hade en högre acceptans för brödet berikat med betaglukaner, än de
som åt mest ljust matbröd. Eftersom att brödet har ett identiskt innehåll med ett vitt bröd och
även tros ha liknande sensoriska egenskaper, är det oklart varför just de konsumenter som
oftast åt grovt bröd accepterade brödet berikat med betaglukaner mer än de som vanligen åt
vitt bröd. I en framtida undersökning hade det varit intressant att göra en mer omfattande
sensorisk utvärdering för att säkerställa vilka sensoriska egenskaper från brödet berikat med
betaglukaner som uppskattades, både av de som vanligen åt grovt bröd och de som oftast åt
vitt bröd.

Tidigare forskning kring konsumenters acceptans av bröd berikat med betaglukaner är
begränsad. En studie inom området har genomförts i Kina på ångat bröd innehållandes
betaglukaner. I studien genomfördes bland annat konsumenttest på ångade bröd berikade med
1 g, 3 g och 5 g betaglukaner per 100 g vetemjöl i produkten. Resultatet från undersökningen
visade att bröden berikade med mer än 3 g betaglukaner/100 g vetemjöl fick en sämre
acceptans hos konsumenterna då det upplevdes försämra brödets egenskaper såsom volym,
färg, doft och struktur på inkråmet. Brödet med 1 g betaglukaner/100 g vetemjöl fick en hög
acceptans av konsumenterna och den mängden ansågs inte försämra brödets sensoriska
egenskaper (Wang et al., 2016). Brödet berikat med betaglukaner som testades i detta
examensarbete hade en halt på 1,5 g betaglukaner per portion. Omräknat till mängd
betaglukaner per 100 g vetemjöl innehöll produkten 3,75 g betaglukaner/100 g vetemjöl (se
tabell 1). Att produkten innehöll en halt betaglukaner som ligger nära de bröd som fick en
hög acceptansen i studien i Kina, kan ha bidragit till att brödet i konsumenttestet togs emot
väl av deltagarna. Det är dock viktigt att ta i beaktande att bröden i den kinesiska studien var
ångade bröd och inte bakade i ugn som bröden i denna undersökning var, vilket kan ha
bidragit till ett flertal betydande skillnader i textur och andra egenskaper hos bröden
sinsemellan.
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Syftet med examensarbetet var att undersöka konsumenters acceptans av ett matbröd berikat
med betaglukaner i relation till brödkonsumtion och detta gjordes i jämförelse med ett vitt
matbröd utan betaglukaner. Eftersom att acceptansen för brödet med betaglukaner blev hög
hade det varit av intresse att i framtida studier undersöka om det går att tillverka ett bröd med
ännu högre halt betaglukaner och se om det är möjligt att höja halten betaglukaner, utan att
brödets sensoriska egenskaper försämras. Resultaten från den kinesiska studien indikerar att
bröd med en högre mängd betaglukaner riskerar att få en lägre acceptans av konsumenter. Att
tillverka bröd med en högre mängd betaglukaner, utan att påverka brödets egenskaper
negativt och reducera brödets sensoriska acceptans, kan därför bli en utmaning. Det noterade
även författarna själva vid framtagning av produkten i denna studie.

5.1.2 Produktutveckling
Bröd berikat med betaglukaner finns inte tillgängligt i livsmedelsbutiker i dagsläget.
Resultatet indikerar dock att bröd med tillsatta betaglukaner fick en hög acceptans av
konsumenterna och faktiskt föredrogs framför ett vanligt vitt matbröd. Ett sådant bröd kan
därför vara relevant att utveckla och introducera på marknaden för detaljhandeln. Ett bröd
berikat med betaglukaner medför ett flertal hälsofördelar, som att kunna sänka
LDL-kolesterolhalten i blodet (Momenizadeh et al., 2014), samt reducera brödets GI (Rieder
et al., 2019; Binou et al., 2021), samtidigt som det liknar ett vitt matbröd i flera egenskaper.
Brödet med betaglukaner skulle potentiellt kunna locka de konsumenter som har en låg
acceptans för bröd med tillsatt fibrer och fullkorn genom att brödets sensoriska karaktär och
utseende liknar vitt bröd. På så vis kan även de personer som vanligtvis väljer bort produkter
med fullkorn och fibrer till följd av dess sensoriska barriärer troligtvis kunna acceptera
produkten och ta del av dess hälsomässiga fördelar.

5.2 Metoddiskussion
Ett bekvämlighetsurval tillämpades eftersom det är en relevant metod att använda i
samhällsvetenskaplig forskning då sannolikhetsurval, som innebär att alla personer inom
målgruppen som finns på den valda platsen har samma chans att bli rekryterade till
undersökningen, kan bli väldigt tidskrävande och kostsamma. Risken med ett
bekvämlighetsurval är dock att resultaten blir svåra att generalisera till den verkliga
populationen, eftersom att det inte går att kontrollera ifall stickprovet är representativt för den
population man vill undersöka (Bryman, 2011). Ett bekvämlighetsurval valdes ändå som
urvalsmetod för undersökningen då tidsramen för uppsatsen var högst begränsad, varpå ett
sannolikhetsurval inte hade varit möjligt att genomföra. Genom att utföra konsumenttestet på
ett studentområde kunde personer ur den valda målgruppen nås med ett bekvämlighetsurval,
trots att urvalet troligtvis inte blev representativt för den verkliga populationen inom den
valda målgruppen i Sverige.

Fördelar med enkäter som datainsamlingsmetod är att de oftast är billigare att genomföra,
samt går snabbare att sammanställa, jämfört med strukturerade intervjuer. En nackdel är att
möjligheten att ställa många frågor begränsas eftersom att respondenten då kan tröttna och
riskerar att avstå från att besvara enkäten fullständigt, vilket leder till bortfall. En ytterligare
nackdel med enkätundersökningar är att det inte ges någon möjlighet att ställa följdfrågor till
respondenterna (Bryman, 2011). Enkäten gjordes så enkel som möjligt att besvara för att
förhindra att respondenterna skulle uppleva det betungande att besvara enkäten. Genom
acceptanstestet och preferenstestet kunde information samlas in om vilken produkt
respondenterna tyckte mest om, samt hur mycket de tyckte om respektive produkt. Det som
dock inte kunde tas reda på var vilka faktorer som gjorde att deltagarna tyckte om den valda
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produkten mer. Vissa av kommentarerna indikerade att brödet med betaglukaner föredrogs då
det upplevdes vara saftigare och mjukare, jämfört med referensbrödet som upplevdes vara
torrt (se bilaga 4). Dessa kommentarer utgör dock inte ett tillräckligt underlag för att kunna
dra en slutsats om vad som faktiskt gjorde att flest föredrog brödet med betaglukaner framför
referensbrödet. I en framtida studie hade det varit intressant att genomföra mer ingående
sensoriska undersökningar av de två bröden för att ta reda på vilka faktorer som är viktigast
för att ett matbröd ska få hög acceptans. Att enkäten utformades i både en svensk och en
engelsk version visade sig vara en bra strategi, då ett flertal av testdeltagare inte hade svenska
som modersmål. Om enkäten enbart hade utformats i en svensk version, skulle
undersökningen därför troligtvis gått miste om ett flertal av respondenterna.

5.2.1 Framtagning av produkt
Framtagning av produkten genomfördes först i det egna hemmet, därefter bakades bröden på
IKV inför konsumenttestet. En skillnad som upptäcktes var att gräddningen tog längre tid i
ugnarna på IKV, jämfört med vad den hade tagit när produkten bakades i det egna hemmet.
På IKV användes tre ugnar vid bakningen till konsumenttestet och då noterades det att de tre
olika ugnarna gräddade bröden något olika, vilket resulterade i att vissa bröd fick mer färg än
andra, både inom respektive brödsort men också på de två olika brödsorterna.
Maillardreaktionen är processen som gör att brödet får färg och det är även i skorpan där
maillardreaktionen skett som bär på mest smak (Marklinder, 2014a). De olika gräddningarna
på bröden kan ha bidragit till att de smakade olika och därmed kan det ha påverkat
deltagarnas bedömning. Eftersom att enkätundersökningen inte kunde samla in information
om vad som gjorde att konsumenter föredrog ett visst bröd framför det andra, är det inte
möjligt att avgöra om de olika gräddningarna hade en påverkan i konsumenternas val eller
inte. I ett framtida test hade det varit önskvärt att anpassa gräddningstiderna så att båda
brödsorterna fick identisk färg på skorpan, för att minimera störande faktorer.

Konsumenttestet genomfördes under två dagar och dagen innan det första konsumenttestet
tillverkades produkten för båda testdagarna. Det medförde att brödet till det första
konsumenttestet förvarades uppe i rumstemperatur, medan bröden som skulle användas till
det andra konsumenttestet frystes in. Trots frysförvaringen låg bröden framme i
rumstemperatur lika länge, eftersom att förpackningen av brödet efter bakningen skedde vid
samma tid som brödet togs upp ur frysen dagen efter. Det finns dock en risk att
frysförvaringen påverkade smaken och konsistensen på bröden. Det är även oklart huruvida
och på vilket sätt tillsatsen av betaglukaner kan ha påverkat brödets egenskaper vid
infrysning, eftersom att det inte hade undersökts innan. Under provförberedelserna inför det
andra konsumenttestet noterades det att båda brödsorterna som hade varit i frysen upplevdes
vara torrare jämfört med bröden dagen innan som inte hade frysts ner. Dock gavs bröden
samma förutsättningar i konsumenttesterna genom att de bröd som förvarats i rumstemperatur
testades mot varandra och bröden som förvarades i frys testades mot varandra. Det
minimerade skillnaderna som frysförvaringen kunde ha medfört då konsumenterna som
deltog i dag två av konsumenttestet inte visste hur konsistensen varit när brödet inte hade
varit fryst.

5.2.2 Uppfyllande av hälsopåstående
Brödet berikat med betaglukaner uppfyller två av tre hälsopåståenden från EFSA. De som
uppfylls är de två som handlar om betaglukaners kolesterolsänkande effekt. Brödet innehåller
1,5 g betaglukaner per fralla, och överstiger därmed 1 g vilket är den lägsta mängd
betaglukaner per portion som krävs för att uppfylla hälsopåståendena från EFSA
(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 432/2012). Genom att äta en fralla, vilket
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räknas som en portion, får man i sig hälften av den rekommenderade dagliga mängden
betaglukaner som krävs för att kunna ta del av den kolesterolsänkande effekten.

Produkten uppnår inte halten av betaglukaner för att kunna uppfylla hälsopåståendet om
betaglukaners GI-sänkande effekt. Det medför att brödet inte kan påstås ha GI-sänkande
egenskaper. Detta beror på att brödet innehåller ca 1,5 g betaglukaner per 30 g kolhydrater (se
tabell 1) och därmed inte uppfyller hälsopåståendets kriterier på 4 g betaglukaner per 30 g
kolhydrater (EFSA, 2011).

Under produktutvecklingsfasen testades det att berika brödet med olika halter av
betaglukaner. Slutligen bestämdes det att 1,5 g betaglukaner per fralla var den mängd som
kunde tillsättas utan att brödets konsistens påverkades markant. Vid högre mängder än 1,5 g
upplevdes brödets konsistens förändras drastiskt mot referensbrödet, vilket inte var önskvärt.
Därmed belsutades det att 1,5 g var mängden som skulle användas, trots att brödet då inte
skulle uppfylla hälsopåståendet för GI-sänkning.

5.2.3 Konsumenttest
Då konsumenttestet genomfördes på ett studentområde, kunde 147 deltagare, inom rätt
åldersspann och som lämnade in en fullständigt besvarad enkät, nås. Dock noterades det att
ett flertal personer över 30 år befann sig på platsen och visade intresse för konsumenttestet.
Om målgruppen hade haft ett åldersspann som sträckte sig högre i ålder än 30 år, skulle
eventuellt flera deltagare kunnat nås för att delta i konsumenttestet. På grund av att
åldersgruppen 18-30 år har det lägsta intaget av kostfibrer bland vuxna i Sverige
(Livsmedelsverket, 2012), och att det kan vara viktigt att redan tidigt i vuxen ålder hålla
LDL-kolesterolet på en normal nivå för att reducera risken att drabbas av ateroskleros senare
i livet (Zhang et al., 2021), var det just den målgrupp som författarna ville snäva in sig på.
Eftersom totalt 162 deltagare nåddes, 147 efter exklusion av bortfall, anser författarna att det
var en bra strategi att utföra konsumenttestet på studentområdet. En nackdel med att utföra
studien på ett studentområde var dock att majoriteten av deltagarna troligtvis bestod av
individer som studerade på universitetsnivå, vilket därför bidrar till att urvalet inte blir
representativt för åldersgruppen 18-30 år generellt i Sverige. En fördel med att studien
utfördes under kontrollerade former där författarna var på plats under hela testet var att de på
så vis kunde svara direkt på eventuella frågor som testdeltagarna hade, samt reda ut
eventuella oklarheter kring testet och testgenomförandet.

Under konsumenttestet fanns en risk att deltagarna påverkades av varandra vid bedömningen
av proverna. I de fall kompisgrupper samtidigt deltog kunde det observeras att de ofta
diskuterade proverna under genomförandet. Risken fanns då att deltagarna blandade ihop
proverna då de inte var medvetna om att de fått olika serveringsordningar. Att vissa deltagare
blandade ihop proverna och eventuellt inte fyllde i svaren under korrekt korresponderande
provkod i enkäten, kunde tydas utifrån vissa av kommentarerna som deltagarna frivilligt fick
skriva i enkäten (se bilaga 4). Det fanns bland annat deltagare som hade kryssat i ett högre
gillande på skalan för det ena av proverna i acceptanstestet, men sedan kryssat i att de
föredrog det andra provet i preferenstestet. Vissa deltagare kommenterade även att de knappt
kände någon skillnad i smak mellan proverna och att de därför hade svårt att fylla i vilket
prov de faktiskt föredrog.

Under den första dagen deltog 112 konsumenter och under dag två deltog 50 konsumenter.
Skälet till att antalet deltagare skilde sig åt under de två dagarna kan delvis bero på att vissa
personer som befann sig på platsen utgjordes av samma individer under dag ett och två, och
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därför redan hade deltagit i testet under första testdagen, vilket författarna noterade under
andra testdagen. Ett annat skäl kan möjligtvis vara att antal individer som befann sig på
platsen var lägre under dag två, som var en fredag, jämfört med dag ett som var en torsdag.

5.2.4 Reliabilitet och validitet
Inom kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet viktiga aspekter att ta hänsyn till
(Bryman, 2011). Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att de mätmetoder som används i
undersökningen ska vara så pass pålitliga att samma resultat ska kunna erhållas i sådant fall
undersökningen görs om på nytt. Varje deltagare fick svara på samma enkät med samma
innehåll och genomföra konsumenttestet på samma sätt. Konsumenttestet utfördes under
kontrollerade former och tillvägagångssättet för framtagning av produkt, provförberedelser
samt genomförande av konsumenttestet, beskrivs i detalj i denna uppsats. Det medför att
testet blir replikerbart, vilket gör att reliabiliteten i undersökningen blir hög (Bryman, 2011). I
undersökningen erhölls korrekt ifyllda enkäter från 147 utav 162 deltagare, vilket visar på ett
lågt bortfall på endast 15 deltagare och innebär att minimikravet på minst 100 deltagare, för
att avgöra om en signifikant skillnad fanns, nåddes med god marginal. Resultatet i
undersökningen blir därför tillförlitligt.

Begreppet validitet handlar om det som forskaren utger sig att undersöka är det som faktiskt
undersöks och ifall de slutsatser som dras utifrån den insamlade datan är rimliga slutsatser
(Bryman, 2011). I enkäten ställdes frågor om acceptans och preferens för två olika brödsorter,
samt övriga frågor om ålder, kön, frekvens av brödkonsumtion och vilken typ av bröd
deltagaren oftast åt. De slutsatser som har dragits utifrån den insamlade datan, vilket var att
deltagarna föredrog det bröd som var berikat med betaglukaner, korresponderar med de
ställda frågorna i enkäten, som i sin tur korresponderar med syftet som var att undersöka
acceptans och preferens av ett mjukt matbröd berikat med betaglukaner. Validiteten stärks
även av att konsumenttestet genomfördes på en plats där den tilltänkta målgruppen, befann
sig och därför var lätta att nå (Meilgaard et al., 2016). Det är dock viktigt att ta i beaktning att
majoriteten av deltagarna i undersökningen möjligen kan ha utgjorts av universitetsstudenter,
då studien utfördes på ett studentområde, som i sig inte är den specifika målgruppen.
Framtida test bör undersöka acceptans och preferens för ett bröd berikat med betaglukaner
hos individer inom målgruppen 18-30 år, och inkludera personer i en bredare generell
omfattning i Sverige, än vad som var möjligt i denna undersökning.

6. Slutsats
Bröd berikat med betaglukaner har visats kunna sänka kolesterolhalten i blodet och GI-halten
på produkten, vilket är egenskaper som är gynnsamma för hälsan. Brödet framtaget för denna
studie uppfyller hälsopåståenden för att sänka kolesterolhalten i blodet och resultatet från
konsumenttestet visar att brödet berikat med betaglukaner fick en signifikant högre acceptans
än ett vanligt vitt matbröd, särskilt hos personer som brukade äta grovt matbröd. Att berika
bröd med betaglukaner gör det inte bara hälsosammare, utan det har även potential att göra
det godare, enligt resultatet. Sensorik är nyckeln till att öka konsumenters acceptans för
tillsatta fibrer i produkter och enligt undersökningen har betaglukaner potential att frambringa
hälsofördelar på matbröd, utan att drastiskt påverka brödets sensoriska karaktär. Bröd med
betaglukaner finns inte på marknaden i dagsläget och författarna till uppsatsen ser ingen
anledning till varför det inte borde göra det. Bröd med betaglukaner har potential att göra gott
- både för hälsan och smaklökarna.
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8. Bilagor
Bilaga 1. Enkät på svenska (serveringsordning 1)

Konsumenttest av matbröd
Testet genomförs av kostvetarstudenter vid Institutionen för Kostvetenskap, Uppsala

Universitet, som en del av ett examensarbete.

Testet beräknas ta ca 5 minuter. Din åsikt är viktig!

Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka konsumenters acceptans av ett matbröd
berikat med betaglukaner, i relation till ett vanligt “vitt” matbröd.

Informationen som samlas in kommer enbart att nyttjas för examensarbetets ändamål.
Genom att delta i konsumenttestet och lämna in en ifylld enkät godkänner du ditt
deltagande. Dina svar kommer att vara anonyma och du har rätt till att avbryta din
medverkan när som helst under testets gång utan att ange orsak.

ALLERGENER: GLUTEN, MJÖLKPROTEIN,
SOJALECITIN

Kan innehålla spår av NÖTTER

INSTRUKTIONER FÖR BEDÖMNING
Framför dig har du två foliepaket märkta med tresiffriga provnummer. Paketen innehåller två
brödbitar av varje prov. Testet består av 2 delar. Börja med del 1. Gå därefter vidare till del 2.

DEL 1
Tillvägagångssätt:
1. Börja med prov 496.Titta, lukta och smaka på en av brödbitarna. Spara den andra
brödbiten till del 2.
2. Markera vad du tyckte om prov 496 genom att kryssa i en ruta på skalan med samma
tresiffriga provnummer.
3. Gå vidare till prov 752.Titta, lukta och smaka på en av brödbitarna. Spara den andra
brödbiten till del 2.
4. Markera vad du tyckte om prov 752 genom att kryssa i en ruta på skalan med samma
tresiffriga provnummer.

Vad tycker du om prov nummer 496? Vad tycker du om prov nummer 752?

Tycker mycket illa om ☐ Tycker mycket illa om ☐
Tycker illa om ☐ Tycker illa om ☐
Tycker något illa om ☐ Tycker något illa om ☐
Tycker varken bra eller illa om ☐ Tycker varken bra eller illa om ☐
Tycker något bra om ☐ Tycker något bra om ☐
Tycker bra om ☐ Tycker bra om ☐
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Tycker mycket bra om ☐ Tycker mycket bra om ☐
Vänd sida →

DEL 2

Titta, lukta och smaka på ett prov i taget av de två sparade provbitarna. Markera det prov du
tycker mest om genom att sätta ett kryss i rutan som tillhör det provets tresiffriga
provnummer.

Vilket prov föredrar du?

Prov nummer 496◻ Prov nummer 752◻
Kommentar (frivilligt):

_____________________________________________________________________________

Övriga frågor (vänligen kryssa endast i ett svarsalternativ per fråga).

Ålder: Kön:

Under 18 år ◻ Man ◻
18-30 år ◻ Kvinna ◻
Över 30 år ◻ Annat ◻

Vill ej ange ◻

Hur ofta äter du mjukt matbröd? Vilken typ av mjukt matbröd äter du oftast?

0-2 gånger/vecka ◻ Vitt matbröd (ex rostbröd, formfranska) ◻
3-4 gånger/vecka ◻ Sötat rågsiktsbröd (ex skogaholmslimpa) ◻
5 gånger eller mer/vecka ◻ Mellangrovt bröd, 5-9% fibrer (ex lingongrova) ◻

Extra grovt rågbröd (ex rågkusar) ◻

Stort tack för din medverkan!

Kontaktuppgifter
Linnéa Viklund, linnea.viklund.2083@student.uu.se, +4673 525 68 74

Matilda Svennberg, matilda.svennberg.1345@student.uu.se, +4673 908 30 66
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Bilaga 2. Enkät på engelska (serveringsordning 2)
Consumers test of bread

The test is performed by students at the bachelor’s programme in Foodservice and Nutrition
at the Department of Food studies, Nutrition and Dietetics, at Uppsala University, as a part of

their bachelor’s thesis.

The test is estimated to take approximately 5 minutes. Your opinion matters!

Aim: The aim of the study is to examine consumer acceptance of a bread enriched with
beta-glucans in comparison to a “normal” wheat bread.
The information collected during the test will only be used for the aim of the thesis. By
participating in the test and handing in a completed survey, you consent to your participation.
Your answers will be anonymous and you have the right to terminate your participation
anytime during the test without giving an explanation as to why you didn’t complete it.

ALLERGENS: GLUTEN, MILK PROTEIN, SOY
LECITHIN

may contain traces of NUTS

INSTRUCTIONS FOR ASSESSMENT
Infront of you there are two packages of aluminum foil marked with three-digit codes. Each
package contains two pieces of bread samples. The test consists of two parts. Start with part
1, then continue on to part 2.

PART 1
Approach of the test:

1. Start with test sample 752. Look at, sniff and taste one of the pieces of bread in that
foil package. Save the other piece for part 2.

2. Mark your opinion of sample 752 by putting an X in the box that fits your opinion.
Make sure the box corresponds to the code on the test sample.

3. Move on to test sample 496. Look at, sniff and taste one of the pieces of bread in
that foil package. Save the other piece for part 2.

4. Mark your opinion of sample 496 by putting an X in the box that fits your opinion.
Make sure the box corresponds to the code on the test sample.

What is your opinion of test sample 752? What is your opinion of test sample 496?

Dislike very much ☐ Dislike very much ☐
Dislike moderately ☐ Dislike moderately ☐
Dislike slightly ☐ Dislike slightly ☐
Neither dislike or like ☐ Neither dislike or like ☐
Like slightly ☐ Like slightly ☐
Like moderately ☐ Like moderately ☐
Like very much ☐ Like very much ☐

Turn page →
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PART  2

Look at, sniff and taste one piece of bread at a time of the two samples that you saved from
part 1.
Mark the sample you liked the most by marking an X in the box that corresponds to the code
on the test sample.

Which sample do you prefer?

Sample number 752◻ Sample number 496◻
Comment (optional):

_____________________________________________________________________________

Other questions (Please only mark one of the alternatives per question)

Age (in years): Gender:

Under 18 ◻ Man ◻
18-30 ◻ Woman ◻
Over 30 ◻ Other ◻

Don’t want to say ◻

How often do you eat
soft bread? What type of soft bread do you eat most often?

0-2 times/week ◻ White wheat-bread (ex rostbröd, formfranska) ◻
3-4 times/week ◻ Sweetened rye and wheat-bread (ex skogaholmslimpa) ◻
5 times or more/week◻ Whole grain bread, 5-9% fiber (ex lingongrova) ◻

Dark rye bread (ex rågkusar) ◻

Thank you for your participation!
Contact information

Linnéa Viklund, linnea.viklund.2083@student.uu.se, +4673 525 68 74
Matilda Svennberg, matilda.svennberg.1345@student.uu.se, +4673 908 30 6
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Bilaga 3.
Recept och tillvägagångssätt för brödet berikat med betaglukaner och referensbrödet

Referensbröd, 30 frallor
750 g vatten (25°c)
1200 g vetemjöl special
36 g jäst
18 g salt
36 g socker
36 g margarin

Bröd med betaglukaner, 30 frallor
1200 g vatten (25°C)
135,6 g PromOat
1200 g vetemjöl special
36 g jäst
24 g salt
36 g socker
36 g margarin, rumsvarmt

1. Lös upp jästen i vattnet. Tillsätt socker (och betaglukaner) och rör om. Tillsätt
vetemjöl och rör ihop tills ingredienserna börjat blandas. Tillsätt margarin och salt och
arbeta ihop degen med hjälp av degkrokar i en köksmaskin på låg växel tills den blivit
elastisk och ett glutenfönster kan bildas. För degen till referensbröden tar det ca
20-15 min. För degen med betaglukaner tar det ca 25-30 min. Degen är fortfarande
lite “stum” och kladdig, även när ett glutenfönster kan bildas. Efter bearbetning var
degens temperatur 28°C.

2. Täck bunken med en bakduk och låt jäsa 60 min.
3. Stjälp upp degen på ett bakbord och knåda igenom den. Väg upp degklumpen och

dela därefter upp den i 30 lika stora och väg varje degklump. För degen till
referensbrödet vägde degklumparna 67 g/st. Degklumparna med betaglukaner vägde
80g/st. Runddriv degklumparna med lätt mjölade händer till frallor och placera på plåt
klädd med bakplåtspapper. Låt jäsa i ca 1.5 h. De är färdiga när de blivit större i
storlek och om de studsar tillbaka när man försiktigt petar på de med fingret.

4. Värm ugnen till 225°C. Spraya frallorna med vatten och grädda mitt i ugnen
(över-och undervärme) i 9-10 min. De ska ha blivit gyllenbruna och hålla en
innertemperatur på 96-98°C. Låt svalna på plåt. Efter gräddning vägde brödet med
betaglukaner 72 g/fralla och referensbrödet vägde 60 g/fralla.

5. Låt bröden svalna i ca 2 timmar, förpacka de därefter i fryspåsar.
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Bilaga 4. Excelfil med data från konsumenttestet
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Bilaga 5. Arbetsfördelning

Moment Arbetsfördelning (i %)

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet 50/50

Litteratursökning 50/50

Datainsamling 50/50

Analys 50/50

Skrivandet av uppsatsen 50/50
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