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SAMMANFATTNING
Introduktion: I denna studie undersöks 450 konsumenters acceptans för tre, på marknaden
befintliga rågbröd utan rågkärnor (Aktiv råg, Rågkusar, Rund & God) modifierade i två nivåer
(1, 2) med olika mängd hela rågkärnor.
Bakgrund: Råg och fullkorn har flera goda hälsoeffekter. I Sverige äter vi för lite fullkorn
men den mängd som konsumeras är huvudsakligen i form av bröd. Ur ett folkhälsoperspektiv
vore det intressant att undersöka svenskars acceptans för rågbröd med hela kärnor för att se
om de accepterar ett hälsosammare bröd.
Syfte och frågeställningar: Syftet med undersökningen var att ta reda på konsumenters
acceptans för olika rågbröd, och undersöka effekten på gillande vid tillsättning av hela
rågkärnor, samt se om det fanns någon skillnad mellan kön eller olika åldersgrupper.
Metod och material: De nio brödtyperna bakades av Fazer Bageri AB och konsumenttestet
genomfördes i Uppsala. Bedömarna fick smaka på bröden och fylla i sin acceptans på en
niogradig skala i en enkät där skalsteget 1 representerade lägsta nivån av gillande och 9 den
högsta.
Resultat: Signifikanta skillnader fanns i acceptans för Rågkusar som accepterades lägst av
alla prover, samt för kön där Aktiv råg 2 accepterades högre av kvinnor. Äldre accepterade
Rågkusar 1 och 2 i högre grad än den yngsta åldersgruppen. Inga samspelseffekter fanns
mellan kön och ålder på graden av acceptans.
Diskussion: Graden av gillande verkade bero på brödets karaktär, snarare än innehållet av
hela rågkärnor vilket är bra ur ett folkhälsoperspektiv. Många faktorer spelar in vid val av
livsmedel och vidare studier behövs på acceptans av hela rågkärnor.
Slutsats: Slutsatsen av studien är att det finns signifikanta skillnader mellan de olika
brödsorterna. Signifikanta skillnader sågs även i graden av gillande mellan de olika könen och
åldersgrupperna, men hela rågkärnor verkade inte ha effekt på acceptansen.
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ABSTRACT
Introduction: This study investigated 450 consumers acceptance of three, currently on the
market, rye breads without rye kernels (Aktiv råg, Rågkusar, Rund & God) modified in two
levels (1, 2) with different amounts of whole rye kernels.
Background: Rye and whole grains have many health benefits. In Sweden we do not eat
enough whole grains and the amount that is consumed is mainly in the form of bread. From a
public health perspective, it would be interesting to examine the Swedes acceptance of rye
bread with whole grains to see if they accept a healthier bread.
Objective: The aim of this study was to determine consumer acceptance of various rye
breads, and examine the effect of acceptance on addition of whole rye kernels, and see if there
was any difference between sex or age groups.
Method and Materials: The nine types of bread were baked by Fazer Bageri AB and the
consumer test was conducted in Uppsala. The assessors got to taste the breads and fill in their
acceptance on a nine-point scale in a questionnaire where step 1 represented the lowest level
of acceptance and 9 the highest.
Results: Significant differences were found in acceptability for Rågkusar, who were accepted
the lowest of all samples, as well as for gender where Aktiv råg 2 was accepted more by
women. Elderly accepted Rågkusar 1 and 2 at a greater degree than the youngest age group.
No interaction effects were found between gender and age on the degree of acceptance.
Discussion: The degree of acceptance seemed to depend on the bread character, rather than
the content of the whole rye kernels which is a good result from a public health perspective.
Many factors come into play when choosing foods and further studies are needed on the
acceptability of whole rye kernels.
Conclusion: The conclusion of the study is that there are significant differences between the
different types of bread. Significant differences were also observed in the rate of acceptance
between the different sexes and age groups, but the whole rye kernels did not have an effect
on acceptance.
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1. INTRODUKTION
På Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap (IKV), drivs ett rågbrödsprojekt i
samarbete med Fazer Bageri AB. Det forskas inom konsumtion och kvalitetsperception av
bröd och kommunikation av rågbrödskvalitet. Syftet är att förbättra brödkvalitén på de
fabriksbakade bröd som svenskar äter och ta fram nyttigare och mer hälsosamma alternativ till
bröden som idag finns på marknaden. Kunskapen om konsumenters acceptans för befintliga
och modifierade rågbröd står i centrum, samt deras konsumtionsmönster och andra faktorer
som hjälper till att lära känna konsumenterna och deras motiv för val av bröd.
I den aktuella studien undersöktes konsumenters acceptans för rågbröd, med respektive utan
hela rågkärnor, på 450 konsumenter i Uppsala. Den här C-uppsatsen är en del av en
pilotstudie som hör till rågbrödsprojektet.

2. BAKGRUND
2.1 Rågets position förr och nu
Rågen är väl etablerad i Sverige, Finland, Danmark samt i östeuropeiska länder och uttrycket
”rågbältet” återger rågets popularitet i dessa geografiska områden (GRAINITYproject, 2003).
Rågen spreds under 1000-talet från Turkiet via Balkan eller Ryssland och det var under denna
tid som råg började odlas även i norra Europa. Den stora expansionen kom under
senmedeltiden och varade fram till 1500-talet för att trehundra år senare avstanna något, men
då var rågodlingen så pass utbredd att den uppgick till en tredjedel av all odling i Sverige
(Jonsson, Marklinder, Nydahl, & Nylander, 2007).
Den största delen av all råg som odlas konsumeras av människan och resterande används till
djurfoder. I Norden och i de östeuropeiska länderna används sädesslaget främst till
brödbakning (Jonsson et al., 2007).
Nya forskningsrön har visat att råg har positiva hälsoeffekter och sädesslaget, samt rågmjölet
kan med fördel uppmärksammas ur ett folkhälsoperspektiv (Isaksson et al., 2011; Jacobs,
Marquart, Slavin, & Kushi, 1998; Olsen et al., 2011; Rosén et al., 2009).

2.2 Råg, rågmjöl, fullkorn och dess hälsoeffekter
Olika delar av rågkornet har visat sig ha olika effekt på insulinsvar och mättnad. I en studie
utförd på Lunds universitet framgick att bröd bakade på fullkornsråg, både med
mjölksyrabakterier och utan, gav ett signifikant lägre insulinpåslag än det bröd bakat på vete
som man använde som referens. Studien visade även att rågbröd bakat på enbart frövitan, det
vill säga siktat rågmjöl, visat sig ge ett signifikant lägre insulinpåslag jämfört med ett
referensbröd bakat på siktat vetemjöl. Fullkornsrågbröd bakat med samt utan
mjölksyrabakterier, fullkornsråggröt och rågbröd bakat på frövitan gav alla ett signifikant
lägre påslag av hungerhormonet ghrelin efter måltid. Detta leder till en längre ihållande
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mättnadskänsla och resulterar förhoppningsvis i ett lägre energiintag i nästkommande måltid,
vilket kan motverka övervikt och fetma i längden (Rosén et al., 2009).
Just rågets goda effekter på hälsan kallas för ”rågfaktorn” och man tror med utgångspunkt
från tidigare studier att råg har fler positiva hälsoeffekter än andra cerealier (Olsen et al.,
2011).
För att ett malet sädesslag ska få kallas för fullkorn måste alla delar av spannmålskornet vara
med (kli, grodd och den innersta frövitan). Det malda mjölet måste bestå av kli, grodd och
frövita i samma proportioner som den ursprungliga kärnan, för att få kallas för fullkornsmjöl
(Slavin, 2004). Det är således utmalningsgraden, det vill säga måttet på hur mycket mjöl i
procent av kärnans totala vikt, som avgör hur vida ett mjöl är av fullkorn eller ej (Jonsson et
al., 2007). Fördelen med fullkorn mot ett sädesslag med lägre utmalningsgrad är att det
innehåller mycket mer näringsrika komponenter från skaldelarna. Ett siktat mjöl består till
största delen av frövitan, varpå näringsriktiga komponenter som kostfiber, höga
koncentrationer av B vitaminer, flertalet mineraler, aminosyror, med flera näringsämnen går
förlorade. Flertalet av dessa komponenter har blivit sammankopplade med en förbättrad
hälsostatus. Bland annat har fullkornets stora andel lösliga fiber visat sig ge ett lägre och
förbättrat glukossvar, vilket minskar risken att drabbas av diabetes (Slavin, 2004). Intaget av
fullkorn har kopplats samman med en minskad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar,
övervikt och cancer. Orsaken till fullkornets goda effekter på hjärt- och kärlsjukdomar kan
bland annat förklaras av att kolesterolvärdet sjunker med hjälp av de växtsteroler som finns i
fullkorn (Livsmedelsverket, 2012b). Enligt studier ökar förekomsten av övervikt och
insulinresistens i Europa, två betydande faktorer till det metabola syndromet. Det här kan i sin
tur leda till en ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes och kardiovaskulära sjukdomar (Ulmius,
Johansson, & Önning, n.d.), varpå en diet rik på fullkorn kan ses som en av flera
förebyggande åtgärder.
Även fast studier har visat att det bara krävs ett intag av två till tre portioner (portion
definierat som ättillfälle) av fullkornsrika produkter per dag för att uppnå nämnda
hälsofrämjande effekter (Jacobs et al., 1998) så äts det hos stora delar av befolkningen i flera
av västvärldens länder mindre fullkorn än vad som rekommenderas (Cleveland, Moshfegh,
Albertson, & Goldman, 2000; Livsmedelsverket, 2012a).
Hela rågkärnor i rågbröd har visat sig ha hälsofördelar i större utsträckning än ett bröd
innehållandes vetekärnor. I en studie har man bland annat visat att en frukost innehållande
rågbröd med hela rågkärnor ger en ökad mättnad både direkt efter intag och senare under
dagen till skillnad från bröd bakat på siktat vetemjöl. Detta kan i längden motverka övervikt
och därmed folkhälsoproblemet fetma som också är en del av det metabola syndromet
(Isaksson et al., 2011).
Det vore ut ett folkhälsofrämjande perspektiv en fördel om man kunde öka konsumtionen av
fullkorn bland befolkningen. Bröd som ett baslivsmedel har i flera studier beskrivits som den
största källan till fullkornskonsumtion (Lang & Jebb, 2003) Detta gör just bröd till ett extra
intressant livsmedel att försöka öka fullkornskonsumtionen genom, och då i kombination med
råg, och särskilt fullkornsrågmjölets och kärnornas hälsofrämjande egenskaper.
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2.3 Rågets bakegenskaper och bakningsteknik
Rågmjölet har säregna bakegenskaper eftersom att det innehåller en stor del lösliga fibrer,
arabinoxylaner, som hör till kostfibergruppen pentosaner, även kallad hemicellulosa. De
lösliga fibrerna sitter i frövitans cellväggar där det också finns stärkelse och proteiner, men
dessa två komponenter finns i mindre mängd än hos vete. Även skaldelarna innehåller fibrer.
Stärkelsestrukturen ser annorlunda ut i råg jämfört med vete. Vid bakning med råg bildas
inget gluten eftersom de glutenbildande proteinerna (Jonsson et al., 2007) glutenin och gliadin
(Abrahamsson, Andersson, Becker, & Nilsson, 2006) saknas hos denna typ av sädesslag. I
stället för gluten är det i rågbröd den höga halten pentosaner som gör att det över huvud taget
bildas ett inkråm i brödet.
I bröd bakat på 100 procent råg är det fördelaktigt att använda sig av vissa tekniker så som
skållning och användning av surdeg för att öka vattenupptagningsförmågan och därmed
förbättra texturen hos brödet. Skållning innebär att man häller vatten mellan 75-100 grader
Celsius över mjölet vilket påverkar dess enzymer som under avsvalning bildar dextriner och
maltos, till fördel för brödets saftighet, färskhållning och jäsning. Vattnet som sugs upp av
mjölet gör att stärkelsen kan bli mer fullständigt gelatiniserad, och degens vattenreserv ökar.
Det finns olika typer av skållningstekniker och de tre vanligaste är anrörning, skållning och
mild skållning. De olika teknikera skiljer sig åt i parametrar som rör vattentemperatur, andelar
mjöl i förhållande till vatten samt självaste skållningstemperaturen. Anrörning innebär att man
häller vatten som håller 100 grader Celsius över mjölet för att sedan låta temperaturen sjunka
till 85 grader. Vid den temperaturen inaktiveras enzymet amylas och stärkelsen gelatiniseras
fullständigt. Tillsättning av surdeg sänker ph-värdet och ökar mjölets förmåga att hålla vatten.
Surdeg och skållning reglerar även den enzymatiska aktiviteten och detta är önskvärt eftersom
råg har en högre halt enzymer än vete och är känsligt för den enzymatiska nedbrytningen
(Jonsson et al., 2007).
Om konsumenter vill baka med rågmjöl så finns det tre olika sorter att välja mellan på
marknaden, ett fint och ett grovt rågmjöl och skillnaden mellan dem är partikelstorleken. I
butik kan man även hitta rågsikt som består av 40 procent siktat rågmjöl och 60 procent siktat
vetemjöl. Inom bageriindustrin använder man sig däremot av oblandad rågsikt (Jonsson et al.,
2007).

2.4 Skandinavisk kost förr och nu samt intaget av fullkorn
Den svenska kosten karaktäriseras idag av bland annat ett stort intag av fett och socker samt
ett lågt intag av frukt, grönsaker och fisk (Rasmussen et al., 2012). Ursprungligen var dock
den idag kallade nordiska kosten mer förankrad i de naturresurser som det nordiska klimatet
tillät. Däribland kunde man se livsmedel så som bär av olika slag, rotfrukter, kål, råg, havre
och olika sorters fisk, livsmedel som alla tillskrivits fördelaktiga hälsoeffekter (Saxe, Larsen,
& Mogensen, 2013).
Studier har visat att en kost sammansatt av karaktäristiska livsmedel från den nordiska kosten
har en positiv inverkan på riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdomar. Efter en sexveckors diet såg
man i en av de första studierna utförda på nordisk kost en så pass utmärkande effekt på LDLkolesterolet, LDL/HDL kvoten och det systoliska blodtrycket att den nordiska kostens
karaktäriserande livsmedelsinnehåll faktiskt ansågs kunna användas som behandling mot högt
kolesterol, och möjligen även som preventivt medel mot övervikt, högt blodtryck,
insulinresistens och kardiovaskulär sjukdom (Adamsson et al., 2011).
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2.5 Svenskars intag av bröd och fullkorn
I dagsläget så finns det inga specifika rekommendationer kring rågintag. Huvudsakligen
konsumeras råg i form av bröd (Jonsson et al., 2007).
Enligt en undersökning som gjorts av Brödinstitutet äter ungefär 98 procent av Sveriges
befolkning bröd och de flesta äter cirka 2-3 skivor varje dag. Riksmaten-vuxna-2010-2011
(Livsmedelsverket, 2012a) presenterar ett liknande resultat där 98 procent av de undersökta
männen och kvinnorna åt bröd under registreringsperioden och det genomsnittliga intaget låg
på 2,9 skivor per dag (30 gram/skiva enligt livsmedelsverkets vikttabell). Enligt studien av
Brödinstitutet äter män och äldre personer mest bröd, däremot äter kvinnor mer mörkt eller
grovt bröd i jämförelse med männen. Nio av tio uppger i undersökningen att det är viktigt att
brödet de äter är hälsosamt. Majoriteten av deltagarna tyckte att det var lätt att avgöra om ett
bröd var nyttigt eller ej genom att se till utseende och smak. De viktigaste faktorerna för om
ett bröd var nyttigt enligt deltagarna var om brödet innehöll mycket fullkorn och fibrer, men
lite socker. 25 % (n=997) tyckte att det var svårt att avgöra om ett bröd är hälsosamt.
Svårigheten låg i att tolka innehållsförteckningen samt att de tyckte att det är svårt att se på ett
bröd om det innehåller dolt socker (Lindblå, 2005).
Till skillnad från rågkonsumtion finns det riktlinjer kring intag av fullkorn, och även här är
bröd den huvudsakliga källan. Enligt svenska näringsrekommendationer ska kvinnor äta 70
gram fullkorn per dag, medan män ska få i sig 90 gram. Undersökningen Riksmaten-vuxna2010-2012 som utfördes i Sverige under 2010 visar att vi äter för lite fullkorn. Endast 12 % av
deltagarna nådde upp till rekommendationerna. Genomsnittssvensken får i sig ungefär hälften
av det rekommenderade intaget under en dag (Livsmedelsverket, 2012a).
Svenskars brödkonsumtion gör just bröd till ett tacksamt livsmedel att försöka öka intaget av
råg samt fullkorn genom, och därigenom förhoppningsvis också förbättra den allmänna
folkhälsan.

2.6 Nyckelhålsmärkning för bröd
Att veta vad man ska välja för livsmedel kan vara svårt, speciellt om man vill köpa
hälsosamma livsmedel. Därför utvecklade man 1989 på Livsmedelsverket i Sverige en
symbol i form av ett nyckelhål som visar att en produkt är hälsosam. För att ett mjukt bröd ska
få nyckelhålsmärkas måste det uppfylla vissa kriterier som reglerar mängden fett och
fettkvalitén, socker, salt samt kostfiber- och fullkornsinnehållet i brödet. Villkoren för
innehållet av fullkorn i bröd är att minst 25 procent av de torra ingrediensernas vikt ska bestå
av fullkorn. De företag som vill nyckelhålsmärka ett livsmedel ansvarar själva för att
produkten uppfyller kraven, men kontroller utförs regelbundet av Livsmedelsverket samt av
den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden (Livsmedelsverket, 2013).

2.7 Sensorik som vetenskap och praktisk tillämpning
Sensorik som en tvärvetenskaplig disciplin handlar om bland annat hur människan tolkar sin
omgivning genom sina fem sinnen syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Ett livsmedels attribut
uppfattas med sinnena, oftast i ordningen utseende, arom, konsistens, textur samt smak. Dock
går detta väldigt fort, och flera av attributen överlappar ofta varandra. Hur vi uppfattar
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smaken av ett livsmedel är komplex. Det vi tror är en smak registrerad av smaklökarna på
tungan kan egentligen vara en doft som uppfattas retronasalt genom att vi för in ett livsmedel i
munhålan och känner dess doft i näsan. Förutom grundsmakerna salt, sött, surt, bittert, och
umami, som uppfattas på tungan, kan man även känna kemiska sensationer som hetta från
chili, kolsyra, mentol med flera. Dessa sensoriska sensationer uppfattas genom att kemiska
faktorer stimulerar nervändar i kinderna eller näshålan (Meilgaard, 2007). Smaksinnet har
visat sig skilja sig mellan människor och då speciellt för beska komponenter (Lawless, 2010).
25 % av befolkningen är inkapabel att känna smak av kemikalien propylthiouracil vilket
medför att man har svårare att uppfatta vissa bittra smaker. Bristen är genetiskt betingad
(23andMe, 2013) och de som saknar förmågan att känna bitterhet kallas för ”nontasters”. I
motsats till dessa finns det så kallade ”supertasters” som i stället är extra känsliga för bittra
komponenter (Lawless, 2010).
Att välja livsmedel kan vara komplext och det är inte bara de sensoriska aspekterna som
spelar in. Studier har visat att det finns olika typer av konsumentgrupper som prioriterar på
olika sätt i sina livsmedelsval (Kihlberg & Risvik, 2007; Pohjanheimo, Paasovaara, Luomala,
& Sandell, 2010). Shepherds modell, se Bilaga 1, visar just på några av de faktorer som vägs
in i valet av livsmedel. Shepherd menar på att det inte bara är smaken som spelar in för om en
konsument ska välja just det livsmedlet, utan även andra faktorer som ekonomiska,
psykologiska, religiösa, demografiska, kulturella faktorer med flera har alla betydande roller
(Frewer, Risvik, & Schifferstein, 2001).
För att ta redan på hur vi upplever en produkt finns det en rad olika tillvägagångssätt där man
bland annat kartlägger livsmedels attribut, tar ut skillnader mellan produkter, och bedömer
prover efter acceptans eller preferens för att få fram data på hur vi människor uppfattar
omvärlden (Sensorisk studiegruppe, 1997). Den sensoriska disciplinens olika metoder kan
kategoriseras som antingen objektiva eller subjektiva (Martens, 1999). Inom objektiva
metoderna använder man sig av en panel där bedömarna ska bedöma med instrumentens
precision. De är således tränade och kalibrerade att bedöma lika i intensitet av vissa
förutbestämda attribut. Inom subjektiva sensoriska metoder ses bedömarna som konsumenter
och ska bedöma en produkt efter sin personliga acceptans eller preferens utan påverkan från
den som utför bedömningen (Sensorisk studiegruppe, 1997).
Sensorik som disciplin genom sin tvärvetenskapliga karaktär knyter an till ett flertal andra
vetenskaper så som beteendevetenskap, psykologi, naturvetenskap och teknologi (Martens,
1999). Det är nödvändigt att förankra sensoriska studier i dessa vetenskaper för att kunna dra
trovärdiga slutsatser kring de resultat man får fram. Ju större kunskap man besitter kring
sinnens och livsmedels funktion och uppbyggnad, desto mindre blir risken att man misstolkar
sina resultat (Meilgaard, 2007). Sensorik har en stor roll inom flera områden, inom hälso- och
kostenheter, i matkulturella studier, inom industrin och forskning och så vidare. Sensorik får
en allt större roll inom produktutveckling och marknadsföring för att kunna tillfredställa
konsumenternas behov och önskningar (Martens, 1999).

2.7.1 Konsumenttest
Ett konsumenttest är en subjektiv metod inom sensorisk analys där man tar reda på
konsumenters personliga reaktioner, det vill säga acceptans eller preferens för en produkt eller
en produktidé.
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Inom konsumenttest används en mängd olika skalor för att registrera den respons man får från
en bedömare. En grupp är kategoriskalor, ibland också kallade betygskalor. Skalorna kan vara
numeriska, verbala, utformade med boxar eller med bilder. Den senare används mest i
sensorisk bedömning för barn. Förankringsorden som används är ofta utvalda utifrån hur pass
beskrivande och detaljerad information som man önskar samla in. Det är viktigt att skalan
anpassas efter vilken typ av sensoriskt test man vill göra och vilken målgrupp man vill nå för
att bedömarna ska förstå skalan och därmed kan risken för bortfall minskas (Lawless, 2010).
Det är viktigt för företag att undersöka individers konsumtionsvanor på olika marknader för
att veta i vilken riktning produktutvecklingen ska gå. Huvudsakligen är det
produktionsföretag som utför konsumenttest, men det kan också tillämpas av andra företag,
som till exempel sjukhus, banker och serviceleverantörer. Konsumenttest lämpar sig och har
bevisats ha hög genomslagskraft när det gäller utformning av nya produkter som ämnar sälja i
stora kvantiteter (Meilgaard, 2007) och passar därför bra för bröd som i många svenska hem
är ett baslivsmedel (Lindblå, 2005). Att utföra konsumenttest blir allt vanligare och det
faktum att marknaden ändras snabbt har gjort att intresset för konsumenttester ökat. Ett
konsumenttest innefattar cirka 50-300 konsumenter per plats och själva utförandet av testet
skräddarsys och anpassas efter den förväntade målgruppen som vanligtvis även avläses och
fångas upp på platsen där testet utförs. Det är syfte och frågeställning, det vill säga det som
man vill ta reda på, som styr utformningen av testet. Det är viktigt att man har enkla och
tydliga instruktioner för hur testet ska genomföras eftersom det ofta finns många
distraherande faktorer i närmiljön när man genomför konsumenttest ute i butiker och på andra
centrala lokaler (Meilgaard, 2007).

2.7.2 Konsumenters acceptans och preferens för rågbröd
En finsk studie har visat att just rågbrödets karaktäristiska hårda struktur och syrliga smak
föredras av en så kallad traditionell konsument före en hedonisk, som främst väljer livsmedel
utefter njutning. Den traditionella konsumenten prioriterar bland annat livsmedel som passar
hela familjen och som är hälsosamma(Pohjanheimo et al., 2010).
Resultatet från ytterligare en finsk studie har visat att rågbröd bakat på surdeg accepteras i
samma grad hos vana konsumenter som hos de som inte vanligtvis äter rågbröd och salthalten
har även visat sig spela mindre roll för acceptansen av rågbrödet ju högre syran är. Man har i
samma studie även sett att rågbröd bakade på surdeg mottas väl trots att de inte motsvarar
konsumenternas förväntningar på smaken (Heiniö, Urala, Vainionpää, Poutanen, & Tuorila,
1997).
I dagsläget saknas det tillräckliga studier för svenska konsumenters acceptans och preferens
av rågbröd. Ur ett folkhälsoperspektiv vore det intressant att undersöka svenskars acceptans
för olika typer av rågbröd, med och utan hela kärnor för att se om de accepterar ett
hälsosammare bröd.

3. SYFTE
Syftet var att undersöka konsumenternas acceptans för tre befintliga portionsrågbröd på
marknaden, samt att undersöka effekten på gillande vid tillsättning av hela rågkärnor i två
olika mängder till dessa tre portionsbröd.
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3.1 Frågeställningar
Den huvudsakliga frågeställningen syftar till att ta reda på om det finns signifikanta skillnader
i graden av gillande mellan brödproverna beroende på innehåll av hela kärnor och om det
finns signifikanta skillnader i graden av gillande beroende av kön respektive ålder.
Ytterligare faktorer att undersöka är hur stor den dagliga brödkonsumtionen är och om det är
viktigt för konsumenter att det dagliga bröd man äter är hälsosamt.

4. METOD OCH MATERIAL
4.1 Litteratursökning
Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna SCOPUS, ISI Web of Knowledge och Food
Science and Technology Abstracts-FSTA (ISI Web Services) under ämnesguiden
kostvetenskap via Uppsala universitetsbibliotek. De sökord som användes var rye, health,
kernel, whole grain, metabolic syndrome, gender, intake, bread och flour. Information har
även införskaffats från Livsmedelsverkets webbsida, Brödinstitutet, Jordbruksverkets
webbsida samt vetenskaplig litteratur förankrad i de aktuella områdena för uppsatsen.

4.2 Brödproverna
Tre, på marknaden befintliga, rågbröd i portionsstorlek bakades i två ytterligare versioner av
Fazer Bageri AB Lidköping, vilket resulterade i totalt nio olika brödsorter som ingick i denna
undersökning. De tre på marknaden befintliga bröden var Aktiv råg, Rågkusar och Rund &
God och dessa innehöll inga hela kärnor (nivå 0). Den uppskattade hållbarheten för bröden
som färskbakade var tio dagar för Rågkusar samt Rund & God och sju dagar för Aktiv råg.
Rågkusar når upp till kriterierna för nyckelhålsmärkning, medan Aktiv råg innehåller för lite
fullkorn och Rund & God innehåller för mycket socker, se Tabell 1.
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Tabell 1 Ingrediensförteckningar och näringsinnehåll för tre utvalda från marknaden portionsrågbröd Aktiv råg 0, Rågkusa 0r och Rund &
God 0 samt nyckelhålskriterier för bröd

Kriterier
för
nyckelhålet
(torrvikt)

Innehållsförteckning och
näringsdeklaration/Bröden

Aktiv råg

Rågkusar

Rund & God

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

Mjöl (vetemjöl,
fullkornsrågmjöl),vatten,
rågfiber (Fazer Rye Fibre ®),
surdeg av fullkornsrågmjöl,
vetegluten, sirap, jäst, rapsolja,
havrefiber,salt, rågmalt,
förtjockningsmedel
(guarkärnmjöl)

Fullkornsrågmjöl,
vatten, surdeg av
fullkornsrågmjöl,
fullkornsvetemjöl,
rågfiber (Fazer Rye
Fibre ®), salt, jäst

Vatten,
fullkornsrågmjöl,
vetemjöl, sirap, jäst,
rapsolja,
potatisflingor, salt,
rågfiber, vetegluten

Råginnehåll

26 % av spannmålet

83 % av spannmålet

53 % av spannmålet -

Kostfiber

8%

11,5 %

8%

>5 g

Andelar fullkorn (torrvikt)

9 %*

100 %

46 %

>25 %

Energi/100g

900kJ / 220kcal

1100kJ / 260kcal

980kJ / 230kcal

-

Protein/100g

9g

7g

7,3 g

-

Kolhydrater/100g

37 g

53 g

42,5 g

-

- varav sockerarter

3,5 g

2g

9,5 g*

<5 g

Fett/100g

4g

2,4 g

3g

<7 g

- varav mättat fett

0,4 g

0,5 g

0,3 g

-

0,3 g (0,7 g koksalt)

0,4 g (1 g koksalt)

<0,5 g

Natrium/100g
0,4g (1 g koksalt)
* Värden uppfyller ej kriterier för nyckelhålsmärkning

Det som skilde de nio brödproverna åt var frånvaro eller innehållet av olika mängder hela
rågkärnor. Vid modifieringen tillsattes skållade rågkärnor i mängder motsvarande fem (nivå
1) respektive tio (nivå 2) kilogram torra rågkärnor till 100 kilogram degvikt för varje av dessa
tre på marknaden befintliga brödsorter som ingick i undersökningen, se Tabell 2.
Proportionerna torra kärnor och vatten vid skållning var 1:4 där vattenmängden tagits bort
från grundreceptet. Kärnorna skållades i 88 grader och låg i vattnet 6-7 timmar innan de
tillsattes tillsammans med kvarvarande vattenmängd till degen.

4.2.1 Originalreceptens sensoriska profil
De nio brödprovernas profil har beskrivits och bedömts av en tränad panel bestående av
tretton personer varav fyra män och nio kvinnor utvalda enligt ISO-standard (International
Organization for Standardization, 2012). Panelen tränades under sju tillfällen, totalt 15
timmar. Panelmedlemmarna bedömde bland annat smak, konsistens och utseendet för de nio
brödproverna. Aktiv råg 0, 1, 2 skulle kunna beskrivas som ett i huvudsak luftiga, saftiga och
mjuka bröd med inslag av sötma i smaken. Rågkusar 0, 1, 2 skulle kunna beskrivas som
kompakta och hårda bröd med tydlig rågsmak samt viss bitterhet och Rund & God 0, 1, 2
skulle kunna beskrivas som i huvudsak mjuka, saftiga och sötsmakande bröd (Örthagen,
2013), se Bilaga 2. Se Figur 1 för bild på de tre portionsbröden bakade från originalrecepten.
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Figur 1 Tre portionsrågbröd från den svenska marknaden, från vänster: Aktiv råg 0, Rågkusar 0, Rund & God 0.

4.2.2 Hantering av brödproverna
Originalbröden skickades färska dagen efter bakning till IKV på Uppsala universitet där de
frystes in direkt efter leverans. De modifierade bröden frystes direkt efter bakning och
skickades med frystransport till IKV där de flyttades över till frysar för förvaring.
Originalbröden bakades den 11e april 2013 medan de modifierade bröden bakades tre dagar
tidigare, den 8e april. Portionsbröd av samma sort bakades från samma degbatch. Alla
brödsorterna hölls nedfrysta tills ett knappt dygn innan de skulle användas i konsumenttestet
som genomfördes 18-20 april 2013, och tinades således över natten dagen innan
konsumenttestet i IKVs undervisningskök. De förvarades under upptiningen i
rumstemperatur, spridda på galler, med möjlighet för ordentlig luftcirkulation, förpackade i
samma förslutna påsar som de frysts in i, märkta med provnamn samt mängd kärnor. Före
uppskärning av prover tilldelades varje brödsort en randomiserad tresiffrig kod, framtagen i
FIZZ, en mjukvara för sensorisk bedömning (Biosystèmes, 2011), se Tabell 2. Aktiv råg och
Rågkusar skars upp i fyra lika stora delar, med både över- och undersidan av portionsbrödet,
medan Rund & God skars upp i åtta lika stora delar med både över- och undersidan av
portionsbrödet. Rund & God skars upp på samma sätt, men var större i storleken, varpå de
skars upp i fler delar per portionsbröd med syfte att alla prover skulle vara så lika som
möjligt. Varje delaktig person arbetade med en brödtyp i taget och bara den mängd prover
som för dagen planerades användas skars upp. Varje brödprov plastades in med tätslutande
plastfolie och märktes med en liten klisterlapp försedd med den tresiffriga koden framtagen
enligt ovan.
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Tabell 2 Brödprovernas mängd kärnor och nivåer
Brödprover Innehåll av kg torra kärnor till 100 kg deg Nivå av rågkärnor*
Aktiv råg

0

0

Aktiv råg

5

1

Aktiv råg

10

2

Rågkusar

0

0

Rågkusar

5

1

Rågkusar

10

2

Rund & God 0

0

Rund & God 5

1

Rund & God 10

2

* Nivå 0 = inga kärnor, Nivå 1 = 5 kg kärnor till 100 kg deg, Nivå 2 = 10 kg kärnor till 100 kg deg

Varje provtyp lades sedan i en större korg märkt med respektive provtyps tresiffriga kod. En
slumpmässig serveringsordning för 450 bedömare togs fram i FIZZ (Biosystèmes, 2011) och
varje serveringsordning tilldelades ett nummer från 1-450. Proverna plockades sedan från
korgarna och packades ner i märkta genomskinliga plastlådor med lock utifrån den givna
serveringsordningen. Varje konsument fick två lådor med totalt nio prover tilldelat sig, där
låda 1 innehöll de fyra första proverna och låda 2 de fem sista proverna. Lådornas lock var
märkta med bedömarnumret samt siffran 1 respektive 2. Vilka tresiffriga koder brödproverna i
respektive låda var markerad med styrdes av den slumpmässiga serveringsordningen. Alla
som deltog i provförberedelserna och förpackningen av brödproverna höll god hygien.
Labbrockar, hårnät samt handhygien tillämpades.

4.3 Konsumenttestet
Konsumenttestet ägde rum i Uppsala mellan en torsdag till en lördag, totalt tre dagar, i mitten
av april 2013 med målet att samla in 150 enkäter per dag. Inga högtider eller andra röda dagar
krockade med konsumenttestets genomförande. Totalt besöktes sex olika ställen, utvalda för
att få en så jämn spridning mellan kön och ålder hos deltagarna som möjligt. Ansvariga
platschefer kontaktades cirka en vecka i förväg för tillstånd. De platser som besöktes var
Actic centralbadet, Biomedicinskt centrum, Ica MAXI Stenhagen, Borgerskapets hus, Svavagallerian samt St:Pergallerian. Den första dagen, torsdagen, besöktes Actic centralbadet på
förmiddagen, Biomedicinskt centrum på eftermiddagen och Ica MAXI Stenhagen på kvällen.
Totalt utfördes cirka 170 bedömningar. På fredagen besöktes Borgerskapets hus på
förmiddagen och Svava-gallerian på eftermiddagen. Totalt utfördes cirka 130 bedömningar.
Den sista dagen, lördagen, besöktes St:Pergallerian från strax före tolv till sen eftermiddag.
Totalt utfördes cirka 150 bedömningar. Alla 450 proverna gick åt under de tre dagarna och
som mest deltog fyra personer i arbetet med att dela ut prover och instruktioner till
konsumenterna.
Bedömarna tillfrågades om de ville delta i ett konsumenttest där man skulle smaka på nio små
brödprover, och deltagandet var frivilligt. Bedömarna fick läsa igenom instruktionerna om
tillvägagångssättet som stod på enkätens förstasida, varpå de fick muntliga instruktioner om
bland annat vikten av serveringsordningen, och tilldelades sedan den första lådan med prover.
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Det fanns vatten att tillgå vid behov som serverades i vita plastmuggar. När de första fyra
proverna var betygsatta på skalorna tilldelades man den andra lådan med de fem kvarvarande
proverna. Bedömningen av dessa prover gick till på samma sätt som proverna i den första
lådan. Bedömarna behövde inte äta upp hela provet, utan informerades om att endast en tugga
behövde tas från respektive prov. Ingen reklam eller annan vilseledande information visades
upp för bedömarna under konsumenttestet.

4.3.1 Enkät
Enkäten konstruerades så att fyra sidor i A5 format rymdes på fram och baksidan av ett A4
ark. På enkätens förstasida stod det angivet instruktioner för hur provsmakningen skulle
genomföras samt skalor för de fyra första proverna och Uppsala universitets logotyp. Enkäten
innehöll en skala för respektive brödprov med provets tresiffriga kod angivet ovanför skalan
inskriven enligt den slumpmässiga serveringsordningen. Dessutom innehöll enkäten
kompletterande frågor till konsumenten där de fick ange kön, ålder och utbildningsnivå, samt
två frågor om brödkonsumtion. Skalan som användes var en hedonisk niogradig skala där
graden av gillande angavs genom att sätta ett kryss i någon av boxarna. Förankringsorden som
användes var tycker mycket illa om, varken gillar eller ogillar samt tycker mycket bra om.
Under varje skala fanns det även angivet två rader där bedömaren hade möjlighet att skriva
något som man tyckte var positivt respektive negativt med brödprovet, se Bilaga 3. Dessa två
rader var frivilliga att fylla i och räknades således inte in som bortfall om kommentarer
utelämnats av bedömaren.
Totalt trycktes 450 enkäter och enkäterna numrerades från 1-450 för att kunna kopplas till den
randomiserade serveringsordningen för varje bedömare.

4.3.2 Konsumenter
Målgruppen för undersökningen var vuxna 18-80 år gamla fördelade i fyra åldergrupper (1830, 31-44, 45-60, 61-80). Åldergrupperna valdes utefter tidigare studier gjorda inom
rågbrödsprojektet för att kunna jämföra resultaten med dessa. Målet var att få minst 75
deltagare från varje åldersgrupp samt att ha en jämn könsfördelning.

4.3.3 Etik
Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet hör till de fyra grundläggande etiska
frågorna som man bör ta hänsyn till när personer är inblandade i (Bryman, 2011). Alla
konsumenter tillfrågades om de ville delta i undersökningen, deltagandet var frivilligt och de
kunde avsluta sin bedömning om så önskades. En personuppgift definieras som information
som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person (Centrala etikprövningsnämnden,
Datainspektionen, Socialstyrelsen, & Statistiska centralbyrån, 2011). Inga sådana uppgifter
ingick i undersökningen. Bedömarna skulle fylla i uppgifter om kön, ålder och
utbildningsnivå, men enkäterna var anonyma.
Alla deltagande bedömare var myndiga. Om konsumenterna missat att fylla i ett fält, och detta
märktes, uppmärksammades de på att information saknades men ingen tvingades att fylla i
något de själva inte ville.
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Konsumenterna informerades om, ifall de ställde frågan, att alla proverna var fabriksbakade
med avsikt att de skulle känna en trygghet i att de var hygieniskt tillagade.

4. 4 Databearbetning
Enkäternas svarsalternativ kodades och lades in i kalkylbladsprogrammet Microsoft Excel för
att sedan kopplas till statistikprogrammet SPSS (SPSS, 2012). Oifyllda fält eller fält som fyllts
i på ett icke korrekt sätt räknades som bortfall. I de fall där bedömare skrivit i att de i
genomsnitt äter exempelvis 2-4 brödskivor per dag räknades medelvärdet ut och registrerades
som bedömarens svar. I de fall mer än en utbildningsnivå var ikryssad registrerades den högst
fullföljda utbildningen som bedömarens svar.
Medelvärden beräknades för graden av gillande på grund av det stora antalet bedömare och
eftersom att statistikberäkningar på medelvärdet är av standard för denna typ av skalstege när
använd inom sensorikens ramar (Lawless, 2010).
Den huvudsakliga avsikten med arbetet var att undersöka graden av gillande och skillnader i
graden av gillande för de nio bröden, även beroende av ålder och kön samt vilken effekt hela
kärnor har på acceptansen. Signifikansnivån som användes var den standardiserade 5 %
(Ejlertsson, 2012).
Deskriptiv data togs fram för alla variabler. En envägs-ANOVA (analysis of variance) post
hoc-test med Bonferronikorrektion utfördes för att upptäcka signifikanta skillnader i graden
av gillande mellan brödproverna. En envägs-ANOVA post hoc-test med LSD (least
significant difference) utfördes för att upptäcka signifikanta skillnader i graden av gillande
mellan brödproverna beroende på ålder. För att se eventuella skillnader mellan könen för
graden av gillande utfördes ett oberoende t-test och för att se eventuella samspelseffekter
mellan kön och ålder för graden av gillande utfördes en tvåvägs-ANOVA post hoc-test med
Tukey.

5. RESULTAT
5.1 Konsumenternas bedömning av brödproverna
Det mest omtyckta brödet var Rund & God 2 och det minst omtyckta brödet var Rågkusar 1.
Den högsta standardavvikelsen låg på 2,4 för Rågkusar 1 och den lägsta standardavvikelsen
låg på 1,9 för Rund & God 1. Se Tabell 3 för medelvärden och standardavvikelser.
Minimivärdet för alla brödprover var 1, och maximivärdet för alla prover var 9.
Resultatet av envägs-ANOVA visade att det fanns signifikanta skillnader i bedömning av
bröden. Rågkusar 0 respektive 1 och 2 skiljde sig alla signifikant från övriga prover i graden
av gillande, dock skilde de sig inte signifikant mellan varandra. Rågkusar fick lägre poäng på
skalan än övriga brödprover och var minst omtyckta av bedömarna. Det fanns inte några
signifikanta skillnader i bedömning mellan de övriga originalbröden och de modifierade
versionerna, se Tabell 3.

17

Tabell 3 Medelvärden och standardavvikelser för konsumenternas acceptans av de nio bröden på skala 1-9 (n=448)
Provnummer

Medelvärden

Standardavvikelse

Aktiv råg 0

6,2

a

1,9

Aktiv råg 1

6,2 a

1,9

Aktiv råg 2

6,2

a

2,0

Rågkusar 0

5,5 b

2,3

Rågkusar 1

5,3

b

2,4

Rågkusar 2

5,4 b

2,4

Rund & God 0

6,4

a

1,9

Rund & God 1

6,4 a

1,9

a

Rund & God 2
6,5
1,9
ab
= olika bokstäver indikerar signifikanta skillnader mellan de nio brödproverna (p<0,05)

5.2 Konsumenternas bedömning av brödproverna efter kön och ålder
Fler kvinnor än män deltog i konsumenttestet, 252 deltagare (58,9 %) var kvinnor och 176
deltagare (41,1 %) var män, (n=428).
442 konsumenter svarade på enkätfrågan där de skulle kryssa i vilken åldersgrupp de
tillhörde. Den mest representerade åldersgruppen var 18-30 åringar. Se Tabell 4 för
svarsfrekvenser inom de olika åldersgrupperna.

Tabell 4 Svarsfrekvens för konsumenterna inom de fyra olika åldersgrupperna (n=442)
Åldersgrupper

Svarsfrekvens

18-30

31,0 % (n=137)

31-44

16,7 % (n=74)

45-60

26,7 % (n=118)

61-80

25,6 % (n=113)

Resultatet från t-testet visade att det endast fanns signifikant skillnad för Aktiv råg 2 (p-värde
0,016) i graden av gillande mellan könen. Kvinnor hade en högre acceptans för brödprovet
och bedömde det högre på skalan än vad männen gjorde, se Tabell 5. Kvinnorna accepterade
alla Aktiv råg och Rund & God i en högre grad än männen på den niogradiga skalan, enligt
medelvärden. Endast kvinnornas medelvärden för Rund & God 0 och 2 var högre än Aktiv råg
2. Män hade ett högre medelvärde för Rågkusar 0 samt Rågkusar 1 än kvinnorna.
Kvinnorna var fler än männen i alla åldersgrupper utom i gruppen 31-44. Deltagande kvinnor
i åldersgruppen 31-44 var 11,1 % av totala antalet kvinnor och deltagande män i samma
åldersgrupp var 26,1 % av totala antalet män, se Figur 2 och 3.
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Figur 2 Kvinnor inom de fyra åldersgrupperna angivet i procent och antal (n=250).
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Figur 3 Män inom de fyra åldersgrupperna angivet i procent och antal (n=176).

Resultatet av envägs-ANOVA visade att det fanns signifikanta skillnader i bedömning mellan
åldersgrupperna för Rågkusar 1 och Rågkusar 2.
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Rågkusar 1 skilde sig signifikant i graden av gillande mellan åldersgrupperna 18-30 och 3144 (p-värde 0,042) samt mellan åldersgrupperna 18-30 och 61-80 (p-värde 0,012).
Konsumenterna i åldersgruppen 18-30 accepterade provet i en lägre grad.
Rågkusar 2 skilde sig signifikant i graden av gillande mellan 18-30 åringar och 45-60 åringar
(p-värde 0,031) samt mellan åldersgrupperna 18-30 och 61-80 (p-värde 0,002).
Konsumenterna i åldersgruppen 18-30 accepterade provet i en lägre grad.
Se Tabell 5 för medelvärden för de prover som skilde sig signifikant.

Tabell 5 Medelvärden för brödacceptans beroende på konsumenternas kön respektive ålder
Aktiv råg 2

Rågkusar 1

Rågkusar 2

6,4 a

-

-

b

-

-

Kön
Kvinnor
Män

6,0

Ålder
18-30

-

4,8 c

5,0 e

31-44

-

5,5 d

5,5 e f

45-60

-

5,4 c d

5,6 f

61-80
5,6 d
5,9 f
ab
= olika bokstäver indikerar signifikant skillnad mellan könen för Aktiv råg 2 (p<0,05)
cd
= olika bokstäver indikerar signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna för Rågkusar 1 (p<0,05)
ef
= olika bokstäver indikerar signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna för Rågkusar 2 (p<0,05)

Tvåvägs-ANOVA visade på att det inte fanns några signifikanta samspelseffekter mellan kön
och åldersgrupper för graden av gillande av brödproverna.

5.3 Konsumenternas svar på övriga enkätfrågor
433 konsumenter svarade på frågan ”Vilken är din högst fullföljda utbildning?” Se Tabell 6
för svarsfrekvenser inom de olika svarsalternativen.
Tabell 6 Svarsfrekvens för konsumenterna mellan de fyra utbildningsnivåerna (n=433)
Utbildningsnivåer

Svarsfrekvens

Grundskola*

6,7 % (n=29)

Gymnasium*

25,9 % (n=112)

Eftergymnasial < 3 år*

15,7 % (n=68)

Eftergymnasial >3 år*

51,7 % (n=224)

* se Bilaga 3 för definitioner på utbildningsnivåerna
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437 bedömare svarade på frågan ”Hur många skivor/bitar (gäller både hårt och mjukt bröd)
äter du i snitt per dag?”. Det genomsnittliga intaget var 3 skivor per dag. Minimivärdet var 0
skivor per dag och maximivärdet var 21 skivor per dag.

436 bedömare svarade på påståendet ”Det är viktigt för mig att brödet jag oftast äter är
hälsosamt”. 56,9 % av konsumenterna som svarade på påståendet instämde fullständigt. Fler
personer instämde delvis jämfört med inte alls och fler personer instämde fullständigt jämfört
med delvis. Se Tabell 7 för svarsfrekvens för respektive svarsalternativ för påståendet.
Tabell 7 Svarsfrekvens för konsumenterna mellan de tre svarsalternativen för påståendet om hälsa* (n=436)
Svarsalternativ

Svarsfrekvens

Instämmer inte alls

5,0 % (n=22)

Instämmer delvis

38,1 % (n=166)

Instämmer fullständigt

56,9 % (n=248)

*Påståendet om hälsa: “Det är viktigt för mig att brödet jag oftast äter är hälsosamt”

Angående påståendet och kön instämde majoriteten av kvinnorna fullständigt på påståendet.
Flertalet av männen instämde delvis och fler män än kvinnor instämde inte alls, se Figur 4 och
5 för könsfördelning inom påståendets svarsalternativ.
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Figur 4 Kvinnors svarsfrekvens inom påståendet ”Det är viktigt för mig att brödet jag oftast äter är hälsosamt” (n=247).
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Figur 5 Mäns svarsfrekvens inom påståendet ”Det är viktigt för mig att brödet jag oftast äter är hälsosamt” (n=176).

Angående påståendet ”Det är viktigt för mig att brödet jag oftast äter är hälsosamt” och de
olika åldersgrupperna så tillhörde de flesta av konsumenterna till åldersgruppen 61-80 år som
instämt fullständigt på påståendet. Endast två konsumenter i den äldsta åldersgruppen
instämde inte alls. Övervägande flest bedömare i åldersgruppen 45-60 år instämde fullständigt
på påståendet. Endast i den yngsta åldersgruppen var det fler som instämde delvis jämfört
med fullständigt, se Figur 6.
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Figur 6 Åldersgruppsfördelning inom svarsalternativ för påståendet om hälsa “Det är viktigt för mig att brödet jag oftast äter är hälsosamt”
(n=436)
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5.4 Internt och externt bortfall
448 av totalt 450 utdelade enkäter lämnades in. 80 av de inlämnade enkäterna hade enstaka
ofullständigt ifyllda fält, och två enkäter saknades vid databearbetningen. Se Tabell 8 för
bortfall inom de olika fälten.
Tabell 8 Bortfallsfrekvens för fälten i enkäten
Enkätens fält

Antal oifyllda

1*

1

2*

4

3*

5

4*

5

5*

9

6*

10

7*

12

8*

10

9*

14

Summa oifyllda skalor

70

Kommenterade skalor utan kryss

29

Kön

22

Ålder

8

Utbildning

17

Antal brödskivor

13

Påståendet

14

Missat hela rutan

4

Totalt bortfall på enbart informationsrutan

10

Antal enkäter med ej kryssade skalor för låda 2 4
* Siffrorna 1-9 representerar ordningsföljden för skalor i enkäten

Olika brödprover hade olika stora bortfall, dock var de generellt sett låga och varierade mellan
6-14 bortfall per brödtyp. 1,4 % av totala antalet skalor var oifyllda.

6. DISKUSSION
6.1 Metoddiskussion
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6.1.1Utformning av enkäten
Instruktionerna på enkätens framsida var tydligt formulerade i en numrerad lista och
bedömarna verkade enligt observationer i de flesta fall inte ha några problem med att förstå
dem. Efter att de läst igenom instruktionerna fick de i största möjliga mån även en muntlig
genomgång av tillvägagångssättet för bedömningen. Instruktionernas första punkt avslutades
med ”…provsmaka i den ordning som står angiven på enkäten”. Dock observerades det att
detta var något som bedömare hade en tendens att frångå. I några fall valde bedömarna att
trots ytterligare instruktioner att provsmaka i egenvald ordning. I och med den randomiserade
serveringsordningen påverkades resultatet inte nämnvärt av detta och påverkar därefter inte
undersökningens reliabilitet. Det är möjligt att den första punkten på instruktionerna innehöll
för många rader för att bedömaren skulle klara av att ta in all information som stod angiven
där. Om instruktionen ”provsmaka i den ordning som står angiven på enkäten” hade fått vara
en egen punkt hade kanske fler följt den. Dock verkar det som att de allra flesta bedömarna
varit noggranna med att kontrollera brödprovets kodnummer med skalans kodnummer. Denna
instruktion stod angiven under samma punkt, dock före instruktionen om
provsmaksordningen.
För att instruktionerna, skalorna och frågorna skulle få plats på framsida och baksida av ett
A4 papper fick den sista skalan stå ovanför rutan med frågorna. Detta gjorde bedömare
förvirrade, som uppmärksammat att de hade ett prov kvar att smaka men inte kunde se skalan
som hörde till provet. Enkäten hade kunnat tryckas på flera A4 ark, men detta valdes bort dels
för den stora pappersåtgångens skull men även för att bedömarna inte skulle få intrycket av att
enkäten var arbetsammare än vad den faktiskt var då skalorna skulle ta upp mycket plats.
Den niogradiga hedoniska skalan är i hög grad tillämpad inom konsumenttest när man vill
undersöka konsumenters acceptans för en eller flera produkter. Den är både enkel att använda
för konsumenter och lätt att tyda för de som genomför undersökningen. Man har visat att
skalan är tillförlitlig och att responsen på den är stor men ett problem man sett med
användningen av just denna skala är att bedömarna tycks lägga sig runt mitten av skalan, och
att de inte vågar använda sig av dess bredd. Om man däremot skulle göra om skalan till en
fem- eller sjugradig skala så märker man inte av om en konsument skulle ha extrema
reaktionerna på en produkt och det är en viktig del av undersökningen (Lawless, 2010).
Bedömarnas medelvärden för acceptansen av de nio brödproverna i undersökningen låg nära
mittenvärdet på skalan, men alla prover hade ett minimivärde på 1 och ett maximivärde på 9,
vilket ändå tyder på att skalans bredd har utnyttjats.
Konsumenterna hade möjlighet att ge positiva och negativa kommentarer till varje brödprov.
Tanken med detta var att man skulle kunna gå tillbaka till kommentarerna ifall att ett prov fått
övervägande låga eller höga poäng på skalan och se om man kunde hitta en koppling till en
viss typ av kommentar, exempelvis positivt/negativt: söt. Det fanns efter
resultatbearbetningen aldrig ett behov av att analysera kommentarerna då brödproverna
genomgående hade medelvärden nära mitten på skalan. Dock hade väldigt många bedömare
tagit sig tid att skriva kommentarer, ett tecken på att bedömarna var fokuserade under
provsmakningen.
Det genomsnittliga brödintaget per dag angavs genom att man själv skrev antalet på en linje.
Dock angav bedömarna antalet brödskivor på många olika sätt. Vissa skrev det med
bokstäver, antingen siffran eller exempelvis ”inte alls många”, andra angav intaget med
siffror och några skrev ” >1”. Detta gjorde databearbetningen onödigt komplicerad. Det hade
underlättat att ange i frågan att man skulle skriva sitt svar med siffror.
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6.1.2 Urvalsmetod
Urvalsmetoden i undersökningen var ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) där
platserna för konsumenttestet var förutbestämda men tillät den som var intresserad av att delta
i konsumenttestet göra detta. Det var både fritt att komma fram självmant samt att många
konsumenter tillfrågades personligen om de kunde tänka sig att delta i bedömningen av
brödproverna. För att delta i konsumenttestet skulle man vara mellan 18-80. Det var svårt att
kontrollera att alla befann sig inom det angivna åldersspannet. Ett fåtal bedömare, som var
över 80 kryssade i boxen 61-80 medans några skrev sin ålder vid sidan av men alla räknades i
statistiken in i åldersgruppen 61-80. Konsumenttest utförs enligt standard i miljöer där
potentiella konsumenter för den typ av produkt som man ämnar undersöka kan tänkas vista
sig (Meilgaard, 2007). I de två galleriorna där konsumenttestet genomfördes fanns det
livsmedelsbutiker vilket ökar möjligheterna att potentiella brödkonsumenter skulle ställa upp i
bedömningen, och att den som styr livsmedelsvalen i hushållet passerar.
Bekvämlighetsurvalet var passande för undersökningen då människor som inte konsumerar
bröd per automatik sållades bort genom urvalsstrategin.
De boende på Borgerskapets hus tillfrågades en vecka innan konsumenttestets genomförande
om de vill delta. Deltagandet var frivilligt och de boende var passande för undersökningen då
de hörde till den äldre åldersgruppen, var friska och hade möjlighet att själva påverka sina
livsmedelsval, trots att de åt i en gemensam matsal.
Actic centralbadet valdes ut på samma kriterier då seniorpass ägde rum under den aktuella
tidpunkten för konsumenttestet. Det var dock svårt att få folk att ställa upp på denna plats, då
människor upplevdes ha ont om tid, och inte ville äta bröd precis innan träning. Få personer
ställde upp från denna plats vilket indikerar att denna plats inte lämpar sig för konsumenttest
med bröd.
För att nå ut till en yngre åldersgrupp var Biomedicinskt centrum en passande plats, dock
visade det sig i galleriorna att många yngre gärna ställde upp med sitt deltagande. Det hade
kanske varit till studiens fördel att utesluta Biomedicinskt centrum och i stället fokusera på att
stå längre tid i galleriorna där det befann sig en större variation av människor inom de givna
åldersgrupperna.
På Ica MAXI Stenhagen var det många förbipasserande kunder som inte ville delta i
bedömningen. Kunderna upplevdes stressade och med tanke på tidspunkten, sen eftermiddag,
var troligen många måna om att få komma hem. Ett alternativ hade varit att besöka
livsmedelsbutiken en annan tidpunkt på dygnet, dock deltog tillräckligt många bedömare för
att det dagliga målet skulle uppfyllas.

6.1.3 Internt och externt bortfall
Den vanligaste orsaken till bortfallet var att bedömarna hade missat ett kryss på någon av de
nio skalorna. Bortfallet för bedömning av brödproverna var 1,4 %, vilket är lågt då totalt 4050
brödprover bedömdes. På flertalet av de skalor där det saknades kryss hade bedömarna skrivit
positiva och negativa kommentarer, vilket indikerar att bedömarna har smakat på provet men
glömt bort att sätta dit ett kryss.
Sett till serveringsordningen var bortfallet för prover serverade i den andra lådan större, det
vill säga för prover som bedömdes på skala 5-9 i enkäten. Tanken med att dela ut proverna i
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två omgångar var från början att bedömarna inte skulle känna sig överhopade med prover från
start och få ett litet andrum mellan första och andra lådan samt att underlätta för bedömarna
att hitta de rätta proverna enligt serveringsordningen. Förhoppningar fanns att bedömarna
under låda 2 skulle få ny energi till att fokusera på uppgiften. Eftersom att undersökningen är
en pilotstudie inom ett forskningsprojekt var det ett aktivt val att ta med alla nio brödproverna
för att se om det var genomförbart, eller för utmanande för konsumenterna att bedöma så
många prover. Det låga bortfallet måste ses som ett bevis på att det är möjligt att genomföra
ett centralt konsumenttest med nio prover. Totalt har fyra konsumenter avbrutit, och endast
bedömt första lådan, varav en lämnade muntliga kommentarer om att det var för många
prover att bedöma.
Personliga frågor som kön, utbildningsnivå och ålder kan vara känsliga frågor att svara på.
Flera bedömare missade raden där man skulle skriva ner sitt kön och det var många som
ställde frågan om det var meningen att man själv skulle skriva på raden. Om konsumenterna
hade fått alternativ och boxar att kryssa i vilken kön de tillhörde, skulle bortfallet på denna
punkt kanske kunnat vara lägre. Det var många som inte fyllt i sin högst fullföljda utbildning
trots att resterande information var ifylld. Det är svårt att veta vad detta kan bero på, dels kan
det vara känslig information att ange och dels kan det ha varit så att man hade svårt att tyda
frågan och svarsalternativens formuleringar. Enligt de fyra grundläggande etiska frågorna som
man bör ta hänsyn till när personer är inblandade i forskning ska deltagare göra detta på en
frivillig basis. Integritet, konfidentialitet och anonymitet är grundläggande (Bryman, 2011)
och hänsyn togs till dessa etiska frågor under konsumenttestets utförande.
De två sista frågorna i enkäten gällde genomsnittlig brödkonsumtion per dag samt ett
påståendetom hälsa om hur viktigt det är för konsumenten att det dagliga brödet som man äter
är hälsosamt. Frågorna hade ett bortfall på 13 respektive 14 bedömare vilket skulle kunna
bero på att det var frågor som krävde reflektion. Det vore intressant att se utfallet om dessa
frågor hade kommit först i enkäten, eller först av de personliga frågorna och det är möjligt att
bortfallet då hade blivit lägre.
På det stora antalet bedömare är mängden bortfall dock låg. Två enkäter saknades vid
databearbetningen, det är oklart i vilken del av undersökningen som dessa enkäter försvann.

6.1.4 Hantering och servering av brödproverna
Det totala antalet prover som krävdes för 450 bedömare var 4050 stycken. Ett så stort
provantal kräver noggrannhet och planering vid bearbetningen. Brödproverna behandlades
efter förutbestämda rutiner och alla som deltog i provförberedelserna gjorde på samma sätt.
Inga prover som användes i konsumenttestet hölls frysta i mer än 12 dygn. Under upptining
låg olika sorters bröd separerade från varandra i sina påsar och under behandling och
uppskärning av proverna hölls olika brödtyper separerade från varandra. Alla brödsorter var
tydligt märkta under all provbearbetning. Samma typ av uppskuret och inplastat prov hölls
separerade från övriga brödtyper genom tydligt märkta korgar. Således är risken minimal för
att det skulle skett någon typ av förväxling som inte uppmärksammats. Noggrannheten vid
provförberedelserna minskar risken för förväxling och ökar därmed reliabiliteten i
undersökningen. Ändå förekom det under konsumenttestet att ett fåtal bedömare fått fel prov,
dock korrekt märkt för sin sort, i någon av sina lådor. Detta kunde snabbt åtgärdas genom att
jämföra bedömarens enkätnummer med den randomiserade serveringsordningen och sedan
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byta ut det felaktiga provet mot det korrekta. Vanligtvis saknades inte ett prov, utan var
felplacerat och fanns i bedömarens andra låda.
Tanken med att ha två lådor med prover var att det skulle kännas mindre arbetsamt att få
brödproverna i två omgångar då rätt prov till skalan skulle gå att finna snabbare.
Förhoppningen var att detta skulle underlätta tillämpandet av den bestämda
serveringsordningen, till skillnad från om man skulle få alla nio brödproverna framför sig från
början. Dock observerades det som nämnt i stycke 6.1.1 att bedömare frångick
serveringsordningen. Troligtvis berodde detta inte på att det var svårt att hitta rätt prov, utan
mer troligt är att bedömare har missat information om vikten av att smaka i den förutbestämda
ordningen.

6.2 Resultatdiskussion
6.2.1 Konsumenternas bedömning av brödproverna
Alla brödproverna som ingick i konsumenttestet fick medelvärden nära skalans mitt, som
mest skilde det 1,2 skalsteg i medelvärde mellan det minst omtyckta och det mest omtyckta
provet. Standardavvikelsen för dessa prover låg mellan 1,9 och 2,4 skalsteg på den niogradiga
skalan. Detta visar att det är relativt små skillnader i graden av acceptans mellan
brödproverna. Resultatet kan även vara en indikation på att konsumenterna inte har utnyttjat
hela skalan. Brödproverna så som beskrivits av den sensoriska panelen har tydliga skillnader
sig emellan både för vad gäller smak, textur och utseende. Det kan antas att de konsumenter
som föredrar sitt bröd med inslag av sötma ej skulle acceptera ett bröd med tydlig smak av
beska i samma grad. Det är ett känt problem inom den sensoriska vetenskapen att otränade
bedömare i subjektiva test har svårt att utnyttja hela skalvidden (Lawless, 2010).
Minimivärden och maximivärden var dock 1 och 9 för alla bedömda brödprover vilket ändå
tyder på att bedömarna har utnyttjat skalans bredd.
Det brödprov som fick högst poäng på den niogradiga skalan var Rund & God 2 och det
brödprov som fick lägst poäng och därmed var minst gillat var Rågkusar 1. Båda dessa bröd
innehöll hela kärnor, vilket kan vara en antydan om att kärnor inte har någon effekt på
acceptansen av rågbröd, ett resultat som vore fördelaktigt ur ett folkhälsoperspektiv.
Rågkärnor har visat positiv effekt på mättnad vilket kan motverka fetma, en del av det
metabola syndromet (Isaksson et al., 2011). Även mjöl av råg, både siktat och fullkorn, har
visat sig ha fler positiva effekter på hälsan än vete och andra cerealier (Olsen et al., 2011;
Rosén et al., 2009).
Standardavvikelsen var störst för alla Rågkusar, vilket betyder att acceptansen var mer spridd
på skalan för dessa bröd.
Människan har en medfödd preferens för sötma till skillnad från beska som kan kopplas
samman med smaken av giftiga ämnen (Abrahamsson et al., 2006). I och med Rågkusars
beska smak kan konsumenter ställa sig skeptiska till denna typ av brödsmak, som av panelen
beskrivits med en tydlig smak av beska (Örthagen, 2013).
Envägs-ANOVA på graden av gillande mellan brödproverna visade på signifikanta skillnader
i bedömning mellan Rågkusar (p-värde 0,000) och övriga brödprover vilket tyder på att
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Rågkusar generellt var mindre omtyckta då medelvärdena för dessa var lägre. Ur det
perspektiv att Rågkusar var den enda brödsorten i undersökningen som var nyckelhålsmärkt,
se Tabell 1, är det synd att de inte accepterades i en högre grad än övriga brödprover. Dock är
acceptansen av ett livsmedel utan övrig information om det inte den enda faktorn som spelar
in för vilka livsmedel människor väljer att köpa och konsumera. Faktorer som livsmedels
näringsinnehåll, personen som väljer livsmedels attityd kring hälsa, pris med mera spelar
också in i valet av livsmedel (Frewer et al., 2001). Detta betyder att det finns en chans att
konsumenter som är intresserade av att äta hälsosamma bröd skulle välja Rågkusar med hela
kärnor, trots att de har en högre acceptans för något annat bröd.
Bedömarna accepterade inte Rågkusars karaktäristiska i samma grad som de gjorde för Aktiv
råg och Rund & God, se Bilaga 2 för panelens bedömning av brödprovernas attribut.
Eftersom att det inte var någon signifikant skillnad mellan Rågkusarna tyder det på att
innehållet av kärnor inte hade någon effekt på acceptansen för denna typ av bröd.
Det mest gillade brödet, Rund & God 2, skilde sig inte signifikant mellan övriga två nivåer
samt mellan Aktiv råg. Det är en indikation på att innehållet av rågkärnor inte hade en
signifikant påverkan för acceptansen av dessa bröd. Konsumenternas bedömning visade att
både Rund & God och Aktiv rågs alla nivåer fick ett genomsnittligt värde nära mitten på
skalan där förankringsordet ”Varken gillar eller ogillar” stod angivet.
Bröd är generellt ett livsmedel som har en neutral smak där smörgåspålägget ofta är det som
gör brödsortens smak framträdande. Brödproverna i konsumenttestet serverades utan varken
bordsmargarin eller annat smörgåspålägg vilket kan ha inverkat på bedömningen av proverna.
Flera muntliga kommentarer framfördes under konsumenttestet från bedömare som påpekade
att det var onaturligt att äta bröd utan pålägg. Många konsumenter gav även förslag på olika
typer av pålägg som skulle passa bra till de olika bröden. Resultatet hade kanske blivit ett
annat om bedömarna fått tillgång till bordsmargarin och smörgåspålägg. Detta hade kanske
kunnat höja acceptansen för de nyckelhålsmärkta bröden, se Tabell 1, med kärnor. Om bröden
provsmakats med någon form av pålägg skulle det dock ha inneburit metodologiska och
praktiska problem. Dels skulle provförberedelserna bli mer tidskrävande, och dels skulle det
bli svårare att tolka resultatet då påläggen skulle behöva registreras för varje konsument och
vägas in i dataanalysen.
Ett alternativ till det centrala konsumenttest som genomfördes är ett så kallat hemmatest. Det
ger bedömaren en möjlighet att bedöma produkten i en mer naturlig miljö under normala
omständigheter och på en tidspunkt där man tycker att brödkonsumtion passar in. I
hemmamiljö ges även bedömaren möjligheten att prova produkten flera gånger, därmed får
man ett tillförlitligare svar. Dock är risken för bortfall i dessa typer av konsumenttest större än
under centrala tester och man har även en sämre insyn i hur konsumenten testar proverna eller
att de testar dem över huvud taget. När man utför konsumentest på en central plats kan man
övervaka utförandet samt klargöra eventuella missförstånd eller formuleringar som
bedömarna har svårt att förstå. Antalet inlämnade enkäter blir procentuellt högre än vid
hemmatester och man når ut till en större målgrupp (Meilgaard, 2007). Med detta som
underlag var i det här fallet ett centralt konsumenttest det bästa alternativet då målet var att
samla in 450 ifyllda enkäter där totalt 4050 prover skulle bedömas.
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6.2.2 Konsumenternas bedömning av brödproverna efter ålder och kön
Det oberoende t-testet visade att det endast var Aktiv råg 2 som skilde sig signifikant åt i
graden av gillande mellan könen (p-värde 0,016). Aktiv råg 2 accepterades i en högre grad av
kvinnorna än av männen.
Medelvärdena för gillande av de nio bröden beroende på kön visade att kvinnor poängsatt alla
Aktiv råg och Rund & God högre än männen. Männen poängsatte endast Rågkusar 0 samt 1
högre än kvinnorna. Även om det bara var Aktiv råg 2 som visade på signifikant skillnad i
graden av gillande mellan könen visar medelvärdena ändå att kvinnorna i undersökningen
accepterar söta bröd med och utan kärnor i en högre grad än männen. Två prover fick av
kvinnorna högre medelvärden än Aktiv råg 2. Dessa var Rund & God 0 samt 2.
Målet att ha minst 75 bedömare i varje åldersgrupp uppnåddes inte. En bedömare saknades i
åldersgruppen 31-44 för att målet skulle uppnås. Generellt var antalet bedömare i respektive
åldersgrupp ojämnt fördelad. Detta påverkade dock ej resultatet då envägs-ANOVA för
brödgillande och ålder justerar för skeva fördelningar inom grupper vid stickprov av
undersökningens storlek (Ejlertsson, 2012).
Av resultatet från envägs-ANOVA att döma var det signifikant skillnad mellan åldersgrupper
i graden av acceptans för de olika rågbröden. Den äldsta åldersgruppen hade signifikant högre
acceptans för Rågkusar 1 (p-värde 0,012) samt 2 (p-värde 0,02) jämfört mot den yngsta
åldersgruppen. Dessa två brödsorter har av den sensoriska panelen beskrivits ha tydlig smak
av råg och beska samt låg sötma (Örthagen, 2013).
Sinnena försämras gradvis med stigande ålder (Sensorisk studiegruppe, 1997). Förmågan att
känna grundsmakerna sötma och sälta minskar, medan känsligheten för beska och syrlighet
ökar (Schiffman, 2000). De sensoriska förändringarna som åldrande för med sig kan ha
påverkat den signifikanta skillnaden som uppstod mellan den yngsta och den äldsta
åldergruppen.
En farhåga innan konsumenttestets genomförande var att framför allt äldre skulle vända sig
emot bröd med hela kärnor. Bröd med kärnor är svårare att tugga och äldre har generellt en
sämre tuggförmåga (Sveriges Tandläkarförbund, 2012). Resultatet från envägs-ANOVA på
graden av gillande mellan brödproverna visade som tidigare nämnt att innehållet av kärnor i
Rågkusar inte hade någon effekt på acceptansen, vilket är positivt ur ett folkhälsoperspektiv
på grund av rågkärnors hälsofrämjande effekter. Den äldsta åldersgruppen accepterade
Rågkusar med kärnor signifikant högre än den yngsta åldersgruppen vilken indikerar att det
inte förelåg några problem för de äldre att tugga Rågkusar med kärnor. Rågkusar har av den
sensoriska panelen beskrivits som bröd med hög grad av kompakthet (grad av kompakthet när
man klämmer på brödet) och hårdhet (grad av kraft som erfordras för att bita genom provet
med framtänderna) (Örthagen, 2013). Tuggmotståndet verkar därav inte utgöra ett hinder för
den äldre åldersgruppen.
Enligt tvåvägs-ANOVA för samspelseffekter mellan ålder, kön och graden av gillande för de
olika brödproverna fanns det inte några signifikanta samspelseffekter. Således verkar graden
av gillande för brödproverna vara avhängigt av ålder och kön var för sig, vilket kan vara ett
tecken på att det finns en eller flera samverkande faktorer, dock krävs ytterligare studier för
att kunna dra slutsatser kring detta.
Shepherds modell, se Bilaga 1, visar några av faktorerna som påverkar val och konsumtion av
livsmedel. Människans livsmedelsval är en komplex process (Frewer et al., 2001) och
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resultatet i undersökningen kan ha påverkats av många fler faktorer än de som undersökts i
denna studie.

6.2.3 Konsumenternas svar på utbildningsnivå
Utbildningsnivån hos bedömarna var skevt fördelad. Mer än hälften (51,7 %) av
konsumenterna hade en avklarad högskoleutbildning som var tre år eller mer. I och med att
bedömarna inte var jämnt fördelade över de fyra utbildningsnivåerna valdes denna variabel
bort i dataanalysen. Utbildningsnivåerna hade i efterhand kunnat delas in i de två grupperna
”filosofie kandidatutbildning eller högre” samt ”lägre än filosofie kandidatutbildning”. Detta
hade resulterat i en jämn fördelning i utbildningsnivå av de deltagande konsumenterna och
gjort det möjligt att göra en statistisk analys av utbildningsnivå och brödgillande. Dock var
frågan om utbildningsnivå inte en del av den huvudsakliga frågeställningen och kodningen av
den tillgängliga data som var inlagd i SPSS (SPSS, 2012) utgjorde ett hinder för denna typ av
beräkning.

6.2.4 Konsumenternas svar på daglig brödkonsumtion
Resultatet från bedömarnas dagliga medelkonsumtion av bröd överrensstämmer med tidigare
undersökningars resultat. Tidigare studier har visat på en medelkonsumtion på 2-3 skivor bröd
per dag (Livsmedelsverket, 2012a; Lindblå, 2005), och resultatet från konsumenttestet visade
på ett genomsnittligt intag på 3 skivor per dag. En bedömare sticker ut från de övriga med ett
dagligt intag av 21 brödskivor, vilket bekräftats står som svar på frågan om brödkonsumtion i
enkäten. Det kan diskuteras om detta verkligen stämmer. Bedömaren kan ha missuppfattat
frågan och angivit genomsnittlig brödkonsumtion för en vecka, vilket skulle motsvara ett
intag av tre brödskivor per dag. Extremvärden kan påverka det uträknade medelvärdet, dock
är det i detta fall så pass många bedömare och endast ett extremvärde att det inte påverkar
resultatet nämnvärt.
Riksmaten-vuxna-2010-2011 har visat att fullkornsintaget bland svenskar endast når upp till
hälften av det rekommenderade intaget (Livsmedelsverket, 2012a). Eftersom bröd är ett
vanligt livsmedel bland den svenska befolkningen och konsumenttestets resultat stämmer
överrens med tidigare studier gjorda på brödintag, finns det potential att öka
fullkornsmängden och rågmängden i denna typ av livsmedel i syfte att förbättra folkhälsan.

6.2.5 Konsumenternas svar på påståendet
Om signifikanta skillnader påträffats i graden av gillande mellan könen hade påståendet ”Det
är viktigt för mig att brödet jag oftast äter är hälsosamt” varit intressant att analysera närmare
för att se om det fanns några samband mellan graden av acceptans av hälsosamt bröd och hur
viktigt man tycker att det är att brödet man äter är hälsosamt.
Om kvinnor, som enligt tidigare studier äter mer mörkt och grovt bröd (Lindblå, 2005), hade
tyckt bättre om de mest hälsosamma bröden, Rågkusar, än männen så hade det varit intressant
att undersöka eventuella samspelseffekter mellan kön och brödgillande för påståendet. Då
kvinnor enligt medelvärdet endast accepterade Rågkusar 2 av alla Rågkusar, som är de mest
hälsosamma och de enda bröd som är nyckelhålsmärkta, i en högre grad än männen så gjordes
inga närmare analyser på eventuella samspelseffekter.
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Flest konsumenter i den äldsta åldersgruppen instämde fullständigt på påståendet och tyckte
därmed att det är viktigt att det dagliga brödet som man äter är hälsosamt. Resultatet kan
kopplas till tidigare studier där man sett att äldre ofta hör till traditionella konsumenter, som
lägger större vikt vid hälsoaspekten vid val av livsmedel (Pohjanheimo et al., 2010).

Eftersom majoriteten av konsumenterna i undersökningen instämde fullständigt på påståendet
”Det är viktigt för mig att brödet jag oftast äter är hälsosamt” finns det en möjlighet inom
produktutvecklingen att sträva mot att utveckla ett hälsosammare bröd som accepteras i en
hög grad av konsumenter. Detta är ett mycket positivt resultat då övervikt och insulinresistens
ökar i Europa och det finns behov av att förbättra folkhälsan (Ulmius et al., n.d.). Svenskars
intag av fullkorn är i dag för lågt, jämfört mot rekommendationer (Livsmedelsverket, 2012a)
och bröd som är ett baslivsmedel för många svenskar är ett exemplariskt livsmedel att öka
både fullkorns och rågkonsumtionen igenom. Resultatet från konsumenternas inställning till
påståendet visar att det finns ett intresse av att äta hälsosamma bröd, vilket industrin med
fördel kan tillämpa i sin produktutveckling .

7. SLUTSATS
Slutsatsen av undersökningen är att hela rågkärnor inte har någon signifikant effekt på
konsumenternas acceptans av rågbröd. Det fanns signifikanta skillnader i graden av gillande
mellan de olika brödproverna men detta går inte att härleda till innehållet av kärnor i brödet.
Alla Rågkusar skiljde sig signifikant från övriga brödprover och accepterades i lägre grad
vilket tyder på att det var brödens karaktär som påverkade graden av acceptans, och inte
innehållet av kärnor. Det är positivt ur ett folkhälsoperspektiv att bröden med kärnor inte
accepteras i en lägre grad än de bröd som inte innehåller hela kärnor. Det är även positivt att
inga brödprover fick markant låga medelvärden i grad av acceptans då alla var bakade med
det hälsosamma sädesslaget råg.
Kvinnor accepterade ett brödprov, Aktiv råg 2, signifikant högre i graden av gillande än
männen. Inte heller i detta resultat kan man se en koppling mellan graden av acceptans och
innehåll av kärnor i bröden.
Den äldsta åldersgruppen accepterade de två mest hälsosamma bröden, Rågkusar 1 och 2, i
högre grad än den yngsta åldersgruppen. Detta går i linje med tidigare studier där val av
hälsosamma livsmedel spelar en större roll ju äldre man blir.
Inga signifikanta samspelseffekter mellan kön och ålder fanns för graden av gillande.
Den genomsnittliga brödkonsumtionen låg på 3 skivor/dag. Detta stämmer överrens med
tidigare studier.
Majoriteten instämde fullständigt på påståendet ”Det är viktigt för mig att brödet jag oftast
äter är hälsosamt” och endast 5,0 % instämde inte alls på påståendet.
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9. BILAGOR
9.1 Bilaga 1: Shepherd’s modell
Shepherd’s modell över några av de faktorer som påverkar valet och konsumtion av livsmedel
(Frewer et al., 2001).
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9.2 Bilaga 2: Den sensoriska panelens bedömning av de nio brödproverna
Den sensoriska panelens bedömning av de nio brödproverna utefter av panelen framtagna
definitioner (Örthagen, 2013).
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9.3 Bilaga 3: Enkäten
Enkäten som utformades och användes till konsumenttestet.
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9.4 Bilaga 4: Arbetsfördelning

•
•
•
•
•

Planering av studien och uppsatsarbetet 50/50
Litteratursökning 50/50
Datainsamling 50/50
Analys 50/50
Skrivandet av uppsatsen 50/50
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