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SAMMANFATTNING
Margarin och smör är två kontroversiella livsmedel som stöts och blöts i diskussioner
emellan människor, bl.a. i olika forum på internet. Ur näringssynpunkt skiljer sig
produkterna åt, och generellt sett har smör en högre andel av mättat fett i jämförelse
med margarin. Margarin är delvis baserade på vegetabiliska fetter och berikade med Aoch D- vitamin, vilket är mer i linje med gällande näringsrekommendationer. Däremot
har smör aromämnen som är unika för själva produkten som kan bidra till
konsumenternas positiva smakupplevelse.
Denna undersökning är ett samarbete med Unilever och varumärket Milda Margarin, för
att ta reda på om olika matfetter i en chokladsockerkaka påverkar konsumenters
gillande. I denna undersökning valdes att begränsas till Milda mat- och bakmargarin och
Arla smör, efter uppdragsgivares önskan. Hypotesen för denna undersökning är att
konsumenter inte upplever någon smakskillnad mellan chokladsockerkakorna och det
med en signifikansnivå på 5 %.
Konsumenttestet genomfördes som ett dubbelsidigt sensoriskt par-test på otränade
konsumenter. Testerna genomfördes i gallerior och i anslutning till matbutiker i
Uppsala. Chokladsockerkakorna serverades i portionsbitar kodade med tresiffrig kod
som slumpmässigt valts ut, och serverades i en balanserad serveringsordning.
Konsumenterna informerades om allergener, etiska överväganden och tillvägagångssätt
för studien, både skriftligt och muntligt. Enkäten bestod av hedonisk sjugradig skala
gällande chokladsockerkakornas egenskaper som konsumenter fyllde i för båda proven.
Totalt deltog 338 konsumenter (n=338) i åldrarna 20 år och uppåt.
Hypotesen som sattes upp för undersökningen visade sig vara korrekt, eftersom det
fanns ingen signifikant skillnad mellan proverna. Konsumenterna upplevde ingen
skillnad emellan proverna.
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ABSTRACT
The controversy of margarine versus butter is a popular trend in recent media. These
two products differ from a nutritional perspective; margarine is vegetable oil-based and
enriched with A and D vitamins, more closely following nutritional recommendations of
the National Food Agency of Sweden. Conversely, butter is dairy-based and generally
contains higher amounts of saturated fat compared to margarine. However, butter has
its unique aroma owing to natural flavour components of the milk fat, which may
contribute to a positive taste experience.
This study was funded by Unilever Sweden and researched their product Milda
margarine to discover whether different types of fat in chocolate cake would influence
consumers’ liking. The types of fat in this study were margarine (Milda mat- och
bakmargarin) and butter. The hypothesis was that consumers would not notice any
significant difference between the two samples with a significance level of 5%.
The consumer test was conducted using Directional Paired Comparison Method in a
shopping centre and a supermarket in Uppsala. Samples were served in portion-slices
coded with random 3-digits labels with counterbalanced orders (AB, BA). Consumers
were informed on possible allergens, the study’s codes of ethics and how to conduct the
survey. Consumers completed a questionnaire consisting of 7-point hedonic scales
measuring both samples’ sensory characteristics. In total, 338 consumers (n=338) aging
20 and above participated.
The hypothesis was proven correct. The consumers did not notice much difference
between the two samples; the result did not indicate any statistical level of significance.
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Inledning
Margarin och smör är mycket kontroversiella livsmedel, och trenden emot
margarin verkar vara relativt stark bland en del av konsumenter Detta
observeras när man t.ex. talar med konsumenter, men framför allt synd det i
media och på internet. Exemplen nedan är några citat tagna ur matforum.se (1):
”Så svar på din fråga blir JA allt margarin är skräpmat till dess att motsatsen
bevisats?”
”Hej, Jag begriper inte att människor fortfarande ärter Margarin 2013. Speciellt
korkad är produkten ‘flytande margarin’ som verkligen understryker idiotin.
Använd ren rapsolja istället, som ju är det man gör margarin av och som ju
självklart är det nyttigaste alternativet.”
”Exakt. Tillverkningsprocessen är ju inte hejsan hoppsan precis, kemikalietungt och
känns ganska obehagligt tycker jag. Jag har inte använt margarin på 20 år eller
så.”
Av citaten ovan kan vi se att bland konsumenter förekommer det åsikter om att
margarin är skräp som innehåller mycket kemikalier och att äta margarin är
samma sak som att äta plast (2, 3), gentemot smör som är mer äkta, naturligt och
hälsosamt (1). Detta kan förklaras med att ”...till mitten av 1990-talet innehöll en
del margariner relativ stor andel transfett från delvis härdade fetter. Margarin
innehåller principiellt inget industriellt bildat transfett.” (4). Dessutom innehåller
margarin nyttiga matfetter vilkas konsumtion är i linjen med myndigheternas
rekommendationer. Exempelvis rekommenderar Livsmedelsverket att välja
margarin framför smör, för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Därför att då ersätts det mättade fettet och transfettet som finns i smör med
fleromättat fett från vegetabiliska oljor (5).
Ur det sensoriska perspektivet finns det många egenskaper exempelvis
utseende, lukt, textur och smak som är avgörande, vid undersökningar av
matfetter och produkter i vilka matfetterna ingår. Smaken är något som
konsumenter brukar ange är den mest avgörande orsaken till vilken typ av
matfett som de väljer (6, s.188-189).
Det finns ett samband mellan konsumenters grad av gillande och vilket sorts
matfett som de vanligtvis brukar äta. Konsumenter föredrar de fett som de är
vana vid att äta (7). Idén till denna studie utvecklades under Verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) hösten 2013, där intresset fanns för vad konsumenter ansåg om
Milda mat- och bakmargarin & smör i chokladsockerkakor. Författarna har
intresse och kunskap inom sensorik, folkhälsa och näringslära-området som är
relevanta till denna uppsats.
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Bakgrund
Sensorik som verktyg
Sensorik är en tvärvetenskaplig disciplin som omfattar mätning, tolkning och
förståelse av mänskliga reaktioner på produktegenskaper som uppfattas av
sinnena, såsom syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Det finns två grundläggande
förbindelselänkar som kopplar samman det breda området sensorik: det första,
länken mellan produkt-människa, på grund av det enkla faktum att mat
(produkt) interagerar med människor (person) genom ätandet, och för det
andra, att anropa olika discipliner från molekylär kemi till kognitiv psykologi.
Den andra förbindelselänken finns emellan, den rationella-affektiva (förnuftkänslighet) mänskliga naturen, binder analytisk sensorik i laboratoriet samman
med beteendevetenskaper på marknaden, och i ätande situationen. Exempelvis,
vad är ett äpple när det vetenskapligt analyseras? Är det fysisk mätning av
sockerhalt eller sötma som upplevs, eller båda? Är det sötma som upplevs eller
glädjekänslan som man får när man tänker på ett äpple? (8, s.234-235).

Figur 1. Sensorik är ev tvärvetenskaplig disciplin (8).

Val av livsmedel är en komplex process, där många faktorer påverkar
beslutsfattande (9, s.28-29). I Shepherd modell (fig 2.) har dessa faktorer som
kan påverka livsmedelsval och bidra till om detta kommer leda till ett födointag
7

eller inte kategoriserades i tre kategorier mat, individ och ekonomiska och
sociala faktorer, samt hur dessa faktorer samverkar (10, s.141-161).
Mat: Under kategorin mat ingår faktorer såsom fysiska/kemiska egenskaper av
själva maten, näringsinnehåll av maten, samt fysiologiska effekter (hunger, törst,
aptit).
Person (individ): Perceptionen av sensoriska attribut exempelvis utseende,
aroma, smak och textur. Psykologiska faktorer personlighet, erfarenhet, humör,
tro. Dessa två faktorer interagerar vid val av livsmedel och leder till antingen
beslutfattande, att välja ett visst livsmedel eller attityder som till sensoriska
egenskaper, hälsa/nutrition, pris/värde.
Ekonomiska och sociala faktorer: Pris, tillgänglighet, varumärke, kultur. Dessa
faktorer leder till attityder.

Figur 2. Val av livsmedel är en komplex process (9, 10)

En kombination av dessa faktorer interagerar med varandra och påverkar val av
mat och intag. Det vill säga, människor väljer sällan att köpa och äta ett livsmedel
baserad på en faktor, exempelvis om man uppfattar att snabbmat smakar gott
(perceptionen av sensoriska attribut) och är prisvärd (ekonomisk faktor),
samtidigt kan denne vara medveten om att maten inte innehåller så mycket
näring (näringsinnehåll av maten) och kompisar ogillar snabbmat och vill därför
inte säga det högt att man äter snabbmat (social faktor).
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Smör och margarin ur näringsaspekt
I den här studien användes Milda mat- och bakmargarin och Arla Smör.
Milda mat- och bakmargarin har 80 % fetthalt och Arla Smör 82%. För
ingredienser och näringsvärden se tabell 1.
Tabell 1. Margarin och smör - ingredienser och näringsvärde.

Milda mat- och bakmargarin

Arla Svenskt Smör

Ingredienser: Vegetabiliskt fett,
vegetabilisk olja 27 % (solrosolja,
rapsolja, linfröolja), vatten, vassle (av
mjölk), salt (1,5 %),
emulgeringsmedel (sojalecitin), arom,
A- och D vitamin.

Ingredienser: Pastöriserad grädde,
mjölksyrakultur, salt 1,2 %.

NÄRINGSVÄRDE
Energi
Fett, varav
mättat
enkelomättat
fleromättat
Kolhydrat, varav
sockerarter
laktos
Protein
Kostfiber
Natrium
Vitamin A
Vitamin D

NÄRINGSVÄRDE
Energi
Fett, varav
mättat
enkelomättat
fleromättat
Kolhydrat, varav
sockerarter
laktos
Protein
Kostfiber
Natrium
Vitamin A
Vitamin D

per 100 g
3000 kJ/720 kcal
80 g
32 g
30 g
18 g
< 0,5 g
< 0,5 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0g
0.60 g
800 µg (100 %)**
10 µg (200 %)**

per 100 g
3000 kJ/720 kcal
82 g
52 g
20 g
2g
0,5 g
0,5 g
700 µg (87 %)**
-

** % av rekommenderat dagligt intag.
- redovisas inte på förpackningen.
Summan av mättat fett, enkelomättat fett och fleromättat fett på tabellen ovan
blir inte summan 80g respektive 82g. Detta är på grund av att det finns
resterande glycerol, fosfolipider och steroler med som inte är inberäknade (11).
Fett är en av energikälla som bidrar till många funktioner i kroppen. Rätt sorts
fett, i lämplig mängd är väsentligt för att bibehålla normala kroppsfunktioner och
9

upprätthålla en god hälsa. Framförallt vilken typ av fett som väljs är avgörande.
Då de flesta äter en allt för stor andel mättat fett. Fett i en för stor mängd kan
leda till ett för högt intag av energi, som i sin tur resulterar i övervikt. En för hög
andel av mättat fett leder till en ökad risk för att drabbas av hjärt- och
kärlsjukdomar (12). Enligt Livsmedelsverkets senaste undersökning av
svenskarnas matvanor, Riksmaten 2010-11, äter åtta av tio för mycket mättat
fett (13). Därför rekommenderar Livsmedelsverket att: “minska på smör, och
smörbaserade matfetter och byt ut dessa mot vegetabiliska oljor och oljebaserade
margariner” (14), eftersom rekommenderade fettsorter innehåller mer omättat
fett. Människan och andra däggdjur kan inte syntetisera fleromättad fettsyra
linolsyra (18:2, n-6) och alfa-linolensyra (18:3, n-3). Dessa fettsyror kallas därför
för essentiella fettsyror, för att de är livsnödvändiga och måste tillföras genom
kosten (15, s. 118, 120).
Rekommendationen för det totala intaget av fett är 25-40 E% och baseras på de
rekommenderade intervallerna för olika kategorier av fettsyror. Mättade
fettsyror bör inte utgöra mer än cirka 10 E% och intaget av transfettsyror ska
minimeras. Enkelomättade fettsyror bör utgöra 10-20 E%. Intaget av
fleromättade fettsyror bör vara 5-10 E%, varav n-3-fettsyror bör stå för minst 1
E%. Minst två tredjedelar av fettet i kosten bör alltså vara enkelomättade och
fleromättade fettsyror (14).
Milda mat- och bakmargarin och Arla smör olika andelar av olika fettsorter d.v.s.
mättat, enkelomättat och fleromättat fett, som finns i Milda mat- och
bakmargarin och Arla Smör. Det kan observeras att smöret innehåller mycket
mer mättat fett än margarinet. Det redovisas inte i tabellen, men smör innehåller
generellt transfetter, eftersom transfetter finns naturligt i mejeriprodukter (16).
Avseende fettsammansättning, är margarin mer anpassad till dagens
rekommendation och människokroppens behov. Utöver fettsammansättning
innehåller smör vitamin A. Margarin är berikat med vitamin A och D och
innehåller 100 µg mer vitamin A per 100g än i smör.
Vitamin A är essentiellt för däggdjur eftersom det inte kan syntetiseras i kroppen
och måste intas genom föda (17). Vitamin A är ett vitamin som tillsätts
mjölkprodukter i Sverige, när de har en lägre fetthalt än originalprodukten. Detta
förekommer i bl.a. mellanmjölk, margariner och fil. Varför detta görs, är för att
ersätta den mängd retinol (vitamin A) som naturligt finns i mjölken. Retinolen
förekommer i mjölkfettet och försvinner därmed automatiskt när fetthalten
minskas i produkten. För att fortfarande kunna tillgodogöra sig detta vitamin, så
berikas alla mjölkprodukter (inkl. margariner) för att människor skall kunna
tillgodose sitt behov av retinol på ett enkelt och kvalitativt sätt (18). Vitaminet är
ett essentiellt vitamin som är fettlösligt i kroppen, och bidrar till att bibehålla
många kroppsliga funktioner såsom: synen, tillväxt, utveckling och
reproduktionen. Vid klinisk brist på retinol kan ett tillstånd kallat xerophthalmia
(nattbilndhet) uppstå, som beror på att mörkerseendet är nedsatt (19, s.229230).
Vitamin D är ett prohormon som deltar i regleringen av kalcium- och
fosfatnivåerna i blodet (15, s. 268-269) Vanliga källor till vitamin D finns i solljus,
vilket därefter syntetiseras i huden, och i en del animaliska livsmedel (19, s.349).
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Enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna från 2012 visar det att det
dock kan vara svårt att tillgodogöra sig tillräckligt med vitamin D från solljus
p.g.a. de förhållanden som råder i de nordiska länderna. Därför kan brist lätt
uppstå om det, därutöver råder brist på vitamin D genom kosten (19, s.349-372).
Livsmedel som är rika på vitamin D är fet fisk, matfetter och mjölkprodukter
berikade med vitamin D. (19, s.350) Vanlig mjölk innehåller vitamin D, men inte i
någon större mängd, däremot lättmjölk och andra mjölkprodukter med låg
fetthalt har ett bra vitamin D innehåll, då de berikas. Samma sak gäller smör, där
det finns små mängder av vitaminen, i jämförelse med margarin och
margarinblandningar som innehåller 10 gånger mer D-vitamin då de har
berikats (15, s.270-271).
Sett från näringsperspektiv är margarin mer fördelaktig för våra kroppar.
Smör – tradition och smakegenskaper
Smakegenskaper av smör kan bidra till varför konsumenter väljer smör framför
margarin. Smör är en produkt som har tillverkats sedan urminnes tider (20).
Traditionellt sätt används smör direkt i matlagning eller i t.ex. bakelser. Smör
har ett högt näringsvärde på grund av dess höga andel fett, och även vitaminer
och mineraler, samt smörs unika och rika smak gör att smör uppskattas särskilt
av konsumenterna. Detta är en anledning till varför kemister har länge studerat
de aromatiska föreningarna i smör (21). I en studie från 2007 identifierades mer
än 230 olika flyktiga kemiska ämnen i smör, av dessa är det ett fåtal som kan
karaktäriseras som smöraromatiska ämnen som kan uppfattas av människors
luktsinne. De aromämnena är bl.a. söta hallon, aprikos, persika, kokos och
smörkola. Det är framförallt kokos- och smörkolaaromämnen som bidrar till en
positiv smakupplevelse, när smör används i matlagning eller bakning (21, 22). I
en annan studie från 2007 beskrivs fördelar med smör är dess smak och arom
(flavour på engelska) och dess naturliga föreställning; nackdelar med smör är
pris och risker för höga halter kolesterol (23).
Ekonomiska övervägande
Det finns en ekonomisk fördel för individen om denne väljer margarin framför
smör, i fall om Milda mat- och bakmargarin jämförs med Arlas Smör, då priset för
Milda mat- och bakmargarin kostar ca 22,90kr/kg och Arla Smör ca 61,80 kr/kg
(28).
Konditorivaror med smör eller margarin
Tidigare studier (29, 30) har även visat att smör är det matfettet som föredras
sensoriskt av konsumenter. I dessa studier serverades matfetter som de är, i ren
form, t.ex. på bröd. I en annan studie (31) där olika matfetter, smör, margarin,
olja, användes till olika bakverk visade resultat att; bullar som innehöll margarin
föredrogs bäst, mjuka kakor som innehöll smör bedömdes att ha bäst lukt och
munkänsla, och det fanns ingen signifikant skillnad emellan pepparkakor som
innehöll smör, margarin eller olja. Enligt en enkätundersökning som utfördes i
studien föredrog 62 % av konsumenterna bakelser som har bakats med smör
(31).
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Chokladsockerkaka bakas både industriellt och i det lilla hushållet. Fast fett är en
viktig ingrediens i receptet som har betydelse för den näringsmässiga och
sensoriska kvalitén av produkten. Skulle konsumenten föredra
chokladsockerkaka med smör eller margarin? Svaret har inte funnits i
litteraturen.

Syfte
Syftet var att undersöka graden av acceptans och konsumenternas preferens för
chokladsockerkakor bakade med Milda mat- och bakmargarin respektive Arla
Smör.
Frågeställningar


Vad är graden av gillande av chokladsockerkaka bakad på Milda mat- och
bakmargarin respektive Arla Smör? Gällande Utseende, Smak, Textur, Doft
och Övergripande intryck



Vilket prov föredras av konsumenterna? Chokladsockerkaka bakad med
Milda mat- och bakmargarin eller Arla Smör?

Hypotes
Det finns inte någon sensorisk skillnad mellan chokladsockerkakorna
(signifikansnivå 5 %).

Metod & Material
Litteraturundersökning
Litteraturundersökning gjordes i flera referensdatabaser såsom DiVa, Google
scholar, ScienceDirect, Scopus, SwePub, uppsala universitetsbibliotek. Sökord
som användes var “consumer test cakes margarine”, “sockerkakor
konsumenttest”, “consumer test cakes”, “smör och margarin sensorisk”, “smör
och margarin sensorik”, “sockerkakor”, “margarin”, “margarine”, “smör”, “Milda”,
“consumer behaviour margarine”, “margarine and butter”, “consumer behaviour
butter”, “butter margarine moist baking characteristic”. Artiklarna i databasen
bearbetades och gick igenom från nyast - äldre i ordning.
Planering av studien
Planering av konsumentundersökningen skedde i samråd med handledare och
uppdragsgivare vid Unilever, Sverige. Här diskuterades kring uppdragsgivares
frågeställning som önskades att besvaras, och vad som är vetenskapligt korrekt
enligt handledare och Uppasala Universitet.
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Val av bageri
Mejl skickades ut till alla bagerier i Uppsala. Bageriet som återkom med intresse
och offert anlitades för att baka chokladsockerkakorna enligt det
standardiserade receptet (Bilaga 3). I denna undersökning deltog Sätra bageriet i
Uppsala.
Receptframtagning
Två recept hämtades från internet genom en enkel sökning på google.com. De
recept som hamnade överst i träfflistan efter att ha angett: “sockerkaka recept”
valdes ut. Det enda som skiljde recepten åt var andelen matfett i ingredienslistan.
Kriterier var att receptet behövde vara enkelt att förstå, med få ingredienser och
steg i tillagningen.

Provbakning
De två utvalda recept provbakades (Leilas och Sju sorters kakors
sockerkaksrecept). Dessa var grundrecept utan tillsatt smak, därför lades kakao
till i båda recepten för att besvara uppdragsgivares önskan (Bilaga 4, 5).
Följande material användes vid provbakningstillfällerna: Milda mat- och
bakmargarin, Valio Smör/Arla Smör, Arla standard mjölk (3%), ägg, strösocker,
vetemjöl, bakpulver och kakao.
För att slutresultatet inte skulle påverkas p.g.a. att ingredienserna skulle skilja
sig åt, togs ingredienserna från samma, nyöppnade paket och vägdes upp i
bunkar/skålar med hjälp av en matvåg. Ingredienserna som hade vägts i gram
antecknades (Bilaga 6) för att säkerställa att det inte uppstod något systematiskt
fel. Recepten provabakades genom att noggrant följa receptens alla steg i
instruktionerna. Kakorna gräddades i en varsin ugnssäker teflonform på 1,5 liter
vardera av samma sort i en gemensam ugn med varmluft vid temperatur 175 °C
för att sockerkakorna inte skulle kunna påverkas i resultat av olika ugnar. Efter
gräddning av kakorna på standardiserad tid; recept 1) 45 min respektive recept
2) 30 min (Bilaga 6), kontrollerades kakorna att de var helt genomgräddade med
en provsticka i vardera kaka som mättes i mitten av kakan. När stickan visade sig
inte vara kladdig bedömdes kakan vara färdig. Då togs temperaturen på
kakornas inkråm med en mattermometer som var digital, och antecknade
kakornas temperatur när de var klara med gräddning. När kakorna helt hade
svalnat på ugnsgaller, under varsin kökshandduk skars kakorna upp, vid kakans
mitt, på varsin skärbräda med varsin brödkniv för att mäta kakhöjden med en
linjal, och antecknade huruvida kakornas höjd skiljde sig åt (Bilaga 6).
Sockerkakorna bedömdes sedan genom en intern, sensorisk profilbedömning
tillsammans med handledare. Temperatur av sockerkakornas inkråm och höjden
på sockerkakorna jämfördes. Därefter återstod ett recept (Sju sorters kakors
sockerkaksrecept) som ansågs mest lämpligt, som därefter genomgick ytterligare
en provbakning. Receptet bearbetades för att sedan skickas till bageriet (Bilaga
3).
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Bild 1. Ingredienser som användes.

Bild 2. Provbakning av chokladsockerkakor. Milda mat- och bakmargarin till
vänster och Arla Smör till höger.
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Enkät
En enkät med totalt 4 sidor togs fram för att undersöka huruvida
chokladsockerkakorna skiljde sig åt.
Första sidan av enkäten bestod av en kortare presentation av arbetet, som är en
del av ett examensarbete vid Uppsala Universitet. Förstasidan innehöll även
instruktioner hur deltagarna skulle utföra testet och information om allergener
centrerades i en inramad textruta högst upp på enkätens första sida. Information
om anonymitet, och frivillighet angavs även på enkäten. Därefter var enkäterna
uppdelade i acceptanstest och preferenstest med en balanserad
serveringsordning, och en hedonisk sjugradigskala. För varje prov efterfrågades
gillande egenskaperna utseende, smak, doft, textur och övergripande intryck.
Dessa svar skulle fyllas i genom att deltagarna kryssade (x) i den rutan som bäst
överensstämde med deras åsikt gällande varje egenskap och prov.
En sammanfattande sista sida av enkäten avslutades med att fråga:
· Vilket prov föredrar du?
· Kände du någon skillnad emellan proverna?
· Har du känt någon speciell eftersmak? (om ja, ange för vilket prov och
kommentar)
· Har du upplevt att något prov var saftigare? (Ja/Nej. Om ja, ange vilket prov
och kommentar).
Därefter avslutades enkäten med att ge deltagaren möjlighet att skriva en frivillig
öppen kommentar, och ett tack lämnades för deras medverkande (Bilaga 7).
Allergideklaration och etik i enkäten
Allergiinformation vid konsumenttestet skrevs på enkätens första sida. Här
angavs de allergener som prover innehöll d.v.s. att innehöll mjölk, gluten och ägg.
Samt att chokladsockerkakorna hade bakats i en lokal där nötter, mandlar och
soja kunde förekomma. Informationen var tydligt och placerad i en centrerad
ruta på enkätens framsida med en tydlig svart ram. Informationen förmedlades
även muntligt till de konsumenter som efterfrågade information om detta.
Konsumenterna informerades muntligt och skriftligt på enkätens första sida om
att studien genomfördes helt anonymt, att deras deltagande var frivilligt, samt
att de fick avbryta sitt deltagande i studien när de ville (Bilaga 7).
Pilotstudie
En pilotstudie inför studien genomfördes på 30 st konsumenter i en galleria i
Uppsala. Detta var för att säkerställa att enkäten som tagits fram skulle vara lätt
att besvara för konsumenterna och för att receptet skulle kontrolleras i bageriet.
Detta för att undvika systematiska fel inför den huvudsakliga studien som skulle
genomföras. Efter pilotstudien bekräftades att både receptet och enkäten var väl
fungerande och konsumenttest baserades därför på pilotstudien.
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Konsumenttest
Konsumenttest är ett verktyg med vars hjälp undersöks produktens gillande hos
konsumenter (32). Konsumenttest är ett sätt att kommunicera med
konsumenterna genom att få feedback på sin produkt, vilket är, sett från
producentens sida, positivt under produktutvecklingen eller
produktutvärderingen (33, .s.190).
Konsumenttest valdes att göra blint, eftersom att konsumenter kan ha en viss
uppfattning om ett varumärkesnamn om den visas i samband med testet. Detta
gäller t.ex. om en konsument upplever att en viss produkt har specifika hälsofördelar (34). Detta ser man exempelvis från en studie gjordes i 1996.
Konsumenter fick poängsätta kakorna och svara på frågorna två gånger. En gång
besvarades frågorna med information om produkterna och i balanserad
serveringsordning, och en andra gång utan produktinformationen. Resultatet
visar på att konsumenternas acceptans inte var påverkad av fetthalten i kakorna
eller informationen om fetthalten när den fick graderas på en 9-gradig hedonisk
skala. Däremot när de tillfrågades att vilken kaka de föredrog mest, hade
informationen om kakorna en påverkan. Utan informationen valde 70 % av
konsumenter kakan med en högre fetthalt, än den med reducerad fetthalt. När
kakorna var uppmärkta med information, valde enbart 37 % kakan med hög
fetthalt. Konsumenter ansåg att den som märkts upp med "låg fetthalt" var bättre
för dem, än den uppmärkt med "hög fetthalt". De indikerade även på att de skulle
äta mer av kakan uppmärkt med "låg fetthalt", än kakan uppmärkt med "hög
fetthalt" och den omärkta kakan (34).
Acceptanstest
Acceptanstest är det sensoriska testet som syftar till att ta reda på graden av
gillande/acceptans hos konsumenter (33, s.190). För att konsumenttestet skall
ge ett pålitligt resultat gäller det att ha minst 100 konsumenter som deltar i
studien (35). Det mest vanligt förekommande acceptanstestet är parvist och
rangordning av gillande. Detta gör att frågan om graden av gillande besvaras, och
var på skalan den angivna egenskapen som undersöks ligger. En sådan skala
kallas “Hedonisk skala” som även kallas “Grad av gillande” - skala. Skalan
beskrivs med ord för alla stegen, från extrem punkterna “tycker mycket illa om”
till “tycker mycket bra om”. Stegen brukar anses som jämnstora, och har därför
sin fördel i att det går att göra statistiska beräkningar med. Dessa hedoniska
skalor kan förekomma som en 5-, 7- eller 9-gradig skala, och kan presenteras
horisontellt eller vertikalt. Det finns dock en tendens att vid användning av en 9gradig hedonisk skala att konsumenterna undviker extrempunkterna på skalan,
och därför rekommenderas en kortare skala för att sprida ut konsumenternas
bedömningar (33, .s.194-195). Acceptanstest kan utföras på både tränade och
otränade personer, i labb eller i annan önskad miljö (32).
Preferenstest
Preferenstest är vanligt förekommande bland konsumenttester. Här får
konsumenter uttrycka sin åsikt om en produkt. Detta test är framtaget för att ta
reda på bl.a. kvaliteten på produkten i konsumenternas ögon, genom att
exempelvis låta dem besvara på frågeställningar, såsom:
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·
·
·

Vilken produkt konsumenterna föredrar? Din eller konkurrentens?
Vid behov av förändring eller uppdatering av produkten, hur kommer
konsumenterna reagera?
Kan produkten förändras för att falla fler i smaken?

Konsumenterna får då två eller flera olika prover, samt en blankett/enkät där de
ska besvara frågan om vilket prov som föredras mest. En annan variant är att
konsumenterna ska rangordna i vilken ordning de t.ex gillar proverna A, B och C
på en skala från “tycker mest om” till “tycker minst om” i enkäten (35).
Serveringsmetod vid sensoriska tester
Balanserad serveringsordning är ett krav för att eliminera möjligheterna till ett
missvisande resultat när sensoriska tester utförs. Då serverar panelledaren
hälften av bedömarna prov A först, och andra hälften prov B först. Detta ger båda
proverna en likvärdig chans till bedömning. Ett ensidigt test i ett preferenstest
kan göras, om panelledaren vet att exempelvis prov A innehåller mer socker,
eller kan föredras av konsumenterna för att ta reda på om konsumenterna också
anser detta (32). Ett tvåsidigt test kan utföras t.ex. om försöksledaren vill
fastställa om de två proverna (A & B) skiljer sig åt, utan att specificera
skillnaden(a) av proven. Detta skulle exempelvis vara ett lämpligt test om
studien involverar två sockerkakor, identiska till tillagningssätt, förutom
mängden socker som har använts i receptet (24, s. 80-82). Det tvåsidiga testet
används om riktningen för testets resultat inte är känt (33). Vid sensorisk testen
är det även viktigt att eliminera alla andra möjligen störande element, som kan
distrahera bedömaren från att göra en riktig bedömning. Exempelvis att
proverna ser olika ut, om det inte är ett beskrivande test, eller att bitarna är olika
stora (36).
Genomförande av konsumenttest
För att utföra konsumenttest kontaktades fastighetsägare av gallerior för att få
tillstånd. Chokladsockerkakor enligt det standardiserade receptet som togs fram
vid provbakningstillfällena beställdes från Sätra Bageriet i Uppsala. Plastlådor,
folie, etiketter för att packa in och koda proverna beställdes hos en grossist
genom uppdragsgivaren, Unilever. Proverna packades i linje med sensoriska och
etiska aspekter på Institutionen för kostvetenskaps kök. Avgränsningar för
deltagare i konsumenttest skedde avseende ålder från 20 år då risken för
påverkan på livsmedelsval från målsmän minskar, eftersom de deltagande med
stor chans flyttat till ett eget hushåll.
Konsumenttesten genomfördes i gallerior under två dagar i april månad år 2014,
mellan kl.11-19 under båda dagarna. Undersökningen genomfördes som ett
acceptanstest och preferenstest med balanserad serveringsordning, där
konsumenterna fick smaka på chokladsockerkakorna, och besvara en enkät med
frågor kring vad de ansåg om dem. Konsumenterna som deltog i studien
rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att deltagare består
av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (25, s.194196). Dessa konsumenter fick proverna portionsvis, färdigförpackade och
kodade med siffror ifrån en slumpvalstabell. Detta eftersom konsumenterna inte
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fick veta att parametern matfett undersöktes. Totalt ingick 338 otränade
konsumenter.

Bild 3. Hur proverna paketerades.

Bild 4. Hur proverna serverades till konsumenterna (en låda per konsument).
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Etiska överväganden inför konsumenttester
Ytterst hänsyn bör tas till deltagarnas hälsa och säkerhet när födoämnen
undersöks. Forskare som utför experiment involverande människor bör känna
till gällande riktlinjer. Dessa riktlinjer utformas av Nürnbergkonventionen (25)
(Bilaga 2). Utöver de riktlinjerna i Nürnbergkonventionen, fler etiska principer
inom svensk forskning tittades närmare för att säkerställa studiens standard
gällande etiken. Dessa var 1) Informationskravet, 2) samtyckeskravet, 3)
konfidentialitetskravet 4) nyttjandekravet. Detta avser att alla deltagare har rätt
till information om studien, att forskaren alltid behöver varje deltagares
godkännande att ta med informationen som den lämnar. Forskaren bör även ta
hänsyn till deltagarnas integritet och enbart använda sig utav information som är
relevant för studien, samt att forskaren alltid skall visa respekt för alla deltagare
då de inte skall utnyttjas för något annat än forskningsfrågan avser (25). När
enkäten skulle skapas övervägdes ovan aspekter avseende människors hälsa (24,
s.73) då det är födoämnen som skulle undersökas. Därför informationen om
förekommande allergener i chokladsockerkakorna ska centreras på framsidan av
enkäten, med en tydlig, svart inramad kant (26). Alla deltagare som välja att vara
med ska informeras på enkäten, men även muntligt att deltagandet är frivilligt,
och helt anonymt (inga namn, personnummer eller telefonnummer samlas in
utav deltagarna), samt att de kan när som helst avbryta sitt deltagande (27).

Databearbetning
Resultat från konsumenttest bearbetades i IBM SPSS Statistics Version 22,
Release 22.0.0.0, 64-bit edition. SPSS (Statistical Packages for the Social
Sciences).

Resultat
Totalt ingick 338 konsumenter i undersökningen, varav 206 kvinnor, 104 män,
28 valde att inte ange kön. 400 enkäter förbereddes vara av 338 med svar kom
tillbaka, d.v.s. 15.5 % externt bortfall. Det förekommer intern bortfall, vilket
presenteras i varje figur.
Åldersfördelning:
20-29 år: 103 konsumenter (30,5 %), 30-39 år: 41 konsumenter (12,1 %), 40-49
år: 43 konsumenter (12,7 %), 50-59 år: 33 konsumenter (9,8 %), 60-69 år: 54
konsumenter (16 %), 70 år och äldre: 37 konsumenter (10,9 %), Okänt: 27
konsumenter (8 %), Total: 338 konsumenter (100 %). Kaka med Arla Smör
kodades som 151, och kaka med Milda mat- och bakmargarin kodades som 797.
Preferenstest:
Av 338 konsumenter föredrog 149 (44,08%) konsumenter prov 151
(chokladsockerkaka med Arla Smör), 128 (37,87%) konsumenter föredrog prov
797 (chokladsockerkaka med Milda mat- och bakmargarin),
19

16 st (4,73%) bortfall och 45 (13,31%) konsumenter kände inte någon skillnad
emellan proverna och besvarade inte preferenstestet.

Figur 3. Visar vilket av proven som föredrogs av konsumenterna (n=338).
Prov 151 med Arla Smör och 797 med Milda mat- och bakmargarin.

Resultatet av ett Chi-två test visade att det inte var någon signifikant skillnad i
konsumenternas preferenser för chokladsockerkakor med Milda mat- och
bakmargarin respektive Arla Smör på en signifikansnivå 5% (n=338) (p=0,229).
Tabell 2. Resultat av chi-två test mellan sockerkakor med smör och margarin.
Ingen signifikant skillnad. p=0.229 (<0,05%).
Test Statistics
Favorit_numeris
k
Chi-Square

1,592a

df

1

Asymp. Sig.

,207

Exact Sig.

,229

Point Probability

,043

a. 0 cells (0,0%) have expected
frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is
138,5.
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Av de konsumenter som deltog (n=338) på frågan: ” Finns det någon/några
skillnader mellan kakorna enligt dig?” Tyckte nästan hälften (151 konsumenter,
44,67%) att skillnaderna var ”knappt märkbara” emellan kakorna. Strax över en
tredjedel (115 konsumenter, 34,02%) angav även att skillnaderna var
”märkbara” mellan proverna. Enbart 18 konsumenter (5,3 %) kunde känna en
“tydligt märkbar” skillnad. Samtidigt som 37 konsumenter (10,9%) som angav
att skillnaden mellan kakorna var “inga alls”, vilket framgår i Figur 4.

Figur 4. Skillnader som uppfattades mellan proverna av konsumenterna. Diagrammet visar
antalet personer som svarat på frågan: “Finns det någon/några skillnader mellan kakorna enligt
dig?”
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I preferenstestet angav mer än hälften (66,27%) av konsumenterna (n=338) att
de tyckte det ena provet var saftigare än det andra, när de fick svara på frågan:
“Har du känt att någon kaka var saftigare?”. Detta visas i figur 5.

Figur 5. Sammanställning av hur många av konsumenterna (n=338) uppfattade att ena provet
var saftigare än den andra. Resultatet är angivet i procent (%).
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Konsumenterna (n=338) var dock inte överens om vilket prov som var saftigare.
Deras åsikter var delade i frågan. Konsumenterna fick svara på frågan: “Har du
känt att någon kaka var saftigare? Om Ja, ange provnummer…”. Nästan lika många
valde prov 151 med Arla smör (31,95%) som saftigare som prov 797 med Milda
mat- och bakmargarin (33,43%) enligt figur 6. Kodnummer 999 (29,59%) anger
de konsumenter som har svarat ”Nej” på frågan.

Figur 6. Sammanställning av vilket prov som upplevdes som saftigast angivet i procent (%) när
konsumenterna fick svara på frågan: “Har du känt att någon kaka var saftigare?”
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Figur 7 visar resultatet på preferenstestet fördelat på ålder* emellan
konsumenterna (n=338) när de har fått svara på frågan: ”Vilken kaka föredrar
du? Jag gillar bäst provnummer...:” Signifikant skillnad fanns (37) för
åldersgruppen 40-49år, vilket inte gällde de andra åldersgrupperna.

Figur 7. Visar konsumenternas val av vilket prov som föredrogs fördelade på åldersgrupper
(antal personer per åldersgrupp).

* Siffran för prov 797 i åldern 70 år och äldre redovisas inte i tabellen, värdet = 10.
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Figur 8 visar resultatet på preferenstestet fördelat på kön emellan
konsumenterna (n=338) när de har fått svara på frågan: ”Vilken kaka föredrar
du? Jag gillar bäst provnummer...:” Resultatet analyserades för respektive kön,
bortfall och de som gillade båda prover lika mycket räknas inte in. Totalt 82
svarade att de gillade ett av proven bäst, 52 män angav prov 151 med Arla Smör
var bäst och 30 män angav att de föredrog prov 797 med Milda mat- och
bakmargarin. Det finns signifikant skillnad för män, men inte för kvinnor.

Figur 8. visar fördelningen av preferensen hos konsumenterna (n=338) fördelade på kön.
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Acceptanstest:
Konsumenterna fick i acceptanstestet ange på en sjugradig hedonisk skala från
“tycker mycket illa om” 1 till “tycker mycket bra om” 7 vad de ansåg om respektive
prov (prov 151 med Arla Smör och prov 797 med Milda mat- och bakmargarin)
gällande: utseende, smak, textur, doft och övergripande intryck. Det var ingen
signifikant skillnad i graden av acceptansen för: övergripande intryck, smak,
textur och utseende gällande chokladsockerkakorna bakade med Milda mat- och
bakmargarin respektive Arla Smör. Resultat presenteras för median värdet i figur
9.

Figur 9. Medianvärde för de sensoriska egenskaperna gällande konsumenternas (n=338)
acceptans för chokladsockerkakorna (gällande egenskaperna: utseende, smak, doft, textur och
övergripande intryck) bakade med Milda mat- och bakmargarin respektive Arla Smör.
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Figur 10 visar resultatet av acceptanstestets medelvärde för proverna 151 med
Arla Smör och prov 797 med Milda mat- och bakmargarin gällande
egenskaperna: utseende, smak, doft, textur och övergripande intryck.
Konsumenterna fick besvara graden av gillande i acceptanstestet med en
sjugradig hedonisk skala från “tycker mycket illa om” 1 till “tycker mycket bra om”
7.

Figur 10. Medelvärde för de sensoriska egenskaperna (utseende, smak, doft, textur och
övergripande intryck) gällande konsumenternas (n=338) acceptans för chokladsockerkakorna
bakade med Milda mat- och bakmargarin respektive Arla Smör.

Kommentarer ifrån enkäten:
Dessa citat är funna efter frågan: “Vilken kaka föredrar du?” då konsumenterna
fick frivilligt lämna kommentarer:
“Jag tycker den andra stycken var godare (151) eftersom smaksinnen blir
påverkad.”
“Den (151) smakade jag först”
“Hade lite högre förväntningar efter den första (797), kanske påverkade.”
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”... Om jag skulle veta att någon av kakorna innehöll något konstgjort
sötningsmedel, palmolja eller annan förkastlig ingrediens skulle det vara ett
starkare skäl att välja bort den produkten, än den lilla smakskillnaden ...”
I enkäterna förekom det även kommentarer efter frågan: “Har du känt någon
speciell eftersmak?” Kommentarer som ”smakar kokos” och ”smakar kola“ fanns
för prov 151 med Arla Smör, men inte för prov 797 med Milda mat- och
bakmargarin, vilket kan utläsas i Appendix 1.
Resterande kommentarer ifrån de insamlande enkäterna (n=338) har
sammanfattats, tolkats och sammanställts med gemensamma drag i Appendix 1.

Diskussion
Metod diskussion
De sensoriska tester som valdes för konsumenttesten var ett acceptanstest och
ett preferenstest enligt metodiken för ett tvåsidigt partest (32, s.1-2). Att
använda sig av ett acceptanstest och ett preferenstest enligt metodiken för ett
tvåsidigt partest möjliggjorde det att besvara frågeställningarna. Detta genom att
undersöka vilket prov som föredras (preferens) och hur mycket den gillas på en
hedonisk skala (acceptans). Dessa tester valdes att utföras med en balanserad
serveringsordning. Att använda sig av metodiken med balanserad
serveringsordning enligt sensorisk praxis, var ett beslut som visade sig vara
klokt, eftersom det är en faktor som kan påverka resultatets giltighet. Detta
observeras från första tre kommentarer som besvarar frågan: “Vilken kaka
föredrar du?” under resultat, där konsumenterna själva har kommenterat att de
upplever i någon form att de påverkats av i vilken ordning proverna serverades.
Som nämndes tidigare finns det ett samband mellan konsumenters grad av
gillande och vilket sorts matfett som de vanligtvis brukar äta. Konsumenter
föredrar de fett som de är vana vid att äta (7), detta är en faktor som kan ha
påverkat konsumenternas acceptans och preferens vid undersökningen av
chokladsockerkakorna eftersom det är matfetter (Milda mat- och bakmargarin
och Arla smör) som undersöktes. Detta är inget som undersökningen kan
bekräfta samband till, eftersom konsumenttestet genomfördes blint. Därför
kunde heller inga närmare frågor ställas kring deltagarnas inköpsvanor, för då
skulle frågeställningen ha avslöjats.
Chokladsockerkakorna bakades av Sätra bageriet för att standardisera prover.
Alla prover behandlades likadant under hela studien, för att inte skapa skillnader
emellan proverna. Exempelvis med olika gräddningstider i ugnen skulle
saftigheten i det ena provet kunna minska, och där med kunnat påverka
resultatet.
Urvalet av deltagare var ett bekvämlighetsurval, i detta fall var det endast
besökande konsumenter i de galleriorna under dessa dagar som var utvalda även
om bland dessa valdes ut vissa slumpmässigt. När man tillämpar
bekvämlighetsurval bör man vara försiktig att generalisera till andra
konsumenter i landet eller staden eller t.o.m. samma gallerior under andra dagar
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och tider. Dock är bekvämlighetsurval mycket vanligt, energi- och
kostnadseffektivt och passande för den här typen av studie, då data som blir
resultatet utgör inte slutgiltiga resultatet, p.g.a. icke-generaliserbarhet, men
fungerar som en förstudie som senare kan användas för fortsatt forskning eller i
detta fall i uppdragsgivarens produktutveckling (25, s.194-196).
Bortfall
Det krävs minst 100 deltagare för ett konsumenttest, för att ge ett pålitligt
resultat (35). Antalet enkäter som förbereddes var 400 st., och deltagarna som
ingick i denna undersökning var 338 st., d.v.s. 62 st. var externt bortfall. Detta
påverkar dock inte det slutliga resultatets validitet, eftersom det var tillräckligt
många konsumenter som deltog.
Det förekom internt bortfall, vilket presenterades i varje figur. Internt bortfall
valdes att tas med i resultatet, eftersom det bedömdes att det var så lite
information som fattades (t.ex. om en deltagare inte uppgav ålder eller kön), så
hade det totala bortfallet blivit större, och mycket viktig information hade gått
till spillo om de inte valdes att tas med.
Validitet och Reliabilitet
Validiteten är hög, då stickprovet för undersökningen är över 100 konsumenter,
vilket enligt litteraturen är minimum för att räknas som ett säkert resultat.
Målgruppen för denna studie var konsumenter fyllda 20 år, inga deltagare i
undersökningen var under 20 år, och därför anser författarna att de mätte den
målgrupp som ämnades att undersöka.
Författarna anser att reliabilitet för denna studie är hög, då den sensoriska
metodiken låg av högsta vikt genom hela undersökningen. Därför kunde hela
metoden motiveras med gott stöd från litteraturen, och sensorisk praxis.
Metoden skulle kunna ge likvärdigt resultat om konsumenttestet upprepas
under samma betingelser, dock påverkas resultat mycket av vilka
konsumenterna man får som deltagare.
Resultat diskussion
I preferenstestet visade det sig att det var några fler konsumenter (149
personer) som föredrog prov 151 med Arla Smör i jämförelse med de
konsumenter (128 personer) som föredrog prov 797 med Milda mat- och
bakmargarin. Resultatet uppnådde inte en signifikansnivå på 5 %.
Resultatet tyder på att båda produkterna har likvärdiga egenskaper, då när
konsumenterna tillfrågades i preferenstestet: “ Finns det någon/några skillnader
mellan kakorna enligt dig?” visade det sig att av de konsumenter som svarade
“Ja” på frågan, ansåg hälften av dem att skillnaderna var ”knappt märkbara”
emellan kakorna, och drygt en tiondel angav att det fanns inga skillnader alls.
När konsumenterna tillfrågades: “Har du känt att någon kaka var saftigare?”
svarade drygt två tredjedelar (66,27%) av konsumenterna att “Ja” det ena provet
var saftigare än det andra, resultatet från denna fråga visade sig vara signifikant
(37). Därefter kompletterades frågan med: “Om Ja, ange vilket provnummer”
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vilket resulterade i att konsumenterna som ansåg att ett prov var saftigare än det
andra, inte var överens om vilket prov det var. Nästan lika många ansåg att prov
151 med Arla Smör (31,95%) var saftigast, som konsumenterna som ansåg att
prov 797 med Milda mat- och bakmargarin (33,43%) var saftigast av alla som
deltog i studien (n=338). Från detta kan en slutsats dras om att det fanns en
signifikant skillnad gällande provernas saftighet, däremot var inte
konsumenterna överens om vilket av proven som de ansåg var saftigast. Vidare
studier med större stickprov skulle behöva komplettera detta resultat, för att
bekräfta om ena provet var saftigare än det andra.
Gällande preferens uppdelad i åldersgrupper, visade det sig att det fanns inget
signifikant resultat för alla åldersgrupper, förutom konsumentgruppen med
åldern 40-49 år (37). Resultatet ska tolkas med försiktighet, då det enbart en
liten grupp konsumenter (33 st.) vilket i konsumentundersökningar inte kan
tolkas som ett tillförlitligt resultat (32).
Från resultatet av preferenstestet fördelat på kön visade det att det fanns en
signifikant skillnad i preferens för män mellan proverna (Ref. ISO). Män föredrog
prov 151 med Arla Smör framför prov 797 med Milda mat- och bakmargarin,
men även detta resultat ska tolkas med försiktighet eftersom det var enbart 82
män i konsumentgruppen som kunde ange att de föredrog det ena provet
framför det andra. Resultatet kunde inte finna någon signifikant skillnad för
kvinnor. Hur könet har påverkat preferensen är dock oklart, möjliga anledningar
kan vara bl.a. fysiologisk skillnad, genusperspektiv, olika sensoriska
uppfattningar. Framtida studier rekommenderas för att undersöka om könet är
en avgörande faktor för preferens.
Vid utvärdering av konsumenternas acceptans av chokladsockerkakorna med
Milda mat- och bakmargarin eller Arla Smör var det ingen av de sensoriska
egenskaperna (utseende, lukt, textur, smak och övergripande intryck) som
undersöktes stack ut. Detta efter att acceptanstestet räknats ut i median och
medelvärde, tyder på att den uppsatta hypotesen för studien var korrekt.
I resultatet framkom det bland konsumenternas kommentarer om att
chokladsockerkakan prov 151 med Arla smör smakar “kokos” och “kola”. Detta
kan förklaras som dessa smaker uppstod från smörs unika aromämnen (16, 17)
(Appendix 1.).
Faktorer som påverkar beslutfattande
Som nämndes tidigare väljer konsumenterna inte produkter enbart baserat på
hur de smakar (8, 9). Det är flera faktorer som spelar roll såsom
varumärkesnamn, och produktinformation i deras beslutfattande (34). Detta ser
vi i den sista kommentaren som besvarar frågan: “Vilken kaka föredrar du?”
under resultatet. Här nämnde konsumenten om att produkter fria från
“konstgjort sötningsmedel”, “palmolja” och “annan förkastlig ingrediens” är
viktigare än “den lilla smakskillnaden”. Palmoljan syftar antagandevis till de
miljöproblem som hänger ihop dess tillverkning (38) och med “konstgjord
sötningsmedel” samt “annan förkastlig ingrediens” förmodas konsumenten syfta
till frågor kring sin egna hälsa. Detta tolkas som den här konsumenten
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värdesätter miljö (psykologiska faktorer) och hälsa (fysiska/kemiska egenskaper
av själva livsmedlet) som viktiga faktorer som ingår i dennes beslutsfattande
processen utöver sensoriska aspekter.
Näringsaspekter
För de 128 konsumenter (37,9 %) som valde prov 797 med Milda mat- och
bakmargarin som deras favorit, och de 45 konsumenter (13,3 %) som tyckte om
båda proverna lika mycket, kan det vara ekonomiskt och hälsomässigt
fördelaktigt för att välja margarin i första hand.
Som nämndes i bakgrunden är Milda mat- och bakmargarin baserad på
vegetabiliska oljor med tillsatt vitamin A och D. Dessutom en studie från 2013
visade det att merparten av de fleromättade fettsyrorna som bl.a. finns i
vegetabiliska oljor och oljebaserade matfetter, behålls intakta vid matlagning och
bakning. Matlagningsfett med dessa fettsyror bidrar till att förbättra matens
nutritionella värde, genom att tillföra essentiella fleromättade fettsyror och
vitaminer till kosten (39).
Fetthalt
Under receptundersökningen togs hänsyn till kakans totala mängd fett skulle
vara under 28 %. Detta med anledning till att i en sensorisk analys som gjordes
år 1994, visade att så länge den generella fetthalten i kakan är hög, oberoende på
vilket sorts fett som används, så finner man ingen signifikant skillnad emellan
kakorna rent sensoriskt (40). I den här studien söks svar på om det finns en
skillnad på de två matfetterna som användes (Milda mat- och bakmargarin och
Arla Smör), därför skulle det vara ologiskt att utföra konsumenttest på kakorna
med mer än 28 % fett i receptet, medvetna om att det skulle kunna påverka
resultatet. Receptet användes slutligen hade fetthalt på 11 %.
Kakhöjd
Enligt studien gjordes i Storbritannien 1996 påverkar olika fettyper utifrån
sensoriska egenskaper av en bakad kaka. Särskilt en kaka som bakats med smör
hade en högre volym, högre grad av saftighet och mjukare textur, än kaka bakats
med shortening (41). Margarin nämndes inte i förhållande med kakhöjd i
studien. Därför mättes kakhöjd för att se om det finns någon skillnad mellan
kakor som bakats på smör respektive margarin för att observera om någon
väsentlig skillnad i höjden skulle uppstå. Eftersom vi ska utföra blint test, två
prover måste se så lika som möjligt ut. I den här undersökningen visade sig att
kakor med smör och margarin inte har någon väsentlig skillnad i höjden (7,95
cm respektive 7,65 cm, Bilaga 6), därför behövde provernas höjd inte justeras.
Kakaosmak
Fetter var den primära fokusen av den här studien. När det är sensorisk effekt av
fetter i kakor som ska undersökas, brukar det inte vara en rekommendation att
smaksätta, i det här fallet kakorna, eftersom olika ingredienser såsom
smaksättningen kan reagera och samspela med olika fetter - och därmed kan
påverka slutresultatet. Därför rekommenderas det att ha så få ingredienser som
möjligt, så ren som möjligt för att säkerställa slut resultatet. Det är dock
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uppdragsgivarens önskemål att sockerkakor ska smaksättas, på grund av att
detta är en pilotstudie som senare kan användas i uppdragsgivarens
produktutveckling.
Salthalt
Salthalt i margarin och smör uppmärksammades, eftersom saltsmak kan påverka
konsumenternas gillande. Margarin som undersöktes i den här studien var Milda
mat- och bakmargarin som innehåller 1,5 % salthalt, smör med lika salthalt
efterlystes. Smör som skulle väljas mellan var bl.a. Arla Smör(1,2 %), Valio Smör
(1,4 %), Valio Eila laktosfritt smör (0,8 %). Till provbakningen användes Valio
Smör (1,4 %), som hade närmsta salthalt, men till konsumenttest användes Arla
Smör. Detta på grund av att Sätra bageriets leverantör hade slut på smöret som
hade närmare salthalt till Milda mat- och bakmargarin. Detta kan ha påverkat
konsumenternas acceptans.
Etik
I ett seminarium där projektidén presenterades uppstod det en diskussion om
målgruppens ålder. Åsikter som författarna tog mot var om det var oetiskt att
avvisa konsumenter som var under 20 års ålder. Den här funderingen besvaras
med följande: dels var målgruppen ett önskemål från vår uppdragsgivare, och
dels bör en undersökning ha en specifik målgrupp som är relevant till
undersökningen. Det skulle annars inte ge ett valitt resultat om man skulle
undersöka någon som inte ingår i målgruppen, vilket leder till att
undersökningen då bryter mot Nürnbergkonventionen - “The study should yield
fruitful results for the good of society.” (Bilaga2). Nürnbergskonventionen
uppstod för att säkerställa ingen människa ska behandlas felaktigt och utsättas
för risker på grund av experiment. I det här fallet som vi tidigare nämnt, ska
sensoriska undersökningar inte vara fara för livet eller medge risker utöver vad
vardagligt liv utgör. Men eftersom hänsyn togs till att många konsumenters tid
används för att prova och besvara frågor och därför det var viktigt för oss att
kunna ge ett tillförlitligt resultat som senare kan bidra till fortsatt forskning
därmed gynna samhället. För att ingen konsument som inte passade in i
målgruppen skulle känna av utanförskap bjöd vi på godis för att tacka för visat
intresse.

Slutsats
Syftet var att undersöka graden av acceptans och konsumenternas preferens för
chokladsockerkakor bakade med Milda mat- och bakmargarin respektive Arla
Smör. Studien fann att det inte fanns någon signifikant skillnad i konsumenters
generella uppfattning av acceptans och preferens för chokladsockerkakorna som
undersöktes.
Vid acceptanstestet visade det att graden av gillande (gällande utseende, smak,
textur, doft och övergripande intryck) var likvärdiga för båda proven sett från
median och medelvärde.
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Prov 151 med Arla Smör föredrogs framför prov 797 med Milda mat- och
bakmargarin, men det fanns ingen signifikant skillnad för resultatet. Resultatet
visade även att kön och ålder kunde påverka preferensen för
chokladsockerkakorna, men stickprovet i denna undersökning var inte
tillräckligt stort för att bekräfta detta. Därför kan det vara av intresse för
framtida studier, för att bekräfta detta.
Hypotesen som sattes upp för undersökningen visade sig vara korrekt, eftersom
det inte fanns någon signifikant skillnad mellan proverna.
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Bilaga 1
Arbetsfördelning: Chika 50% / Emilia 50%
Chika/Emilia
•Planering av studien och uppsatsarbetet 30/70
•Litteratursökning 50/50
•Datainsamling 50/50
•Analys 50/50
•Skrivandet av uppsatsen 70/30

37

Bilaga 2
De sju punkter i Nürnbergkonvention är:
“(1) It is essential the subjects give voluntary consent to participation.
(2) The subject should have the legal capacity to give the consent.
(3) The subject should be able to exercise free power of choice about
participating in the study.
(4) The study should yield fruitful results for the good of society.
(5) The researchers should protect the rights and welfare of all the subjects.
(6) The researchers must ensure that the risks to the subjects associated with
the study do not outweigh either the potential benefits to the participants or the
expected value of the knowledge sought to society.
(7) Above all, the researchers must ensure that each person participating in the
study had the right of adequate and informed consent without undue duress.
In legal language, most sensory studies pose no risk “above the ordinary risks of
ordinary life (24, s.73)”.
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Bilaga 3

Chokladsockerkaka
Ingredienser:
75 g Milda mat- och bakmargarin/smör
1 dl mjölk
2 ägg
2 dl socker
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 msk kakao
+ 20 g Milda mat- och bakmargarin/smör till att smörja kakformen med
Tillagning:
1. Sätt ugnen på 175 grader
2. Smörj sockerkaksformen
3. Smält smöret i en kastrull på spisen, tillsätt mjölken och ställ åt sidan att
svalna.
4. Vispa ägg och socker poröst i en bunke.
5. Blanda mjöl, bakpulver och kakao i en skål.
6. Skikta ned mjölblandingen i äggsmeten försiktigt under omrörning, rör
om till en smidig smet.
7. Häll i mjölkblandningen i smeten och rör ut.
8. Häll upp kaksmeten i sockerkaksformen i ett jämnt lager.
9. Grädda kakan i mitten av ugnen i 25-35 minuter.
10. Prova med en sticka för att kontrollera att kakan är klar, är stickan torr –
då är kakan klar.
11. Låt kakan svalna helt innan servering.
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Bilaga 4

Saftig sockerkaka, Leilas grundrecept
3 st ekologiska ägg
2.5 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
50 g smör
1 dl mjölk
3.5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 st nypa salt
skal av 1 citron
smör och ströbröd till formen
Gör så här
1. Saftig sockerkaka
Sätt ugnen på 175 grader, varmluft.
2. Vispa ägg, strösocker och vaniljsocker vitt och riktigt pösigt.
3. Smält smöret och rör i mjölken, blanda det med äggsmeten.
4. Blanda vetemjöl, bakpulver och salt och vänd försiktigt ner det i
sockerkakssmeten.
5. Fyll en smord och bröad sockerkaksform.
6. Grädda sockerkakan naturell i mitten av ugnen i 25-30 minuter. Prova med en
sticka, sockerkakan ska inte vara kladdig.
7. Låt din sockerkaka svalna något och stjälp sedan upp den på en tallrik eller
ett brödgaller.

40

Bilaga 5

Sockerkaka – sju sorterskakor
75 g smör
1 dl mjölk
2 ägg
2 dl socker
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
Rivet skal av 1 citron
Sätt ugnen på 175 grader
Smöra och bröa en sockerkaksform
Smält smöret, häll i mjölken och låt svalna
Vispa ägg och socker pösigt
Blanda övriga ingredienser och sikta ner i "äggsmeten"
Vänd ner smöret och mjölken
Häll smeten i formen och grädda i nedre delen av ugnen ca 45 min
Prova med en sticka, den ska vara helt torr
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807,3g
35min
175°C varmluft
100°C
7,3cm

796,5g
30 min
175°C varmluft
89°C
8cm

Smet total
Tid i ugn
Temm ugn
Kärntemperatur
Kakhöjd
Kakans slutliga vikt

fetthalt

Profilbedömning

Anteckningar

50g
177,5
243g
3,5g
103,6g
234g
8,8g
17,2g
20g

50g
171,7g
238,7g
3,2g
100,8g
234g
9,1g
16,5g
20g

Matfett
Ägg
Socker
Vaniljsocker
Mjölk
Vetemjöl
Bakpulver
Kakao
Mattfett till formen
703,1g
45min
175°C varmluft
100,5°C
7,9cm

Här användes Valios
smör med 1,4%
salthalt, eftersom den
var närmast 1,5%
(som Milda har)
saftig, kraftig skorpa,
mjukt inkråm. Dov
mörk färg av kakao,
smakar mer neutral
choklad.
Här användes ägg från
Ugglesta gård
frigående höns, och
vetemjöl från Icas egna
varumärke
11 %

702g
45min
175°C varmluft
101,7°C
7,8cm

Sju sorters kakor smör Sju sorters kakor
milda
75g
75g
116,6g
113,1g
207,9g
215,3g
101g
94,1g
217,7g
221,3g
11g
9,2g
17,9g
16,8g
20g
20g

Här användes Valios
smör med 1,4%
kladdig efter 30min
bakning, bakade 5min salthalt, eftersom den
var närmast 1,5%
extra
(som Milda har)
Mjölkig smak, smakar
Luktar choklad, saftig.
likt mjölkchoklad.
Konsistens likt lera.
Aning klistrig i
Doftar tydligt choklad.
Kompakt textur.
konsistens.Mycket
En aning torr rakt
neutral doft.
sötma
igenom
Här användes ägg från Här användes ägg från Här användes ägg från
Ugglesta gård
Ugglesta gård
Ugglesta gård
frigående höns, och
frigående höns, och
frigående höns, och
vetemjöl från Icas egna vetemjöl från Icas egna vetemjöl från Icas egna
varumärke
varumärke
varumärke
11 %
6,2 %
6,3 %

Leilas milda

Leilas smör

652g
35 min
175°C varmluft
93°C
7,5cm
596,3g

641,9g
35min
175°C varmluft
93°C
8,0cm
583,6g

Neutral chokladsmak,
poröst inkråm. doftar
genuint choklad,
elasitsk textur

12 %

Smakar och doftar likt
mjölkchoklad. Saftig i
smak och textur,
smular lätt sönder

12 %

Här användes Arlas
smör med 1,2% salt,
eftersom Valios ej
fanns i butik

Sju sorters kakor,
bagerimjöl milda
75g
104,3g
179,3g
92,8g
202,3g
9,1g
17,1g
20g

Sju sorters kakor,
bagerimjöl smör
75g
106,8g
174,6g
91,5g
197,9g
9,5g
15,7g
20g

Provbakning
Bilaga 6

Receptet som användes i den här studien var baserat på sju sorters kakor.
Kakhöjd sju sorters kakor smör genomsnitt: 7,95cm
Kakhöjd sju sorters kakor milda genomsnitt: 7,65 cm
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Bilaga 7

Konsumenttest av Chokladsockerkakor
Examensarbete inom Kostvetarprogrammet, Institutionen för kostvetenskap, UPPSALA UNIVERSITET.

Information om allergener:
Chokladsockerkakorna innehåller gluten, laktos, mjölkprotein, ägg och har
bakats i en lokal där nötter, mandlar och soja förekommer.

Vi är två studenter ifrån Institutionen för kostvetenskap som just nu håller på
med vårt examensarbete inom Kostvetarprogrammet. Vi är därför väldigt
tacksamma för att ni är med och vill delta i vår undersökning. Detta test är
anonymt, helt frivilligt att utföra, och du kan därför avbryta ditt deltagande när
som helst.
Du kommer nu att få smaka på två olika Chokladsockerkakor och vi vill att du
anger på en skala från ”Tycker mycket illa om” till ”Tycker mycket bra om” vad
du tycker om kakornas utseende, lukt, textur, smak, och övergripande intryck.
Vi kommer även att fråga dig om du uppfattar några skillnader mellan
kakorna, samt vilken du föredrar.
Titta, lukta och smaka på kakan i angiven ordning – koncentrera dig och
försök komma ihåg hur kakan är. Smaka genom att ta en tugga ifrån mitten av
varje kaka och tugga ordentligt. Skölj ur munnen med vatten mellan varje
prov.
Chokladsockerkakorna har varsitt tresiffrigt provnummer angiven på
förpackningen samt på enkäten. Observera: smaka på proverna i
samma ordning som anges på enkäten.
Med vänliga hälsningar
Emilia Frankén
Chika Holmström
Sätt ett kryss (x) för ett relevant alternativ:
Kön: Kvinna Man

⏭

⏭

Ålder: 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år och äldre

⏭

⏭

⏭

⏭

⏭

⏭

VÄND SIDA
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Sätt ett kryss (x) i den ruta som överensstämmer bäst med vad du tycker om
utseende på skalan nedan gällande lukt, textur och smak på:
Provnummer: ………………….
Utseende
Tycker
mycket illa
om

Tycker illa
om

Tycker
något illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Tycker
något bra
om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra
om

Tycker
något bra
om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra
om

Tycker
något bra
om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra
om

Tycker
något bra
om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra
om

Lukt
Tycker
mycket illa
om

Tycker illa
om

Tycker
något illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Textur
Tycker
mycket illa
om

Tycker illa
om

Tycker
något illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Smak
Tycker
mycket illa
om

Tycker illa
om

Tycker
något illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Övergripande intryck på provnummer: ……….
Tycker
mycket illa
om

Tycker illa
om

Tycker
något illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Tycker
något bra
om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra
om

Kommentar:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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NU SKA DU SMAKA PÅ DEN ANDRA KAKAN.

Sätt ett kryss (x) i den ruta som överensstämmer bäst med vad du tycker om
utseende på skalan nedan gällande lukt, textur och smak på:
Provnummer: ………………….
Utseende
Tycker
mycket illa
om

Tycker illa
om

Tycker
något illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Tycker
något bra
om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra
om

Tycker
något bra
om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra
om

Tycker
något bra
om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra
om

Tycker
något bra
om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra
om

Lukt
Tycker
mycket illa
om

Tycker illa
om

Tycker
något illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Textur
Tycker
mycket illa
om

Tycker illa
om

Tycker
något illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Smak
Tycker
mycket illa
om

Tycker illa
om

Tycker
något illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Övergripande intryck på provnummer: ……….
Tycker
mycket illa
om

Tycker illa
om

Tycker
något illa om

Tycker
varken bra
eller illa om

Tycker
något bra
om

Tycker bra
om

Tycker
mycket bra
om

Kommentar:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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AVSLUTNINGSVIS SVARA PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:
1. Vilken kaka föredrar du?
Jag gillar bäst provnummer: ………………….
Varför gillar du den bäst?:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Finns det någon/några skillnader mellan kakorna enligt dig?
Sätt ett kryss (x) i den rutan som överensstämmer mest med din åsikt:

□
inga alls

□

□

□

knappt märkbara

märkbara

tydligt märkbara

3. Har du känt någon speciell eftersmak? Sätt ett kryss (x) i den rutan som övers
stämmer bäst med din åsikt:

□

□

Ja

Nej

□
Vet ej/Ingen åsikt

Om Ja, ange vilken eftersmak och i vilket provnummer:………………
Kommentar:…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
4. Har du känt att någon kaka var saftigare?Sätt ett kryss (x) i den rutan som övers
stämmer bäst med din åsikt:

□

□

Ja

Nej

□
Vet ej/Ingen åsikt

Om Ja, ange vilken, provnummer: ………….
Avslutande kommentar:
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
Tack för din medverkan!
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Appendix 1
Kommentarer151grupp

Valid
Bra textur
Bättre än förra
Doftrik
Dålig smak
Dålig textur
För litet prov
För söt
God smak
Hög sötma
Ingen/Dålig doft
Saftigare
Ser sötare ut
Smaklös
Sämre än förra
Torrt
Upplever proverna
lika
Total

Frequency Percent Valid Percent
251
74,3
74,3
3
,9
,9
1
,3
,3
1
,3
,3
4
1,2
1,2
5
1,5
1,5
1
,3
,3
4
1,2
1,2
17
5,0
5,0
1
,3
,3
3
,9
,9
8
2,4
2,4
1
,3
,3
15
4,4
4,4
1
,3
,3
20
5,9
5,9
2

,6

,6

338

100,0

100,0

Cumulative
Percent
74,3
75,1
75,4
75,7
76,9
78,4
78,7
79,9
84,9
85,2
86,1
88,5
88,8
93,2
93,5
99,4
100,0

Kommentar797grupp

Valid
Bra doft
Bra textur
Dålig doft
Dålig smak
Dålig textur
Dåligt utseende
God smak
Saftigare
Smaklös
Sötare
Torrt
Upplever proverna
lika
Vet ej
Total

Frequency Percent Valid Percent
256
75,7
75,7
3
,9
,9
4
1,2
1,2
1
,3
,3
8
2,4
2,4
2
,6
,6
1
,3
,3
25
7,4
7,4
4
1,2
1,2
11
3,3
3,3
2
,6
,6
11
3,3
3,3

Cumulative
Percent
75,7
76,6
77,8
78,1
80,5
81,1
81,4
88,8
89,9
93,2
93,8
97,0

8

2,4

2,4

99,4

2
338

,6
100,0

,6
100,0

100,0
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Appendix 1. (forts.)
Eftersmak_kommentar_grupp

Valid

Frequency Percent Valid Percent
257
76,0
76,0
151Bittert
2
,6
,6
151Choklad
5
1,5
1,5
151Cola
1
,3
,3
151Dålig eftersmak
1
,3
,3
151God
2
,6
,6
151Järn
1
,3
,3
151Kemiskt
1
,3
,3
151Kokos
1
,3
,3
151Konstgjort
1
,3
,3
151Kryddig
3
,9
,9
151Mjölkig
1
,3
,3
151Skarp eftersak
1
,3
,3
151Smörig
2
,6
,6
151Sött
5
1,5
1,5
151Torrt
1
,3
,3
151Ägg och socker
1
,3
,3
797Bitter
2
,6
,6
797Choklad
1
,3
,3
797God
3
,9
,9
797Grovt
1
,3
,3
797Kakao
2
,6
,6
797Kemiskt
1
,3
,3
797Konstig
2
,6
,6
797Kryddig
1
,3
,3
797Potatis
1
,3
,3
797Starkare
3
,9
,9
797Sött
5
1,5
1,5
797Torrt
1
,3
,3
Vet ej
29
8,6
8,6
Total
338
100,0
100,0

Cumulative
Percent
76,0
76,6
78,1
78,4
78,7
79,3
79,6
79,9
80,2
80,5
81,4
81,7
82,0
82,5
84,0
84,3
84,6
85,2
85,5
86,4
86,7
87,3
87,6
88,2
88,5
88,8
89,6
91,1
91,4
100,0
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Appendix 1 (forts.)
Favorit_kommentar_grupp

Valid
151Bättre eftersmak
151Bättre smak
151Bättre textur
151Generellt bättre
151Saftigare
797Bättre eftersmak
797Bättre smak
797Bättre textur
797Saftigare
Gillar inget av proven
Upplever proverna
lika
Vet ej
Total

Frequency Percent Valid Percent
90
26,6
26,6
2
,6
,6
92
27,2
27,2
8
2,4
2,4
1
,3
,3
16
4,7
4,7
2
,6
,6
73
21,6
21,6
8
2,4
2,4
22
6,5
6,5
5
1,5
1,5

Cumulative
Percent
26,6
27,2
54,4
56,8
57,1
61,8
62,4
84,0
86,4
92,9
94,4

15

4,4

4,4

98,8

4
338

1,2
100,0

1,2
100,0

100,0
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