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SAMMANFATTNING
Konsumenters skepsis för konserveringsmedel som är märkta med E-nummer på
produkter har lett till en utveckling av nya konserveringsmetoder. En av de nya metoderna
är konservering med fermentater, vilka är naturliga slutprodukter från fermentering av
livsmedelsråvaror. Fermentater har en hämmande effekt på bakterier och svampar vilket
gör det till en potentiell ersättare för konventionella konserveringsmedel med Enummerbeteckningar.
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera och jämföra konsumenters
smakacceptans och preferens för två kommersiella kalla såser innehållande
konserveringsmedel med E-nummerbeteckning, mot samma såser där
konserveringsmedlen istället ersatts till att använda fermentater. Syftet var att undersöka
om och i så fall hur såserna skiljer sig i smak, beroende på vilken konserveringsmetod som
används, dvs. konserveringsmedel med E-nummerbeteckning eller med fermentater.
Undersökningens konsumenttest genomfördes på vuxna konsumenter (n=155), i en galleria
i Uppsala samt på Uppsala Universitet. Såserna serverades med en balanserad
serveringsordning, märkta med tresiffriga koder. Innan konsumenttestet fick deltagarna
instruktioner och information om allergener. Enkäten innefattade ett acceptanstest på en 7gradig hedonisk skala från ”Tycker mycket illa om” till ”Tycker mycket bra om”, ett parvist
preferenstest samt övriga frågor om konsumtionsfrekvens och åsikter om
konserveringsmedel med E-nummerbeteckning, samt villighet att betala mer för produkter
innehållande färre E-nummerbeteckningar.
Resultatet visade inga signifikanta skillnader i graden av konsumenternas acceptans eller
preferens mellan såserna med E-nummerbeteckning och med fermentater. Majoriteten av
konsumenterna angav att de upplevde smakskillnader mellan såserna, resultatet var
signifikant (p<0.05). Detta påverkade dock inte graden av acceptans eller preferens för
såserna. Resultatet visade på en varierande konsumtionsfrekvens av färdiga såser. Störst
antal konsumenter ansåg det också vara ”Ganska viktigt” att konsumera livsmedel och såser
innehållande konserveringsmedel med färre E-nummerbeteckningar, och en stor del kunde
tänka sig att betala mer för dessa produkter. Resultatet tyder på att det kan finnas en plats
på marknaden för färdiga såser innehållande konserveringsmedel med färre Enummerbeteckningar.
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ABSTRACT
Consumer skepticism for preservatives that are marked with E-numbers on products, has
led to the development of novel preservation methods. One of the new methods is the
preservation with fermentates, which are natural end products of fermentation of food
commodities. Fermentates has an inhibiting effect on bacteria and fungus which makes it a
potential replacement for conventional preservatives, marked with E-numbers.
The aim of this study was to evaluate and compare consumers taste acceptance and
preference for two commercial cold sauces containing preservative marked with Enumbers, and the same sauces where the preservation method was replaced with
fermentates. The aim was to examine whether and if so how the sauces differ in taste,
depending on the preservative method used, i.e. preservatives marked with E-numbers or
fermentates.
A consumer test was conducted on adult consumers (n = 155), in a shopping mall in
Uppsala and at the University of Uppsala. The sauces were served with a balanced serving
order, marked with three-digit codes. Before the consumer test participants received
instructions and information about allergens. The questionnaire included the acceptance
test on a 7-point hedonic scale that went from "Dislike" to "Like very much", a paired
preference test and other questions about consumption frequency and the consumers
approach to preservatives marked with E-numbers, and willingness to pay more for
products with less preservatives marked with marked E-numbers.
The results showed no significant differences in the degree of consumer acceptance and
preference between the sauces marked with with E-numbers and fermentates. The majority
of consumers indicated that they experienced taste differences between the sauces, the
result was significant (p <0.05). This did not affect the level of acceptance or preference for
the sauces. The results showed a variable consumption frequency of ready-made sauces.
The greatest number of consumers also considered it "fairly important" to consume foods
and sauces with fewer preservatives marked with E numbers, many of the consumers were
also willing to pay more for such products. The results suggest that there may be a place in
the market for ready-made sauces with preservatives marked with fewer E-numbers.

Förord
Denna kandidatuppsats har utförts som ett samarbete med ett svenskt livsmedelsföretag.
Under arbetet har livsmedelsprodukter från företagets sortiment använts och även nya
potentiella ingredienser för dessa produkter. I uppsatsen anges varken företagets eller
produkternas namn, och inte heller vilka specifika typer av fermentarer som använts i de
olika produkterna. För att inte avslöja för mycket har författarna valt att begränsa vissa
delar i uppsatsen med hänsyn till företagets önskan om sekretess och anonymitet.
Vi vill rikta ett särskilt tack till samarbetsföretaget som gett oss förtroende och möjlighet att
genomföra denna uppsats. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Iwona Kihlberg
som gett oss ovärderlig handledning och feedback. Tack för dina uppmuntrande ord och
ditt stöd under processens gång.
Uppsala, 5 juni 2015
Cecilia Ålhed & Matilda Tynelius
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Inledning
På senare år har intresset för mat och matlagning ökat markant i vårt samhälle. Aldrig
tidigare har det funnits så många matlagningsprogram, baktävlingar, tv-program och
tidningar om mat och dess framställning som det finns idag. Nuförtiden finns en trend att
maten ska tillagas från grunden med så rena och ”naturliga” råvaror som möjligt. Samtidigt
finns det behov av så kallade “ready to go”- produkter eller ”bekvämlighetsmat” som ska
vara lättillgängliga, enkla att tillaga och ha ”rätt pris”, utan att ställa allt för höga krav på
konsumenternas egna skicklighet (Belasco, 2008). Detta har lett till att handeln erbjuder
mer “bekvämlighetsmat” än någonsin. För att möta efterfrågan producerar
livsmedelsindustrin dessa produkter i stor skala med tillsatser som exempelvis
konserveringsmedel, vilket gör att produkterna får en lång hållbarhet, samt bibehållen
smak och näring (Livsmedelverket, 2015). Bekvämlighetsmat gör att konsumenter får tid
över till annat än att stå vid spisen. Detta motiverar dem att välja den färdiglagade maten
framför den hemlagade (Belasco, 2008).
I takt med att allt mer av den mat vi konsumerar inte bereds av oss själva, ökar också
frågorna om vad produkterna innehåller. Detta har lett till att livsmedelsindustrins
färdiglagade produkter granskas in i minsta detalj. I Sverige fick dessa frågor ett uppsving i
media i samband med lanseringen av böckerna Den hemlige kocken (Nilsson, 2007) och
Äkta vara (Nilsson & Schröder, 2008). Här utmålas de färdiglagade produkterna som
”matfusk”, och att livsmedelstillsatser endast används för att lura och vilseleda
konsumenten. Böckerna var troligtvis inledningen till de svenska konsumenternas stora
missförtroende för livsmedelsindustrin och de färdiglagade livsmedelsprodukterna. Efter
böckernas lansering har tv-program som Landet brunsås (Klinteberg, 2014) och
organisationer som Äkta Vara (2014) fortsatt att klandra helfabrikat, främst på grund av
deras innehåll av tillsatser deklarerade som E-nummer.
Trots att E-nummerbeteckningarna som används i livsmedelsprodukter är utvärderade och
godkända av EU samt av värde för konsumenter och produkters kvalité (Livsmedelsverket,
2011), så ses nu en ny trend hos livsmedelsindustrin. Detta är en följd av konsumenternas
efterfrågan på ”naturliga” råvaror och ingredienser. Många konsumenter vill inte längre
konsumera produkter med kemiskt framställda tillsatser eller med långa, komplicerade
ingrediensförteckningar (Food engineering & Ingredients, 2013). Nu efterfrågar
konsumenterna istället “naturliga” livsmedelstillsatser eftersom de anses vara säkrare och
mer hälsosamma än de artificiella livsmedelstillsatserna som deklareras med E-nummer
(Food engineering & Ingredients, 2013).
Som ett svar på konsumenternas efterfrågan letar nu livsmedelsindustrin efter nya
alternativ till de gamla artificiella tillsatserna. De nya ”naturliga” tillsatserna anses vara mer
konsumentvänliga (Food engineering & Ingredients, 2013) men de ställer också stora krav
på livsmedelsföretagen, eftersom de ”naturliga” tillsatserna kan påverka
livsmedelsprodukternas egenskaper på ett annorlunda sätt jämfört med de traditionella
tillsatserna. En egenskap som kan påverkas av de ”naturliga” tillsatserna är produkternas
smak. Detta skapar ett komplext problem då livsmedelsindustrin både vill möta
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konsumenternas önskan om mer ”naturliga” ingredienser men inte på bekostnad av en
sämre sensorisk upplevelse av produkten. Att den sensoriska upplevelsen inte försämras är
av stor vikt, då detta oftast är den största anledningen till att produkterna köps av
konsumenterna (Ipsos, 2014).
Denna uppsats skrivs i ett samarbete med ett livsmedelsföretag som finns på den svenska
marknaden för dagligvaruhandeln. Kontakten med uppdragsgivaren skapades då en av
uppsatsförfattarna tidigare haft praktik på företaget. Det beslutades att ett examensarbete
skulle utföras och företaget kom sedan med ett förslag på uppsatsämne vilket utmynnade i
denna uppsats.

Bakgrund
Sensorik som tvärvetenskapligt ämnesområde
Ordet sensorik kommer från det latinska ordet ”sensus” som betyder sinnesintryck
(Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Sensorikens ämnesområde
omfattar mätning, tolkning och förståelse av mänskliga reaktioner av produkters
egenskaper som uppfattas av våra sinnen (SSN, 2014). Gustafsson et al., (2014) beskriver
sensorik som: ”Läran om vad vi kan uppleva med våra sinnen – syn, hörsel, känsel, smak och
lukt” (s.17). Sensorik räknas som ett tvärvetenskapligt ämnesområde då det innefattar
psykofysik, psykologi, anatomi, fysiologi och statistik (Gustafsson et al., 2014).

Indelning av sensorsika metoder inom klassiska sensoriska analyser
Inom sensoriken används människor som analysinstrument och med hjälp av statistik kan
man tolka sensorisk data och dra slutsatser. Inom den klassiska sensoriska analysen
använder man sig av ett flertal metoder. Dessa är; Objektiva test (analytiska) vilket innebär
skillnadstest eller beskrivande test; Subjektiva test (affektiva) vilket innebär konsumenttest
samt; Kvalitetskontroll (Gustafsson et al., 2014)(Figur 1).
Sensoriska
metoder
OBJEKTIVA
(Analytiska)
Skillnadstest
Beskrivande
test

SUBJEKTIVA
(Affektiva)

KVALITETSKONTROLL

Konsumenttest

Acceptanstest

Preferenstest

Figur 1. En översikt av olika typer av sensoriska test i den klassiska
senoriska analysen (Gustafsson et al., 2014)
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Filosofiskt perspektiv på sensorik och de sensoriska metoderna
Ur ett filosofiskt perspektiv har de sensoriska metoderna tre olika grunder enligt Magni
Martens (1999). För det första handlar sensoriken om att beskriva världen. I sensorisk
deskriptiv analys och profilering är målet att hitta sensoriska kvalitetskriterier som
beskriver en produkt på ett objektivt och kvantitativt sätt. Exempelvis att beskriva ett äpple
som rött, hårt och saftigt. För det andra, handlar sensoriken om att uppleva världen. I
konsumenttest är målet är att fokusera på de affektiva och känslomässiga aspekterna av en
produkt. Till exempel konsumentens subjektiva upplevelser av ett äpple, uttryckt som
exempelvis “gott”, vilket mäts som acceptans och/eller preferens. Dessa är affektiva,
värdebaserade metoder, där konsumenter uttrycker sina känslor och erfarenheter. För det
tredje handlar sensoriken om att leva i världen. Att vara och göra sett ur en egenpersons
perspektiv. Vi agerar och upplever världen utifrån den person vi är. Detta innebär att man
inte helt och hållet kan sätta sig in i hur andra människor upplever exempelvis smak
(Martens, 1999).
Inom sensoriken finns också två grundläggande komponenter som förenar och samverkar
inom ämnesområdet, dessa två är produkten och personen. Sensoriken kan därmed ses ur
ett multifaktoriellt perspektiv, där man tar hänsyn till den stora komplexitet som finns
mellan en produkt och en person (Martens, 1999). Produkter, eller i detta fall livsmedel,
samverkar med personer vid själva ätandet. Produkten kan sägas förespråka det
naturvetenskapliga och produktens kemiska sammansättning samt sensoriska uttryck,
medan personen kan förespråka det beteendevetenskapliga och hur personerna uppfattar
och väljer produkterna. Sensoriken kan därför sägas vara förståelsen och kommunikationen
mellan de naturvetenskapliga och beteendevetenskapliga områdena (Martens, 1999). Detta
illustreras i en modell framtagen av Magni Martens (1999), (Figur 2).

Figur 2. Sensoriken sett ur ett multifaktoriellt perspektiv (Martens, 1999).

Sinnena är inte passiva, utan fungerar på ett aktivt sätt för människor och deras relation till
den yttre världen. För att kunna förstå samverkan mellan produkt och person inom
sensorikens multifaktoriella perspektiv, krävs en förståelse av känslor, uppfattningar och
den kognitiva bearbetningsprocessen (Martens, 1999).
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Sensorik inom produktutveckling
Inom livsmedelsföretag bidrar produktutvecklingen ofta i stor del till företagets framgång.
För att överleva eller behålla sin position på marknaden krävs att företag tillhandahåller
konkurrenskraftiga produkter för att nå en långsiktig och ekonomisk framgång. Ett företags
produktinnovationer anses bidra till fortsatt tillväxt och ett skydd för både de anställdas
och investerarnas intressen (Costa & Jongen 2006). Detta kan göras genom att utveckla helt
nya produkter, byta ut gamla, hitta nya användningsområden för produkter eller att
förändra redan existerande produkter (Katz & Behen, 1993). Utveckling och förändring av
produkter är en viktig del för att hålla företagets produkter attraktiva för konsumenterna.
När ett företag väljer att utveckla en befintlig produkt eller produktgrupp kan man göra det
på flera sätt. Det kan ske genom att exempelvis utöka produktgruppen med ytterligare en
”smak” eller genom att förändra funktionen på produkten, till exempelvis att göra ett fast
margarin till flytande (Fuller, 2011). Produktutveckling kan även innebära att man
omformulerar en befintlig produkt genom att till exempel reducera socker- eller
fettinnehållet, förstärka smaker eller göra produkten mer ”naturlig” med färre artificiella
ingredienser. En omformulering av en produkt kan vara nödvändig för att skapa en ny nisch
på marknaden för redan existerande produkter eller för att öka försäljningen av en befintlig
produkt (Fuller, 2011).
I samband med utvecklingsprocessen finns möjligheter att testa produkten på en tränad
sensorisk panel eller på otränade, så kallade naiva konsumenter. När företag använder sig
av tränade sensoriska paneler kan de få svar på specifika frågor om utseende, lukt, textur
och smak hos produkten ((Ekpong, Ngarmsak, & Winger, 2006).). Bedömningar som utförs
med en tränad sensorisk panel är ofta väldigt precisa och objektiva men också väldigt
kostsamma och tidskrävande. Det andra alternativet är att genomföra test på otränade
bedömare, dvs. konsumenter. Konsumenterna kan ge svar på vilken produkt de föredrar
och ange graden av acceptans (gillandegrad) för produkten. Konsumentundersökningar blir
aldrig lika precisa eller objektiva som de tester som utförs med en tränad sensorisk panel,
men de kan ge mycket information från förbrukarens perspektiv till en låg kostnad på kort
tid (Hermansson, 1999).
Även om experterna är väldigt duktiga på sensorisk analys är det i slutändan
konsumenterna reaktion och omdöme som har störst betydelse för produkternas
framgångar och överlevnad, vilket också är avgörande för produkternas lönsamhet (Katz &
Behen, 1993). Experterna kan ofta återge en högre grad av attribut i detalj än en
konsumentpanel, men är samtidigt inte representativa för konsumentgrupper och kan
därmed inte räknas bedöma på sådant sätt man eftersträvar. Experterna är mer
eftersträvansvärda och fördelaktiga i mer komplexa livsmedelssystem och undersökningar
(Ekpong et al., 2006). Att experternas och konsumenternas åsikter kan gå isär är viktigt att
ha i åtanke vid sensoriska bedömningar (Fuller, 2011).
Att genomföra sensoriska bedömningar är alltså ett mycket viktigt steg innan en produkt
lanseras. Detta för att företaget ska få en aning om hur produkten kommer att mottas av
marknaden, vilket kan öka företagets chanser för en framgångsrik lansering och försäljning.
Allt för många företag involverar de sensoriska processerna för sent i utvecklingsprocessen
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vilket gör att många misslyckas med att nå sina mål med produktutvecklingen (Katz &
Behen, 1993).
De sensoriska testerna gör även att företagen får en bättre uppfattning och förståelse för
konsumenternas behov, vilket ger företagen en möjlighet att styra produkterna så att de
tilltalar konsumenterna mer (Linnemann, Benner, Verkerk, & Boekel, 2006). Detta kallas för
konsumentdriven produktutveckling och är ett måste för livsmedelsföretag som vill stanna
kvar på marknaden. I denna process måste företagen ta hänsyn till samhällsförändringar, som
massindividualisering, globalisering och breddning av kvalitetsbegreppet, samtidigt hålla koll på
eventuella nya tekniker som ger möjligheter till förnyelse och förändring av sitt sortiment
(Linnemann, et al., 2006).

Konservering med livsmedelstillsatser
Vid lagring och förvaring av livsmedel en längre tid krävs någon form av
konserveringsmetod för att förhindra tillväxten av skadliga mikroorganismer som mögel,
bakterier och jästsvampar. Vanligt använda konserveringsmetoder, som även används inom
livsmedelsindustrin är djupfrysning, saltning, torkning, fermentering och pH-styrning.
Dessa och även modernare metoder som kemisk konservering, förhindrar bildning av
skadliga toxiner och nedbrytning av livsmedlen. För att förebygga oönskade
mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska förändringar, samt förhindra förändringar av
produktens sensoriska egenskaper, finns gränsvärden för vilka tillåtna mängder och typer
av konserveringsmedel som får användas (Livsmedelsverket, 2015, 2011). Det finns även
gränsvärden för tillåtna typer och mängder av skadliga mikroorganismer som får
förekomma i livsmedel (Nylander, Jonsson, Marklinder & Nydahl, 2014). Dessa gränsvärden
måste alltid följas av livsmedelsföretagen.
Under flera decennier har det utvecklats nya metoder för att sakta ner förstörelseprocessen
av livsmedel. På 60-talet introducerades den kemiska konserveringen med EU-godkända
tillsatser (Livsmedelsverket 2015). Att konservera livsmedel på kemisk väg innebär att
man tillsätter ämnen, som förlänger produktens hållbarhet och förhindrar tillväxt av
mikroorganismer (Livsmedelsverket, 2015). Ämnena har benämningen konserveringsmedel
vilket är ett samlingsnamn för de ämnen som förlänger hållbarheten på livsmedel. Dessa
måste deklareras i livsmedelsproduktens innehållsförteckning med ett funktionsnamn, dvs.
konserveringsmedel, följt av antingen tillsatsens E-nummerbeteckning, som exempelvis E
202 eller dess vedertagna namn exempelvis Kaliumsorbat (Livsmedelverket, 2011).
E-nummerbeteckningarna inrättades med tre olika syften. Första syftet var för att kunna
identifiera livsmedelstillsatser och för att undvika felöversättningar av komplicerade
kemiska namn. Det andra var för att förenkla byråkratin, och det tredje för att skydda
konsumenternas hälsa, eftersom man måste utföra noggranna tester av varje enskilt ämne
innan de kan antas till listan över godkända livsmedelstillsatser (Tarnavölgy, 2003).
Livsmedelstillsatsernas säkerhet granskas alltid i toxikologiska studier. Där undersöks den
akuta toxiciteten vid kortvarig exponering och vid olika doser, samt långtidseffekterna av
konsumtion. Om tillsatsen generellt inte anses säker, anges en maximal dos för användning
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i livsmedel, som säkert kan konsumeras dagligen under en livstid utan att orsaka en skadlig
effekt hos oss människor (Bearth, Cousin, & Siegrist, 2014). För de flesta tillsatser har man
angett ett accepterat dagligt intag (ADI) som anger hur mycket man dagligen kan inta per
kg kroppsvikt (Nylander et al., 2014). ADI-värdet baseras på den dos som inte har gett
någon märkbar effekt på försöksdjuren i de toxikologiska studierna. Denna dos divideras
sedan med en säkerhetsfaktor på 100, vilket gör att det finns en hög säkerhetsmarginal för
både barn och vuxna, men trots detta bör denna gräns inte överstigas (Nylander et al.,
2014).
De kemiska tillsatsämnena som används i livsmedel idag är följaktligen väl studerade och
godkända av Europeiska Unionen, utifrån råd av European Food Safety Authority, och ligger
till grund för den svenska lagstiftningen. Användningen av kemiska tillsatsämnen regleras
således av stränga förordningar och direktiv (Livsmedelsverket, 2015).

Konsumenternas uppfattning om E-nummer
Trots att tillsatser är noga kontrollerade och reglerade, så finns det en utbredd skepsis hos
en del konsumenter mot tillsatser. Till detta bidrog möjligtvis kritiska publikationer som
tidigare nämnda “Den hemlige kocken”(Nilsson, 2007). Det har även påpekats att
allmänheten inte försetts med tillräcklig och korrekt information under upprättandet av Enummersystemet, vilket kan vara en orsak till att E-nummerbeteckningar fortfarande
omges av en atmosfär av mystik och misstro (Tarnavölgy, 2003). Den ökade skepsisen har
troligtvis även en koppling till människors ökade intresse för hälsa och senare års
uppmärksammade livsmedelsskandaler (The Ingredion group of companies, 2014).
Undersökningar visar att synen på E-nummersystemet som infördes på 1960-talet, då och
idag har förändrats sett till hur konsumenter uppfattar E-nummerbeteckningar. Från
början ansågs E-nummerbeteckningar förespråka säkerhet, men idag har denna
uppfattning förändrats hos konsumenterna. Nu anses tillsatser deklarerade med E-nummer
istället indikera på närvaro av något okänt och är därför oroande för konsumenterna att se i
ingredienslistan (Saltmarsh, 2015).
Flertalet studier visar att många konsumenter är bekymrade över tillsatserna som finns i
livsmedel. De flesta konsumenter uppger att de skulle vilja bli bättre informerade om
tillsatserna och om eventuella effekter dessa kan ha på hälsan vid konsumtion (Bearth et al.,
2014). Många konsumenter anser att livsmedelstillsatser är onaturligt, ohälsosamt och att
de kan medföra en hälsorisk. Bearth et al., (2014) belyser dock i sin studie att
konsumenternas uppfattningar påverkas mycket av deras föreställningar om
livsmedelstillsatsernas fördelar jämfört med dess eventuella nackdelar. Detta påverkas i
stor grad av konsumenternas kunskap om reglering, deras förtroende för
tillsynsmyndigheter och deras preferenser för “naturliga” produkter. Uppfattningen om att
livsmedelstillsatser är ohälsosamt minskar acceptansen, medan uppfattningen om
fördelarna med tillsatser uppmuntrar människor att acceptera dem (Bearth et al., 2014).
Konsumenternas bedömning av livsmedelstillsatsernas fördelar och nackdelar kan ses som
en komplex process jämfört med experternas. Det beror på att konsumenterna väger in
ytterligare faktorer som personliga värderingar och attityder vid valet av livsmedel. Detta
är något som kan leda till att konsumenterna avstår från livsmedelstillsatser trots dess
nyttor. I Bearth et al., (2014) studie visade det sig dessutom att kvinnor uppfattade fler
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risker med livsmedelstillsatser och kände sig mer främmande inför dessa än vad de manliga
deltagarna gjorde.
En nyligen genomförd europeisk studie utförd på uppdrag av företaget Ingredion (The
Ingredion group of companies, 2014) visade att över 81 % av deltagarna ansåg att det var
mycket eller väldigt viktigt att de kände igen och var bekanta med ingredienserna i
innehållsförteckningen. Studien visade även att den tredje viktigaste faktorn vid
produktinköp, efter priset och ingredienslistan, var att produkten inte skulle innehålla
tillsatser eller artificiella ingredienser. Konsumenterna ansåg dessutom att ingredienslistan
var viktigare än produktens varumärke (The Ingredion group of companies, 2014). Detta
leder i det långa loppet till att livsmedelsföretagen inte enbart kan förlita sig på sitt eget
varumärke eller renommé, utan att de också måste tillgodose konsumenternas önskemål
och deras ökade fokus på vad som ingår i ingredienslistan (Saltmarch, 2015).

Fermentater som en produkt av fermentering
Ordet fermentering kommer från det latinska ordet “fevere” vilket översätts till “att koka”.
Benämningen uppkom då man vid fermentering av vin såg att gasbubblor bildades vilket
gav intrycket att vinet kokade (Okafor, 2007). Kunskapen om att kunna förlänga
hållbarheten hos livsmedel med hjälp av fermentering har funnits länge (Nylander et al.,
2014), även om de bakomliggande verkningsprocessena tidigare inte varit helt förstådda.
Nutidens ökade kunskaper om fermentering är en viktig pusselbit för att lösa
livsmedelsproducenternas utmaningar och svårigheter vid utvecklingen av nya
livsmedelsprodukter som är i linje med vissa konsumenters krav på livsmedel med färre
tillsatser.
Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ligger utmaningen i att kunna tillverka säkra, näringsrika
och smakrika livsmedelsprodukter samtidigt som man vill möta många konsumenters
efterfrågan om minimal bearbetning och minimalt med livsmedelstillsatser. På samma gång
som dessa krav skall uppfyllas måste företagens produkter ha en lång hållbarhetstid och ett
pris som är konkurrenskraftigt på marknaden (Elsser-Gravesen, 2013). Det kan ses som ett
“Moment 22”, och en inte allt för enkel situation för livsmedelsbranschen att lösa.
Med hjälp av modern bioteknik har utvecklingen av nya verktyg för livsmedelskonservering
kommit långt. Något av det mest lovande är den så kallade biokonserveringen. Denna kan
bestå av olika produkter som härstammar från mjölksyra, bakterier och andra
mikroorganismer som exempelvis, fermentater, bakteriofager eller andra kulturer med
skyddande egenskaper (Figur 3). Biokonserveringen är ett mycket betydelsefullt verktyg då
det är den första metoden som kan möta tidigare oförenliga trender och krav. Dessa
oförenliga trender är exempelvis hälsotrenden och bekvämlighetstrenden, preferensen för
”naturliga” ingredienser och viljan att produkterna ska ha en lång hållbarhet (ElsserGravesen, 2013).
Konceptet med biokonservering är att använda mikroorganismer avsedda för livsmedel.
Dessa mikroorganismer kallas för cellfabriker och kan efter fermentering och bearbetning
resultera i olika slutprodukter. Processen illustreras i Figur 3 på nästa sida. Fokus i denna
undersökning kommer ligga på metoden som genererar fermentater (”fermentates”).
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Figur 3. Översikt av de viktigaste kategorierna inom biokonservering som bl.a. kan framställa s.k.
fermentater, med hjälp av mjölksyrabakterier och andra lämpliga mikroorganismer som "cellfabriker”
(Elsser-Gravesen, 2013).

En av slutprodukterna, så kallade fermentater genereras genom att fermentera olika
substrat, dvs. livsmedelsråvaror som exempelvis socker, mjölk eller växtmaterial med hjälp
av mjölksyrabakterier eller propionsyrabakterier (Elsser-Gravesen, 2013). Fermenteringen
ger ett utbyte av antimikrobiella metaboliter, exempelvis organiska syror som mjölksyra,
ättiksyra, propionsyra, eller diacetyl och bakteriociner. Vilka metaboliter som bildas beror
på vilken bakteriestam som använts vid fermenteringen. Efter fermenteringen torkas det
bildade substanserna (Figur 3). Dessa verkar sedan hämmande på andra mikroorganismer
när de tillsätts i livsmedelsprodukter. På marknaden finns idag flera olika fermentater som
visat sig kunna förlänga hållbarheten och verka hämmande på psykrotrofa bakterier som
Listeria monocytogenes och bakteriearten Pseudomonas (Elsser-Gravesen, 2013). Flera av
dessa har dessutom en hämmande verkan på bakterier som Salmonella, Yersinia och vissa
svampar (Elsser-Gravesen, 2013).
Utvecklingen av alternativa biokonserveringsmedel har lett till att det finns en möjlighet att
tillgodose konsumenternas önskan om färre tillsatta artificiella konserveringsmedel som
exempelvis Kaliumsorbat (E202) och Natriumbensoat (E211) (Livsmedelsverket, 2011),
genom att ersätta dem med fermentater. Eftersom fermentater inte definieras som en
tillsats och därmed inte med E-nummerbeteckning skulle användningen av dessa leda till
livsmedelsprodukter med färre tillsatta E-nummer, vilket är i linje med vissa konsumenters
önskan (Saltmarch, 2015). I ingredienslistan skulle den “naturliga” tillsatsen deklareras
som ett fermenterat substrat, exempelvis “fermenterat socker”(FoodNavigator, 2013).

Uppdragsgivarens problemställning
Uppdragsgivarens generella syfte som ligger till grund för detta examensprojekt, är att
minska innehållet av deklarerade E-nummer i företagets såser, utan att försämra dess
sensoriska kvalitet och acceptans hos konsumenterna.
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Syfte
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera och jämföra konsumenters
smakacceptans och preferens för två kommersiella kalla såser innehållande
konserveringsmedel med E-nummerbeteckning, mot samma såser där
konserveringsmedlen istället ersatts till att använda fermentater. Syftet var att undersöka
om och i så fall hur såserna skiljer sig i smak, beroende på vilken konserveringsmetod som
används, dvs. konserveringsmedel med E-nummerbeteckning eller med fermentater.

Frågeställningar:







Vad är graden av smakacceptans för de olika såserna?
Föredras någon av såserna i respektive produktpar, med E-nummerbeteckning eller
fermentater?
Uppfattar konsumenten någon smakskillnad mellan såserna inom respektive
produktpar och i så fall hur märkbar upplevs den?
Om och hur ofta konsumeras de två befintliga såser?
Anser konsumenterna det vara viktigt att konsumera såser och livsmedel
innehållande konserveringsmedel med färre E-nummerbeteckningar?
Är konsumenterna villiga att betala mer för produkter om de innehåller färre Enummerbeteckningar?

Metod och material
Litteratursökning
Litteratursökningen utfördes med hjälp av Uppsala universitetsbiblioteks ämnesguide för
kostvetenskap. Databaser som användes var ScienceDirect, Web of Science, Scopus och
Google Scholar. Ett par av databaserna gav dessutom förslag på relaterade artiklar inom
ämnet, vilket gav en alternativ väg att hitta lämpliga artiklar för uppsatsen. Sökorden som
användes var “Consumer attitudes to additives”, “Consumer attitudes to food labeling”, “Food
additives consumer attitudes”, “E-numbers” “E-numbers food”, “Labeling” samt “Fermentates
as preservative”. Även kurslitteratur användes i form av metodböcker som “Sensory
Evaluation Techniques”, “Sensory evaluation of food”, “Sensorik och marknadsföring”och
“Samhällsvetenskapliga metoder “. Relevant litteratur erhölls dessutom från
uppdragsgivaren.

Planering och upplägg av undersökningen
Undersökningens syfte samt en av ovanstående frågeställningar genererades av
uppdragsgivaren. Övriga frågeställningar och metod- och materialval bestämdes i samråd
med uppdragsgivaren, författarna och berörd handledare. Uppdragsgivaren angav vilka
frågor som var av vikt och vad de ville ha besvarat från undersökningen. Detta diskuterades
av uppsatsens författare och företaget. Författarna hade frihet att ta ställning till företagets
och handledarens förslag och synpunkter. Berörd handledare har haft möjlighet att ange
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vad denne ansett vara möjligt att utföra på avsatt tid och vad som ansetts vara
vetenskapligt korrekt.
Arbetet startade med att välja ut vilka kalla såser från företagets sortiment som skulle
användas till undersökningen. När materialet var fastställt påbörjades en omfattande
litteratursökning i databaser med fokus på framförallt konserveringsmetoder, sensorik och
konsumenters åsikter om E-nummerbeteckningar. Vetenskapliga artiklar, böcker, övrig
litteratur och webbsidor användes som referenser. Parallellt skedde planering av
konsumenttest, skapande av enkät till konsumenttestet, införskaffning av övrigt material
och kontakt med ansvariga för platser där konsumenttestet skulle genomföras. För
uppsatsförfattarnas procentuella arbetsfördelning, se Bilaga 1.
För att samla in data genomfördes ett konsumenttest, där konsumenter fick smaka på de
fyra olika såserna och fylla i en enkät för att ge svar på undersökningens frågeställningar
och syfte. Resultatet från konsumenttestet sammanställdes och låg till grund för arbetets
resultat och diskussion.

Konsumenter och urval
Målgruppen för undersökningen var vuxna konsumenter från 18 år. Ingen övre åldersgräns
fanns för deltagande konsumenter. Konsumenterna valdes ut genom ett
bekvämlighetsurval, det vill säga personer som vid tillfället fanns tillgängliga på plats vid
genomförandet av konsumenttestet (Bryman, 2011). De flesta blev tillfrågade att delta, och
några konsumenter ställde upp på eget initiativ.

Val av såser
I början av undersökningen tillbringades en dag hos uppdragsgivaren för att ta fram nya
versioner av företagets befintliga kalla såser, nu istället med tillsatta fermentater, som
skulle användas i undersökningen. Totalt blandades åtta olika såser om till nya versioner. I
de nya versionerna ersattes befintliga konserveringsmedel (E202, E211) med fermentater
av olika typ. Var och en av de nya versionerna jämfördes sedan sensoriskt med befintliga
såser, av produktutvecklare på företaget och uppsatsförfattarna. Innan undersökningen
påbörjades hade företaget utfört en mikrobiologisk analys för att säkerställa att fermentatet
gav samma hållbarhet och mikrobiologiska säkerhet som befintliga konserveringsmedel.
Valet baserade sig på de såser som var bäst lämpade ur ett sensoriskt perspektiv efter att
olika fermentater tillsatts (Bilaga 2). Det observerades att fermentaterna hade en viss
inverkan på smaken, därmed valdes de såser där påverkan vid byte av konserveringsmedel
var minst märkbar. Efter en sammanvägd bedömning från provsmakningen valdes slutligen
två befintliga såser innehållande konserveringsmedel med E-nummerbeteckning ut, samt
en ny version av dessa med tillsatta fermentater. Grunden för undersökningen blev sås A
samt sås B med E-nummerbeteckning, samt en version med tillsatta fermentater för
vardera sås. I undersökningen benämns de som sås “AE” och “AF” samt sås ”BE” och “BF” i
enighet med uppdragsgivarens önskan (se Tabell 1). Utöver skillnaden i vilket
konserveringsmedel som användes så var såserna identiska inom respektive produktpar.
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Tabell 1. Benämningar av produktparen för sås A och sås B med E-nummer respektive fermentater.

Produktpar 1:
Sås A

Produktpar 2:
Sås B

Med E-nummer

AE

BE

Med Fermentater

AF

BF

Konserveringsmetod

E-numren som finns i de befintliga såserna idag är E202 (Kaliumsorbat) samt E211
(Natriumbensoat). Dessa är konserveringsmedel som är syntetiskt framställda för att
motverkar jäst- och mögelsvampar, men också vissa bakterier (Äkta vara, 2014).
Fermentatet som används i de nya versionerna är slutprodukter som genererats genom
fermentering av olika livsmedelsråvaror, se Figur 3 i avsnittet “Fermentater som en produkt
av fermentering”.

Övriga material
Övrigt material som serveringskärl med lock (50 ml), servetter, skedar, plastglas och
pennor som användes vid undersökningen inhandlades och bekostades av
uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren bekostade även utskrift av enkäter. Kylväskor,
kylklampar, vattendunk och annat material tillhandahölls av Institutionen för
kostvetenskap vid Uppsala universitet. Kostnad för transport, parkering och godis till
deltagarna bekostades av studenterna. Bord till konsumenttestet lånades av köpcentrumet
och av Uppsala universitet.

Undersökningsmetod
I denna undersökning valdes ett kvantitativt konsumenttest som undersökningsmetod,
vilket innefattade både ett sensoriskt acceptanstest och ett preferenstest. Det ställdes även
frågor om eventuellt uppfattade smakskillnader mellan såserna, konsumtionsfrekvens och
åsikter om E-nummerbeteckningar samt villighet att betala mer för livsmedel och såser
med färre E-nummerbeteckningar.
Konsumenttest hör till de affektiva metoderna av sensoriska bedömningar och innebär
undersökning på otränade bedömare (s.k. naiva konsumenter) för att få en uppfattning om
konsumenternas acceptans och preferens för produkter (Fuller, 2011). Vid konsumenttest
får konsumenter fysiskt interagera med produkter genom att provsmaka och sedan uttala
sig om deras tycke för produkterna. Valet av ett konsumenttest som undersökningsmetod
motiveras av att konsumenter som grupp är mer representativa för företagets kunder än
vad en tränad sensorisk panel är (Fuller, 2011). Ett konsumenttest är betydelsefullt
eftersom det kan ses som ett kommunikationsverktyg mellan producenter och
konsumenter då det ger information om hur konsumenterna mottar produkter, samt vad de
tycker och tänker om dem (Gustafsson et al., 2014). Informationen från konsumenterna är
av värde vid exempelvis produkt- eller receptförändringar (Gustafsson et al., 2014).
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Vid ett konsumenttest serveras ofta produktproverna blint vilket gör att konsumenterna
inte vet vilket varumärke produkterna tillhör. Detta är en fördel då produktens varumärke
annars kan påverka konsumentens uppfattning vid den sensoriska bedömningen
(Gustafsson et al., 2014).
Det finns flera typer av konsumenttest, men de populäraste är de som sker på centrala
platser som gallerior, fritidsanläggningar, butiker och skolor (Lawless & Heymann, 2010).
Konsumenttest involverar ofta stora grupper där både kvalitativ- och kvantitativ data
erhålls förhållandevis snabbt. Ett konsumenttest kan också relativt enkelt upprepas om en
större mängd data behövs (Fuller, 2011). Om undersökningen eftersträvar ett
generaliserbart resultat är det viktigt att deltagande konsumenter är representativa för den
valda målgruppen avseende exempelvis ålder, kön, konsumtionsvanor eller
konsumtionsfrekvens (Bryman, 2011 & Hermansson, 1999).

Enkät
Ett konsumenttest kräver en bra utformad enkät som skall kunna förklaras muntligt vid
behov (Fuller, 2011). Enkäten för undersökningen konstruerades utifrån ISO-standard för
enkäter inom sensorisk analys (ISO 2005: 5495) och metodologi för aktuella sensoriska test
(Lawless & Heymann, 2010), för att få en uppfattning om konsumenternas smakacceptans
för de kalla såserna och eventuella skillnader i smak mellan dem. Enkäten bestod av 4 st. A4
sidor, och innehöll följande delar: informationsblad, acceptanstest för sås AE och AF samt för
BE och BF, preferenstest för såserna, skillnader mellan såserna, och övriga frågor om
konsumtionsfrekvens, åsikter om E-nummerbeteckningar och villighet att betala mer för
produkter med färre E-nummerbeteckningar. Enkäten innehöll slutna frågor, men
kompletterades med ett kommentarsfält för respektive produktpar för att ge
konsumenterna möjlighet att ange eventuellt upplevda skillnader i konkreta ord. För
översikt av enkäten, se Bilaga 3. Slutna frågor innebär fasta svarsalternativ, och har till
fördel att det underlättar bearbetningen av data och gör det lättare att jämföra deltagarnas
olika svar. Dock kan det vara fördelaktigt att komplettera med öppna frågor eller ett
kommentarsfält, för att få mer uttömmande svar för vissa frågeställningar (Bryman, 2011).

Informationsblad
Informationsbladet utgjorde första sidan i enkäten. Där informerades deltagande
konsumenter om undersökningen och gavs tydliga instruktioner om hur de skulle gå till
väga för att genomföra konsumenttestet. I informationen beaktades etiska aspekter, att
deltagandet var frivilligt och att det var möjligt att avbryta deltagandet när som helst
(Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbladet angavs samtliga allergener för de kalla
såserna i en tydligt markerad textruta. Allergenerna för sås A var ägg och för sås B var det
ägg, laktos, mjölk, senap. Konsumenterna fick sedan besvara demografiska frågor om ålder,
kön, och utbildning. Detta för att kunna få en uppfattning om vilka åldersgrupper,
könsfördelning och utbildningsnivåer som var representerade i undersökningen (Bilaga 3).

Acceptanstest

För att mäta graden av acceptans för såserna sett till dess smak, innehöll enkäten ett
acceptanstest för respektive sås. Acceptanstestet graderades på en hedonisk 7-gradig skala
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(Lawless & Heymann, 2010) som horisontellt gick från, “Tycker mycket illa om”, till “Tycker
mycket bra om” (Bilaga 3). Konsumenterna fick ange vad de tyckte om såsernas smak,
genom att sätta ett kryss (X) i den ruta på skalan som var betecknad med den verbala
beskrivningen som bäst motsvarade deras grad av gillande för den aktuella såsen.
Vid ett acceptanstest rangordnas inte proverna, utan varje prov bedöms var för sig. Man
använder sig av en hedonisk skala för att mäta graden acceptans, vilket kan graderas som
9-, 7- eller 5-gradig. Om man kortar ner den hedoniska skalan från 9-gradig till 7- eller 5gradig, underlättar man för bedömarna att använda sig av hela skalan (Gustafsson et.al.,
2014). Den hedoniska skalan har använts i ett stort antal studier genom åren, och anses
vara allmänt accepterad och väl beprövad (Gustafsson et al., 2014 & Meilgaard, Civille &
Carr, 2007). Skalan kan presenteras på olika sätt, vertikalt eller horisontellt, men studier
visar att valet av utformning inte är av betydelse för konsumenternas svar (Gustafsson et
al., 2014).

Preferenstest
Enkäten innehöll ett parvist preferenstest (Gustafsson et al., 2014), vilket innebar att
konsumenterna fick ange vilken sås de föredrog mest inom respektive produktpar, dvs.
mellan sås AE samt AF, samt mellan sås BE samt BF. Konsumenterna fick först smaka på
såserna var för sig och sedan ange vilken sås som föredrogs framför den andra i respektive
produktpar (Gustafsson et al., 2014 & Fuller, 2011), genom att skriva in dess kodnummer i
enkäten. Samtliga konsumenter fick bedöma såser av typ A först och därefter såser av typ B.
Ett preferenstest indikerar inte vilken av produkterna som gillas eller ogillas mest, utan ger
endast svar på vilken av produkterna som föredras när de jämförs mot varandra (Lawless &
Heyman, 2010). Ordet “föredras” kan även innebära “mest accepterad”, “smakar bäst”, eller
“ser bäst ut” (Fuller, 2011).

Skillnader mellan såserna uppfattade av konsumenterna
Ytterligare frågor i enkäten var om konsumenten uppfattade någon smakskillnad mellan
såserna, och i så fall gradera vilken skillnad de upplevde. Konsumenten fick först kryssa i
svarsalternativen “Ja” eller “Nej” på frågan ”Känner du någon skillnad i såsernas smak?”. Om
konsumenten svarade “Ja”, fick den sedan kryssa i ytterligare svarsalternativ för hur stor
den uppfattade smakskillnaden var. Svarsalternativen var “Knappt märkbar”, “Märkbar”
och “Tydligt märkbar”. Därefter fanns ett kommentarsfält där konsumenten mer specifikt
kunde ange eventuella upplevda smakskillnader uttryckta med konkreta ord i fritext.

Övriga frågor
I enkäten ställdes även en fråga om konsumenterna konsumerar färdiga såser som sås A
och B, och i så fall hur ofta de konsumerar dem. Svarsalternativen var “Mer sällan än 1 gång
i månaden”, “1 gång i månaden”, “2-3 gånger per månad”, samt “1 gång i veckan eller oftare”.
Även frågor om konsumenternas åsikter om E-nummer fanns i enkäten. “Är det viktigt för
dig att konsumera färdiga kalla såser innehållande konserveringsmedel med färre Enummerbeteckningar?” respektive “Är det viktigt för dig att konsumera livsmedel
innehållande konserveringsmedel med färre E-nummerbeteckningar?”. Svaren graderades på
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en 5-gradig Likertskala från “Mycket oviktigt” till “Mycket viktigt” (Lawless & Heyman,
2010). Slutligen undersöktes konsumenternas villighet att betala mer för en produkt som
innehåller färre E-nummerbeteckningar, vilket konsumenterna fick svara “Ja” eller “Nej” på.

Konsumenttest
Förberedelser inför konsumenttest
Inför konsumenttestet kontaktades tre gallerior i Uppsala kommun för att få tillstånd att
genomföra ett konsumenttest. Valet av en galleria som undersökningsplats motiverades av
att det är en plats där folk ständigt är i rörelse, vilket gör det lätt att nå ut till många
personer på kort tid utan att behöva kontakta dem i förväg (Meilgaard et al., 2007). Av de
kontaktade galleriorna svarade S:t Per Gallerian i centrala Uppsala och deras
centrumledning medgav tillstånd för genomförande av konsumenttest. Även Uppsala
universitet, Biomedicinskt centrum (BMC) medgav tillstånd.
Såserna som användes under konsumenttestet tillverkades och blandades av
uppdragsgivaren och kom från samma tillverkningssats. För såserna innehållande
fermentater blandades denna ingrediens i såserna tre dagar innan konsumenttestet. Två
dagar innan konsumenttestet hämtades såserna hos uppdragsgivaren och transporterades
till Uppsala universitet, BMC i kylväskor för att säkerställa en temperatur omkring 4℃
under transporten. I avsedda och godkända lokaler för livsmedelshantering på
Institutionen för kostvetenskap på BMC, förbreddes konsumenttestets prover med
standardiserad preparering under hygieniska former. Med hygieniska former menas
användning av lämpliga kökskläder, hårskydd, och plasthandskar (Gustafsson et al.,
2014). Serveringskärlen kodades med slumpmässigt utvalda tresiffriga koder avlästa från
en slumptalstabell (Lawless & Heymann, 2010). Därefter portionerades såserna i
genomskinliga serveringskärl á 50 ml med lock. Proverna portionerades med hjälp av
köksvåg (Acculab VIC-412), och 20 gram sås placerades i varsitt serveringskärl. Därefter
tillslöts serveringskärlen med lock för att säkerställa hållbarhet och underlätta transporten
av proverna. Proverna förvarades i kylrum fram till morgonen därpå, totalt 14 timmar.

Genomförande av konsumenttest
På morgonen inför konsumenttestet paketerades proverna i kylväskor med isklampar för
att säkerställa att såserna höll sin avsedda konsumtionstemperatur omkring 4 ℃ under
konsumenttestet. Därefter transporterades prover och övrigt material med bil till platsen
för konsumenttestet. Konsumenttestet pågick under två dagar, fredag den 17 april mellan
klockan 11:00-16:30 i S:t Per Gallerian och onsdag den 6 maj på Uppsala universitet, BMC
mellan klockan 10:00- 13:00. Under dessa dagar uppnåddes ett deltagande av totalt 155
konsumenter. Konsumenttestet hade samma tillvägagångssätt, bortsett från att ingen
biltransport behövdes vid det sista bedömningstillfället, eftersom det genomfördes i samma
byggnad som Institutionen för Kostvetenskap. Konsumenttestet utfördes under två dagar
för att öka antalet deltagare, få in fler skriftliga kommentarer från konsumenterna och
erhålla en större mängd data vilket är i enighet med vad Fuller (2011) rekommenderar om
behov finns.
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Ett medvetet val gjordes att inte informera konsumenterna om undersökningens syfte
innan bedömningen, eftersom att det hade kunnat påverka deras svar (Meilgaard et al.,
2007 & Hermansson, 1999). Alla deltagarna fick samma muntliga information om
undersökningen och provernas allergener. Därefter fick deltagarna på egen hand läsa
igenom de skriftliga instruktionerna i enkäten och sedan smaka på såserna och genomföra
undersökningens preferens- och acceptanstest, ange upplevda smakskillnader, och besvara
övriga frågor i enkäten. De uppmanades också att skölja munnen med vatten mellan
proverna. Ett par deltagare erhöll hjälp med att översätta enkäten till engelska. Övriga
frågor om undersökningen och proverna besvarades om önskemål fanns, efter att
konsumenten genomfört sin bedömning. Som tack för sin medverkan bjöds konsumenterna
avslutningsvis på godis.

Serveringsordning vid konsumenttest
För att minimera bedömarnas sensoriska trötthet serverades sås AE eller AF som
förstaprov vid konsumenttestet, eftersom dessa ansåg mildare i smaken, så kallat “lightflavored” (Meilgaard et al., 2007) jämfört med sås BE och BF. Sedan gjordes bedömningen
på samma sätt, men istället för sås B.
Såserna serverades med en balanserad serveringsordning, vilket innebär att hälften av
konsumenterna fick sås AE först, och hälften sås AF inom respektive produktpar, och
därefter fick hälften sås BE först, och hälften sås BF (Lawless & Heymann, 2010).
Balanserad serveringsordning används framförallt när proverna är okända för deltagarna,
som i detta fall (Lawless & Heymann, 2010). Detta understödjer att proverna får en
likvärdig bedömning. Att använda en balanserad serveringsordning är framförallt viktigt
för att inte alla deltagare ska bedöma proverna i samma ordning, eftersom det annars kan
påverka resultatet (Gustafsson et al., 2014). Såserna presenterades blint för
konsumenterna, vilket innebar att såsernas varumärke inte avslöjades. Detta gjordes för att
undvika så kallade “Förväntanseffekter”(Meilgaard et al., 2007).

Databearbetning
Efter konsumenttestet samlades enkäterna in och sammanställdes i ett Microsoft Exceldokument. Svaren kodades om till siffror och matades sedan in i statistikprogrammet IBM
SPSS Statistics version 22.0.0.0 , där data bearbetades och tolkades. Resultatet
presenterades sedan genom beskrivande statistik, tabeller, diagram och löpande text.
För att undersöka om det fanns signifikanta skillnader i resultaten från de sensoriska testen
mellan sås AE och AF, samt mellan sås BE och BF, analyserades data med hjälp av två ickeparametriska test, Wilcoxon Signed Rank Tests och Chi-två test, detta eftersom data fanns
på ordinal- och nominalnivå.
Wilcoxon Signed Rank Test användes för att jämföra två relaterade/matchade prover och
för att bedöma om konsumenternas medelvärden skilde sig åt (Ejlertsson, 2012). Chi-två
test användes för att ta reda på om det fanns signifikanta skillnader mellan de olika såserna,
sett till preferens och smakskillnader. Detta fick man fram genom att SPSS beräknade det
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förväntade värdet/frekvensen, och skillnaden mellan det faktiska värdet och det förväntade
värdet. Resultaten från undersökningen jämfördes sedan mot den valda signifikansnivån
(5 %), och det kunde avgöras om resultatet var statistiskt signifikant eller inte (Bryman,
2011). Statistisk signifikans erhålls om p-värdet är lägre än den valda signifikansnivån, i
detta fall 0,05.

Forskningsetiska principer
Vid denna undersökning förhöll sig uppsatsförfattarna till de forskningsetiska principerna.
Vid konsumenttestet informerades konsumenterna om individskyddskraven, då de
framkom i Informationsbladet på första sidan i enkäten. Ytterligare hänsyn togs till
konsumenternas eventuella allergier och hälsa genom att konsumenterna informerades
både muntligt och skriftligt om produkternas allergener vid konsumenttestet.
Att undersökningar kan utföras och forskningen kan gå framåt är viktigt för både samhället,
forskningsområdet och individerna i det. Samhället och dess invånare har krav på att
forskning utförs och det är viktigt att forskning sker kring betydelsefulla frågor samt att
forskningen håller en god kvalité (Vetenskapsrådet, 2002). Detta är det så kallade
forskningskravet. Samtidigt som forskningskravet finns måste individerna i samhället
skyddas mot exempelvis olämplig insyn i deras livsförhållanden vid undersökningar.
Individerna får inte heller utsättas för fysiskt- eller psykisk skada, förolämpning eller
kränkningar, vilket kallas individskyddskravet. Inför varje ny undersökning är det viktigt att
vara säker på att forskningen bidrar med mer kunskap än vad det ger negativa
konsekvenser för undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). De forskningsetiska
principerna skall ge forskaren vägledning och normer att följa, men de skall inte ersätta
forskarens eget omdöme. Individskyddskravet delas vidare upp i fyra krav som forskningen
skall följa. Dessa fyra krav är: Informationskravet som innebär att de tillfrågade får veta vad
undersökningens syfte är samt att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet innebär att
deltagarna har rätt att själv avgöra om de vill delta i undersökningen.
Konfidentialitetskravet vilket innebär att deltagande personer i undersökningen inte kan
identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär att all data som insamlats endast
används till det som deltagarna informerats om (Vetenskapsrådet, 2002).

Validitet och reliabilitet
Undersökningen utformades med en strävan om att hålla såväl god validitet som reliabilitet.
Validiteten hos en undersökning säger något om undersökningen gett svar på det man
avsett att undersöka (Berg & Sensorisk studiegruppe, 1997). Validiteten handlar om vad vi
mäter och reliabiliteten avser hur vi mäter något (Bryman, 2008). Undersökningens
reliabilitet bestäms av analysmetodens pålitlighet och trovärdigheten av det data som
erhållits vid undersökningen. En god reliabilitet innebär att man kan lita på
undersökningens analysinstrument och att resultat blir detsamma vid upprepning av
underökningen (Berg & Sensorisk studiegruppe, 1997 & Bryman, 2008).
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Resultat
Konsumenterna
I konsumenttestet deltog totalt 155 personer. Av dessa var 103 st. (66,5 %) kvinnor, 49 st.
(31,5 %) män och 3 st. (2 %) angav ett annat kön. Av konsumenterna hade 4 st. (3 %)
grundskoleutbildning, 33 st. (21 %) gymnasieutbildning, 113 st. (73 %) högskole/universitetsutbildning, och 5 st. (3 %) yrkesutbildning.
I undersökningen förekom inget externbortfall, dock förekom visst internborfall vilket
redovisas separat i varje tabell och figur.
Av de 155 deltagande konsumenterna i undersökningen tillhörde de flesta åldersgruppen
18-29 år. I Figur 4 presenteras konsumenternas åldersfördelning i procent.
Konsumenternas åldersfördelning
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Figur 4. Konsumenternas (n=155) åldersfördelning i procent (%).

Smakacceptans för såser
Resultatet från smakacceptanstestet visade att samtliga såser i de två produktparen fick
liknande betyg gällande acceptans av smak. Frågan “Sätt ett kryss (X) i den ruta som
överensstämmer bäst med vad du tycker om såsen på skalan nedan gällande smak” bedömdes
på en 7-gradig hedonisk skala, från “Tycker mycket illa om” till “Tycker mycket bra om”.
Samtliga såser fick en median samt ett medelvärde på ca 5, vilket motsvarar “Tycker ganska
bra om” (Tabell 2).
Tabell 2. Medelvärden (Mean) och standardavvikelser (Std. Deviation) för konsumenternas (N)
smakacceptans av sås AE och AF samt för sås BE och BF.

Stat.mått / Sås

AE

Mean

4,92

4,94

4,86

4,95

Antalet (N)

154

154

153

153

1,400

1,522

1,144

1,194

5

5

5

5

Std. Deviation

Median

AF

BE

BF
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Smakacceptans för sås AE och AF
Resultatet beräknades i SPSS med hjälp av ett icke-parametriskt Wilcoxon Signed Ranks
Test. Resultatet visade att det inte finns någon signifikant skillnad på 5 % signifikansnivå
(p=0.484) mellan sås AE och AF, sett till konsumenternas acceptans av smak. I Tabell 3
presenteras resultatet från Wilcoxon Signed Ranks Test.
Tabell 3. Uträkning av smakacceptans mellan såserna AE och AF hos konsumenterna med Wilcoxon Signed
Ranks Test (signifikansnivå 5 %).

Test Statisticsa
Sås AE– AF
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. (2-tailed)
Exact Sig. (1-tailed)
Point Probability

-,703b
,482
,484
,242
,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Smakacceptans för sås BE och BF
Det förekom ingen signifikant skillnad på 5 % signifikansnivå (p=0.397) mellan sås BE och
BF, sett till konsumenternas acceptans av smak. I Tabell 4 presenteras resultatet från
Wilcoxon Signed Ranks Test.
Tabell 4. Uträkning av smakacceptans mellan såserna BE och BF hos konsumenterna med Wilcoxon Signed
Ranks Test (signifikansnivå 5 %).

Test Statisticsa
Sås BE - BF
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. (2-tailed)
Exact Sig. (1-tailed)
Point Probability

-,850b
,396
,397
,199
,001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.
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Preferens för såser
För frågan “Vilken sås föredrar du?” som ställdes i de två produktparen, kunde ingen
signifikant skillnad utläsas i något av produktparen.

Preferenstest för sås AE och AF
Det var 139 konsumenter som svarade på frågan om preferens för sås AE och AF.
Konsumenterna fick ange vilken av såserna de föredrog. Det var 14 konsumenter (10 %)
som inte besvarade frågan om preferens mellan såserna. 61 konsumenter (44 %) föredrog
sås AE och 64 konsumenter (46 %) föredrog sås AF (Figur 5).

Konsumenters preferens för sås A
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Figur 5. Procent av konsumenterna som föredrog sås AE respektive AF (n=139).

För att se om dessa skillnader var statistiskt säkerställda gjordes beräkningar i SPSS med
hjälp av ett Chi-två test. Resultatet visade att det inte förekom någon signifikant skillnad på
5 % signifikansnivå (p=0.671) i preferens mellan sås AE och AF (Tabell 5).
Tabell 5. Resultat av Chi-två test för skillnader i preferens mellan sås AE och sås AF (signifikansnivå 5%).

Test Statistics
Preferens
sås AE och AF
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
Exact Sig.
Point Probability

,180a
1
,671
,735
,124

a. 0 cells (0,0 %) have expected frequencies less than 5.
The minimum expected cell frequency is 69,5.

19

Preferenstest för sås BE och BF
Det var 122 konsumenter som svarade på frågan om preferens för sås BE och BF. 26
konsumenter (21 %) besvarade inte frågan om preferens mellan såserna. 41 konsumenter
(34 %) föredrog sås BE, 55 konsumenter (45 %) föredrog sås BF (Figur 6).
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Figur 6. Procent av konsumenterna som föredrog sås BE respektive BF (n=122).

För att se om dessa skillnader var statistiskt säkerställda gjordes beräkningar med hjälp av
ett Chi-två test. Resultatet visar att de inte förekom någon signifikant skillnad på 5 %
signifikansnivå (p=0.147) i preferens mellan sås BE och BF (Tabell 6).
Tabell 6. Resultat av Chi-två test för skillnader i preferens mellan sås BE och sås BF (signifikansnivå 5 %)

Test Statistics
Preferens
sås BE och BF
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
Exact Sig.
Point Probability

2,098a
1
,147
,174
,051

a. 0 cells (0,0 %) have expected frequencies less than 5.
The minimum expected cell frequency is 61,0.

Smakskillnader mellan respektive produktpar upplevda av konsumenterna
På frågan “Känner du någon skillnad i smak mellan såserna?” svarade de flesta att de
uppfattade smakskillnader. Detta resulterade i signifikanta skillnader mellan såserna inom
respektive produktpar.

Smakskillnader för sås AE och AF.
Totalt besvarades frågan för sås AE och AF av 154 konsumenter. För dessa avrapporterade
142 (92 %) st. att de kunde uppfatta smakskillnader mellan sås AE och AF. 12 st. (8 %)
kände ingen skillnad, och 1 st. (1 %) svarade inte på frågan. Det fanns därmed signifikant
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skillnad i konsumenternas upplevda smakskillnader på 5 % signifikansnivå (p=0.000)
mellan sås AE och AF. Detta enligt beräkning med Chi-två test (Tabell 7).
Tabell 7. Chi-två test för signifikanta skillnader i smak för sås A, dvs mellan sås AE och AF (signifikansnivå
5%).

Test Statistics
Smakskillnad
sås AE och AF
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
Exact Sig.
Point Probability

109,740a
1
,000
,000
,000

a. 0 cells (0,0 %) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 77,0.

Smakskillnader för sås BE och BF
Totalt besvarades frågan om upplevda smakskillnader mellan sås BE och BF av 153
konsumenter. 119 st. (77 %) angav att de kunde uppfatta smakskillnader mellan sås BE och
BF. 34 st. (22 %) kände ingen skillnad, och 2 st. (1 %) svarade inte på frågan. Det fanns
därmed signifikant skillnad i konsumenternas upplevda smakskillnader på 5 %
signifikantnivå (P= 0.000) mellan sås BE och BF enligt beräkning med ett Chi-två test
(Tabell 8).
Tabell 8. . Chi-två test för signifikanta skillnader i smak för sås B, dvs mellan sås BE och BF (signifikansnivå
5%).

Test Statistics
Smakskillnad sås
BE och BF
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
Exact Sig.
Point Probability

47,222a
1
,000
,000
,000

a. 0 cells (0,0 %) have expected frequencies less than 5.
The minimum expected cell frequency is 76,5.

Gradering av upplevda skillnader för produktparen
Om konsumenten upplevde någon skillnad mellan såserna och svarade Ja på frågan, fick de
även besvara “Hur stor var skillnaden?”. På frågan för grad av upplevd skillnad mellan sås
AE och AF, svarade 143 konsumenter. För sås BE och BF, svarade 122 konsumenter.
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För upplevda skillnader mellan sås AE och AF angav 31 st. (20 %) skillnaden som “Knappt
märkbar”, 70 st. (45 %) angav skillnaden som “Märkbar” och 42 st. (27 %) “Tydligt
märkbar”. 12 st. (8 %) besvarade inte frågan. För sås BE och BF angav 59 st. (38 %)
skillnaden som “Knappt märkbar”, 43 st. (28 %) angav skillnaden som “Märkbar” och 20 st.
(13 %) som “Tydligt märkbar”. 33 st. (21 %) besvarade inte frågan (Figur 7).
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Figur 7. Figuren visar upplevda smakskillnader hos konsumenterna (n=143) i procent mellan sås AE och AF,
samt hos konsumenterna (n=122) mellan sås BE och BF.

Specifika skillnader upplevda av konsumenterna uttryckta i ord
Enligt konsumenternas kommentarer i enkäten för uppmaningen “Ange vilka skillnader du
upplever”, framkom att sås AF upplevs som mer salt, syrlig, kryddig och smakrik i
jämförelse med sås AE. För sås BE och BF kunde inte lika markanta skillnader urskiljas,
dock beskrevs tendenser till att sås BF upplevdes något mer smakrik än sås BE. För
fullständig sammanställning av konsumenternas kommentarer om de olika attributen, se
Bilaga 4.

Konsumtionsfrekvens för såserna
För frågan” Är du en konsument av såser av A/B?” framkom det att totalt 95 st. (61 %)
brukar konsumera färdiga kalla såser liknande sås A. 80 st. (51 %) brukar konsumera
färdiga såser liknande sås B.
Av dem som svarade att de var konsumenter av kalla såser liknande sås A och sås B,
framkom varierande konsumtionsfrekvens för de olika såserna, men generellt
konsumerades såser liknande sås A oftare än sås B (Figur 8).
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Konsumenters konsumtionsfrekvens av kalla såser
100

Antal

80
60

52

58

40

Sås av typ A
Sås av typ B

27
15

20

19
7

4

2

0
Mer sällan än 1
gång i månaden

1 gång i
månaden

2-3 gånger per 1 gång i veckan
månad
eller oftare

Figur 8. Figuren visar antal konsumenter och deras konsumtionsfrekvens för såser liknande sås A bland
konsumenterna(n=105.) och sås B bland konsumenterna (n=79).

Konsumenternas åsikter om E-nummer och pris
Svaren på frågan “Är det viktigt för dig att konsumera livsmedel innehållande
konserveringsmedel med färre E-nummerbeteckningar?” fick störst svarsfrekvens för
alternativet “Ganska viktigt” på den 5-gradiga Likertskalan från “Mycket oviktigt” till
“Mycket viktigt”. Samma resultat visades för frågan “Är det viktigt för dig att konsumera
färdiga kalla såser innehållande konserveringsmedel med färre E-nummerbeteckningar?”.
Resultaten visade att det var procentuellt fler kvinnliga än manliga konsumenter som ansåg
det vara “Mycket viktigt” att konsumera färdiga såser med färre E-nummerbeteckningar.
Totalt sett var det 26 % av de kvinnliga och 16 % av de manliga konsumenterna som ansåg
det vara “Mycket viktigt” (Tabell 10).
Tabell 10. Tabellen visar kvinnliga (n=103) och manliga (n=49) konsumenter som valde respektive
svarskategori på frågan hur viktigt det är att konsumera såser innehållande färre E-nummerbeteckningar.
Kön * Viktigt med färre E-nummer i såser

Kön

Total

Total

Mkt oviktigt

Ganska oviktigt

Varken eller

Ganska viktigt

Mkt viktigt

Bortfall

Annat

0

1

0

2

0

0

3

Kvinna

7

16

22

29

27

2

103

Man

8

7

15

8

8

3

49

15

24

37

39

35

5

155
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I svaren på frågan ”Skulle du kunna betala mer för en produkt som innehåller färre Enummer?” framkom att majoriteten av konsumenterna kunde tänka sig att betala mer för en
produkt om den innehåller färre E-nummerbeteckningar (Figur 9).
Skulle du kunna betala mer för en produkt
som innehåller färre E-nummer?
3%
Ja

27%

Nej
70%

Internt bortfall

Figur 9. Konsumenternas (n=155) svar på frågan om de skulle vara villiga att betala mer för en produkt
innehållande färre E-nummer.

Diskussion
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera och jämföra konsumenters
smakacceptans och preferens för två kommersiella kalla såser innehållande
konserveringsmedel med E-nummerbeteckning, mot samma såser där
konserveringsmedlen istället ersatts till att använda fermentater. Syftet var att undersöka
om och i så fall hur såserna skiljer sig i smak, beroende på vilken konserveringsmetod som
används, dvs. konserveringsmedel med E-nummerbeteckning eller med fermentater.
I undersökningen deltog 155 konsumenter. Resultaten visade ingen statistiskt säkerställd
skillnad i smakacceptans mellan såserna innehållande konserveringsmedel med befintlig Enummerbeteckning och de med tillsatta fermentater. Det visade att konsumenternas grad
av gillande var likvärdig sett till median (5) och medelvärde (5) för samtliga såser på den 7gradiga skalan för acceptans. Det fanns inte heller någon statistisk signifikant skillnad
fastställd mellan vilken av de två versionerna som föredrogs mest av konsumenterna.
Däremot fanns en statistiskt signifikant skillnad i uppfattade smakskillnader mellan såserna
innehållande konserveringsmedel med E-nummerbeteckning och de med tillsatta
fermentater, vilket varken påverkade acceptansen eller preferensen hos konsumenterna.
Konsumtionen för såser av typ A och B var varierande, dock fanns det fler konsumenter av
sås typ A än B. Störst del av konsumenterna hade en konsumtionsfrekvens av färdiga såser
som motsvarade ”Mer sällan än 1 gång i månaden”. Störst antal av konsumenterna ansåg
det vara ”Ganska viktigt” att konsumera livsmedel och såser innehållande
konserveringsmedel färre E-nummerbeteckningar, och även villighet att betala mer för
dessa, vilket kan ses som en fördel för såsernas nya version med tillsatta fermentater.

24

Metoddiskussion
Enkäten
För att ge svar på undersökningens syfte och frågeställningar utformades en enkät som
sedan nyttjades vid konsumenttestet. Denna enkät var noggrant utformad utifrån redan
beprövade skalor och tekniker. Valet av att använda enkäter var för att de har många
fördelar, det är kostnadseffektivt och man kan med hjälp av dessa når ut till en stor grupp
människor på kort tid (Bryman, 2011). Det krävs att enkäter har en tydlig presentation och
noggranna instruktioner för att deltagarna inte ska bli osäkra på hur de ska svara, då risken
att de svarar “fel” ökar (Bryman, 2011), vilket togs i beaktande vid utformandet av
undersökningens enkät. En nackdel med enkäten var att den inte pilottestades innan
konsumenttestet (Bryman, 2011).
Något som har tagits i beaktande vid analyseringen av konsumenternas svar i enkäten, är
att det vid användandet av fasta svarsalternativ som i denna, kan skilja sig åt i hur
konsumenterna tolkar svarsalternativen som presenteras i enkäten. Det finns alltid en risk
för att ord eller begrepp uppfattas på ett annorlunda sätt än vad som var tänkt, vilket
därmed kan påverka validiteten (Bryman, 2011).

Såserna
Vid beredning av såserna inför konsumenttestet kom sås AE och AF respektive sås BE och
BF från samma tillverkningssats. Dock blandades fermentater i tre dagar innan
konsumenttestets två bedömningstillfällen, så att det fick verka lika lång tid i såserna innan
tillfällena för konsumenttestet. Även om beredningen skedde på samma sätt med
standardiserad preparering och under samma förhållanden, finns en risk att
okontrollerbara faktorer kan ha tillkommit som kan gjort att såserna inte upplevdes på
exakt samma sätt under konsumenttestets bedömningstillfällen. Detta var dock ingenting
som observerades av varken produktutvecklare på företaget eller uppsatsförfattarna.

Konsumenttestet
Vid konsumenttestet uppvisades en viss skepsis hos konsumenterna mot att äta sås utan
tillbehör. Detta är en aspekt som var svår att ta ställning till. Att servera ett tillbehör till
såsen hade möjligtvis lockat fler konsumenter till att delta i undersökningen, och gett en
mer “naturlig” uppfattning av såsen i dess rätta kontext. Studier har dock visat att
produkter tenderar till att betygsättas högre i kombination med dess rätta tillbehör jämfört
med om de äts var för sig (Hersleth, Mevik, Næs & Guinard, 2003). Samtidigt hade detta
kunnat påverka bedömningen då det funnits en risk att tillbehöret påverkat
konsumenternas bedömning av den enskilda produkten, vilket inte hade varit önskvärt och
därmed ville uteslutas.
Att få en konsument att koncentrera sig och avsätta tid för att provsmaka såserna i miljöer
som upplevs stimmiga, i detta fall en galleria och på ett universitet, kan ha påverkat
resultatet. Att testa produkter i en konstlad miljö kan ses som en stor nackdel (Meilgaard et
al., 2007) och det är därför möjligt att undersökningen kunnat erhålla ett annorlunda
resultat om den hade ägt rum i en lugnare och mer naturlig miljö för konsumenten. Även
om det hade varit önskvärt fanns ingen möjlighet till detta, eftersom ett stort antal svar
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krävdes på en kort tid, vilket motiverade den valda metoden. Även konsumenternas tid för
att uppleva såserna var begränsad eftersom många konsumenter var på språng eller hade
tider att passa. Det hade därför varit önskvärt att interaktionen mellan person och produkt
hade utökats för möjligheten att utesluta detta som en faktor till felaktiga resultat.
Konsumenttestets genomförande hade trots viss problematik, många fördelar.
Undersökningen innefattade inga externbortfall, och hade en tidseffektivitet som gjorde att
många svar erhölls på relativt kort tid vilket gjorde att mer tid ägnades åt
resultatbearbetning och analysering. Konsumenttest har överlag fördelen att det genererar
större kontroll över testförhållanden och standardisering av prover än vad man har vid
exempelvis ett hemmabruk test (Lawless & Heymann, 2010).

Faktorer som påverkar de sensoriska bedömningarna
Vid sensoriska bedömningar är det viktigt att vara uppmärksam på att undersökningens
analysinstrument (dvs. konsumenterna) kan påverkas av flertalet fysiologiska och
psykologiska faktorer. Detta medverkar till att det alltid finns en risk för bias i bedömning
och resultat (Meilgaard et al., 2007).
Vid sensoriska bedömningar finns fysiologiska faktorer som kan påverka konsumenterna.
Personer i ett dåligt fysiskt tillstånd exkluderas i normala fall från sensoriska bedömningar
om de exempelvis har feber, förkylning, dålig tandhälsa, om de är känslomässigt upprörda,
stressade eller har andra faktorer som påverkar deras koncentrationsförmåga (Meilgaard
et al., 2007). Eftersom det inte fanns möjlighet att kontrollera konsumenternas fysiska
status finns en risk att personer som bör ha exkluderats deltog i
undersökningen. Konsumenterna bör inte heller ha rökt eller druckit kaffe inom den
närmsta timmen före konsumenttestet (Meilgaard et al., 2007), dessa aspekter ansågs
okontrollerbara vid undersökningen. Ovanstående faktorer kan ha påverkat
konsumenternas svar och därmed också undersökningens resultat, eftersom det var svårt
att utesluta mindre lämpliga konsumenter från att genomföra konsumenttestet.
Ytterligare en fysiologisk faktor som kan ha haft inflytande på konsumenttestet är den så
kallade “adaptionen” som innebär en minskning eller förändring i sensitiviteten till ett givet
stimuli (Meilgaard et al., 2007). I detta fall innebär det att såserna som provsmakades sist
kan ha upplevts som mindre smakfulla och därmed svårare att bedöma, eftersom
smakupplevelserna från den första såsen till viss del kan ha funnits kvar vid bedömning av
den sista såsen. Av den anledningen fick samtliga konsumenter börja testet med att smaka
och bedöma produktparet med den “mildare” smaken först. Därför kan risken för påverkan
på grund av adaption ses som liten. Den psykologiska faktor som kan ha påverkat
konsumenternas bedömning är den som Meilgaard et al., (2007) kallar “mutual suggestion”,
som innebär att konsumenterna kan influeras av andra genom att se deras ansiktsuttryck
eller höra deras åsikter. Eftersom konsumenttestet utfördes på en allmän plats fanns ingen
möjlighet att separera konsumenterna från varandra, vilket ökar risken för att “mutual
suggestion” kan ha påverkat deras svar i enkäten.
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Resultatdiskussion
Acceptanstest
Utifrån konsumenttestets median och medelvärde framkom att smakacceptanstesten för
sås AE och AF, samt för sås BE och BF, fick likvärdig betygsättning (5) på den 7-gradiga
hedoniska skalan, det vill säga “Tycker ganska bra om”. Valet av en 7-gradig skala motiveras
metodiskt med att användandet av en 9-gradig skala har fått en del kritik. Den 9-gradiga
skalans kategorier är inte jämt fördelade, och därmed gör de “neutrala” kategorierna den 9gradiga skalan mindre effektiv, och de två extrema värdena i kategorierna tenderar att
undvikas av konsumenterna (Lawless & Heymann, 2010). Om man kortar ner den
hedoniska skalan från niogradig till sju- eller femgradig, underlättar man för bedömarna att
använda sig av hela skalan (Gustafsson et.al., 2014). En femgradig skala däremot, kan ses
som för begränsad i sina svarsalternativ (Lawless & Heymann, 2010). Dock bör man komma
ihåg, att även vid användning av en 7-gradig skala finns en risk att de två extremvärdena
undviks.
Med hjälp av ett Wilcoxon Signed Ranks Test påvisades att inga signifikanta skillnader på 5
% signifikansnivå fanns mellan proverna sett till acceptans av smak. Att såserna bedömdes
som likvärdiga sett till konsumenternas acceptans kan även bero på att det kan vara svårt
för konsumenten att föreställa sig såsen i sin rätta kontext tillsammans med en maträtt.
Studier har visat att responsen för grad av gillande och ogillande både är beroende av
bedömarnas generella acceptans och även av situationskontexten vid konsumtionen
(Cardello, Schutz, Snow & Lesher, 2000). Detta kan ha påverkat bedömningen och gjort det
svårt för konsumenterna att ange sin acceptans. Men det kan lika väl betyda att
konsumenterna uppfattade såserna som lika goda.

Preferenstest
Något fler konsumenter föredrog sås AF framför AE, men skillnaden var inte tillräckligt stor
för att vara statistiskt säkerställd. Efter en beräkning med ett Chi-två test kunde inte några
signifikanta skillnader påvisas på 5 % signifikansnivå i preferens mellan såserna. Något fler
konsumenter föredrog sås BF framför BE, men inte heller här kunde några signifikanta
skillnader på 5 % -nivå visas i preferens mellan såserna.
Att resultatet inte blev signifikant, visar på att konsumenterna hade olika preferens för
såserna, detta speglar förmodligen människors individuella och personliga preferenser som
innebär att olika individer upplever smak på olika sätt. Sensoriken bör ses ur ett
multifaktoriellt perspektiv, i och med den komplexitet som uppstår mellan produkt och
person (Martens, 1999). För att helt förstå en persons uppfattning om en produkt, krävs
också kunskaper om personers känslor och uppfattningar. Detta är komplext, och man kan
därför inte helt och hållet sätta sig in i hur konsumenterna upplevde såserna som användes
i undersökningen.
Som tidigare nämnts presenterades såserna blint för konsumenterna, eftersom att såsernas
varumärke och ingrediensskillnader inte skulle avslöjas och därmed för att undvika så
kallade “Förväntanseffekter”(Meilgaard et al., 2007). Om testet inte hade utförts blint är
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sannolikheten stor att resultatet hade blivit annorlunda och att såserna utan Enummerbeteckningar hade föredragits av konsumenterna. Detta styrks av nyligen utförda
undersökningar som pekar på att konsumenter i första hand väljer produkter som anses
”naturliga” och har därmed en preferens för produkter med färre E-nummerbeteckningar
och ingredienser som upplevs mer ”naturliga” (The Ingredion group of companies, 2014).
Ett medvetet val om att inte ha “forced choice” (att konsumenten måste välja ett prov), vid
preferenstestet gjordes och konsumenterna fick på eget bevåg skriva i provnumret i
enkäten för den sås de föredrog mest. Detta innebar att vissa konsumenter valde att inte
skriva in något provnummer alls, i dessa fall kunde konsumenten troligtvis inte avgöra om
de föredrog den ena såsen framför den andra. Anledningen till att “forced choice” uteslöts,
var för att få en mer verklig bild av konsumenternas uppfattning. För undersökningen
ansågs det värdefullt att veta om konsumenten inte kunde ange högre preferens för den ena
eller andra såsen. För att göra svarsalterantiven för preferens tydligare, kunde eventuellt
enkäten utformats med en ruta som kunde markerats om inget av proverna föredrogs mer
än den andra. Detta så kallade “no-preferens option” hade förenklat bedömningen för
konsumenterna, genom att alternativen hade tydliggjorts bättre (Lawless & Heyman, 2010).

Konsumenternas upplevda smakskillnader
När konsumenterna skulle ange om de kunde urskilja någon smakskillnad mellan såserna
innehållande konserveringsmedel med E-nummerbeteckning och de med tillsatta
fermentater, framkom vid beräkning med ett Chi-två test att det fanns signifikanta
skillnader på 5 % signifikansnivå i uppfattade smakskillnader för båda produktparen.
Skillnader mellan sås AE och AF angavs till störst del som “Märkbar”, medan smakskillnader
mellan sås BE och BF mestadels uppfattades som “Knappt märkbar”.
Enligt konsumenternas kommentarer uppfattades skillnaderna specifikt ligga i att sås AF
upplevdes mer salt, syrlig, kryddig och smakrik jämfört med sås AE. För sås BE och BF
kunde inte lika specifika smakegenskaper utläsas från kommentarerna, mer än att sås BF
upplevdes något mer smakrik jämfört med sås BE. Detta tyder alltså på att tillsatta
fermentater i såserna verkar förstärka vissa smaker och kryddor till att bli mer markanta
och tydliga. Det visar att det finns samspelseffekter mellan fermentater och berörda såser,
som borde utvärderas i en separat undersökning. Varför de upplevda smakskillnaderna
uppfattades som mer markanta i det ena produktparet framför det andra är i dagsläget
svårt att avgöra. En orsak kan ha varit att sås AE och AF innehåller en högre andel fett, detta
förklaras av Kähkönen, Tuorila & Hyvönen (1995) som påvisat att fett kan förstärka övriga
smaker och kryddor, och göra dem mer framträdande. Det kan eventuellt vara så att en sås
med högt fettinnehåll i kombination med fermentater (som i sig verkar framhäva kryddor
och smaker), ger en mer markant smakskillnad i jämförelse med en sås med lägre
fettinnehåll i kombination med fermentater.

Konsumenter och konsumtionsfrekvens
Konsumtionsfrekvensen av färdiga såser var högre för såser av typ A framför B. Vid
konsumenttestet framkom dock muntligt att många konsumenter hade svårt att förstå om
begreppet “att vara konsument” innebar att själv köpa hem såsen för att konsumera, eller
om även konsumtion på en restaurang räknades. Definitonen av en konsument förklarades
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för deltagarna som “En konsument är personen som brukar/använder varan” (Fuller, 2011),
därmed räknas också konsumtion på restaurang med.
För att få en bättre uppfattning om hur konsumtionen såg ut, ställdes en följdfråga om
konsumenternas konsumtionsfrekvens. Konsumenterna uppvisade en varierande
konsumtionsfrekvens, med störst svarsfrekvens för “Mer sällan än 1 gång i månaden” för
både såser av typ A och B. Detta visar på svårigheter att nå konsumenter med en högre
konsumtionsfrekvens av färdiga såser.

Konsumenternas åsikter om E-nummer och pris.
För att ta reda på konsumenternas åsikter om E-nummerbeteckningar i livsmedel, ställdes
frågor om hur viktigt konsumenterna ansåg det vara att välja livsmedel och färdiga såser
innehållande konserveringsmedel med färre E-nummerbeteckningar. Detta ansåg störst
antal konsumenter vara “Ganska viktigt”, och merparten kunde också tänka sig betala mer
för en produkt om den innehöll färre E-nummerbeteckningar. Detta kan även styrkas av
nyligen utförda studier, som visar att konsumenter världen över är villiga att betala mer för
”naturliga” och hälsosamma produkter (The Nielsen Company, 2015). Resultaten visade
dessutom att det procentuellt var fler kvinnliga än manliga konsumenter som ansåg det
vara “Mycket viktigt” att konsumera såser innehållande konserveringsmedel med färre Enummerbeteckningar. Dessa resultat styrker vår uppfattning om att det råder en allmän
skepsis hos konsumenterna gentemot E-nummerbeteckningar i livsmedel, men också att
det framförallt hos kvinnor kan finnas en viss preferens gentemot mer ”naturliga”
produkter med färre deklarerade E-nummer, vilket också påvisats i tidigare studier (Bearth
et al., 2014; Saltmarsh, 2015, & Food engineering & Ingredients, 2013). Det är troligt att
konsumenternas svar i enkäten kan ha påverkats av bakomliggande föreställningar kring
uppfattningar om för- och nackdelar med E-nummer (Bearth et al., 2014). Föreställningar
om att deklarerade E-nummer på produkter är ohälsosamt kan minska acceptansen, medan
uppfattningar om fördelar med E-nummerbeteckningar kan höja graden av acceptans. Dock
är det viktigt att poängtera att konsumtionen av godkända tillsatser inte medför någon
hälsorisk eftersom de anses säkra att konsumera inom rimliga mängder (Bearth et al.,
2014).
Det visade sig att många konsumenter som angav att de brukar konsumera såser av typ A
och B samtidigt var emot E-nummerbeteckningar. Det kan anses vara motsägelsefullt, men
det speglar också dagens motstridiga trender med ”bekvämlighetsmat” och den samtidiga
preferensen för “naturliga” ingredienser (Elsser-Gravesen, 2013). Det kan också tyda på att
en lansering av färdiga såser med tillsatta fermentater istället för konserveringsmedel
betecknade med E-nummer skulle kunna tilltala en stor konsumentgrupp med preferens för
”naturliga” produkter, utifrån de resultat som framkommit i denna underökning. Därmed
motiveras ett utförande av en konsumentdriven produktutveckling av såserna för att möta
samhället och konsumenternas förändringar (Linnemann et al, 2006).
Något man inte bör blunda för är konsumenternas medvetenhet om vad som står i
produkters ingrediensförteckningar, vilket både lyfts i studien utförd av Ingredion (The
Ingredion group of companies, 2014) men även av Saltmarsh (2015). Denna medvetenhet
kan göra att konsumenter uppfattar nya ingredienser som främmande och potentiellt
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oroande om framställningen och ursprunget till den nya ingrediensen inte förmedlas på ett
tydligt sätt till konsumenterna. Detta är viktigt för livsmedelsproducenter att ha i åtanke vid
eventuellt byte av konserveringsmedel.

Bortfall
Inga externbortfall fanns i undersökningen, däremot förekom internbortfall i enkäten. Vissa
frågor besvarades inte av konsumenterna, vilket gör att den totala svarsfrekvensen inte
representerar alla 155 deltagande konsumenter i samtliga frågor. Internbortfall beror
oftast på att konsumenten inte besvarat vissa frågor med vilja, eller att personen har missat
frågan (Bryman, 2008). Undersökningens bortfall kan troligtvis bero på att enkäten var lång
och att det var fyra olika såser som konsumenten skulle provsmaka och bedöma. Detta kan
ha gjort att konsumenterna inte orkade svara på alla frågor, insåg att den var mer
tidskrävande än förväntat, eller att de missat frågor på grund av mängden information i
enkäten.
Något som kan ha påverkat undersökningens interna bortfall är konsumenternas eventuellt
bristande motivation, så kallad “lack of motivation” (Meilgaard et al., 2007). Det kan
förekomma när konsumenterna förväntas engagera sig i något som de kanske egentligen
saknar motivationen för, eller på grund av att de påverkas negativt av en eventuellt stökig
atmosfär eller miljö vid den sensoriska bedömningen (Meilgaard et al., 2007). Detta innebär
att deras ansträngning för att hitta små skillnader är låg eller att de inte är konsekventa i att
tilldela poäng som är av betydelse för resultaten (Meilgaard et al., 2007). Inte att förglömma
är att deltagandet i konsumenttestet var frivilligt, vilket borde visa på ett engagemang och
vilja att besvara undersökningens frågor sett från konsumentens sida.

Validitet och reliabilitet
Syftet med denna undersökning var att undersöka vuxna konsumenters smakacceptans och
preferens för såserna, upplevda smakskillnader, konsumtionsfrekvens, deras åsikter om Enummerbeteckningar och villighet att betala mer för produkter med färre Enummerbeteckningar. Konsumenterna som deltog var 18 år eller äldre, och enkätens frågor
var utformade för att ge svar på undersökningens syfte och frågeställningar, vilket också
fullföljdes. Vid konsumenttestet deltog över 100 konsumenter vilket stärker
undersökningens validitet (Berg & Sensorisk studiegruppe, 1997). Ytterligare en faktor som
stärkte undersökningens validitet var att såserna testades av många befintliga och
potentiella slutkonsumenter (Meilgaard et al., 2007). Något som kan ha påverkat validiteten
negativt, var att vissa frågor i enkäten hade en något lägre svarsfrekvens än andra och
bidrog till ett visst internt bortfall. Det hade även varit önskvärt att erhållit en jämnare
ålderfördelning hos konsumenterna, eftersom majoriteten av konsumenterna tillhörde den
yngsta åldersgruppen. Anledningen till den något skeva åldersfördelningen är förmodligen
på grund av att konsumenttestets andra dag utfördes på Biomedicinskt centrum vid
Uppsala universitet där mestadels unga studenter fanns tillgängliga. Överlag kan
undersökningen anses ha en god validitet.
Denna undersökning hade en genomtänkt och välplanerad metodik som beskrivs utförligt
och visar på undersökningens transparens, vilket ger en möjlighet till reproducerbarhet.
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Eftersom undersökningen grundar sig på 155 deltagare och ett konsumenttest utfört med
god precision, anses undersökningens reliabilitet hög. Med ett högre antal konsumenter och
en större geografisk spridning hade reliabiliteten kunnat förstärkas ytterligare.

Etiska överväganden
Undersökningen hade Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer i beaktande
under hela arbetsprocessen. Foskningskravet och de fyra individsskyddskraven uppfylldes i
undersökningen. Deltagarna informerades både skriftligt och muntligt om undersökningen
(infomationskravet) vid konsumenttestet utan att erhålla för mycket information som
kunde påverka deras svar vid den sensoriska bedömningen. Deltagarna informerades om
deras frivillighet att delta och att de när som helst kunde avbryta deltagandet
(samtyckeskravet). Vid bearbetning och hantering av insamlad data uppfylldes
konfidalitetskravet vilket innebär att uppgifterna behandlades med konfidentialitet och att
inga obehöriga hade tillgång till materialet. Även nyttjandekravet uppfylldes vilket innebär
att insamlade uppgifter endast användes för undersökningens ändamål.

Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen
Resultaten som framkommit i denna undersökning skulle i framtiden kunna gynna
kostvetarprofessionen genom att öka kunskapen om nya användningsområden för
fermentater som konserveringsmedel. Vidare bidrar resultaten till att utveckla
livsmedelsprodukter i linje med konsumenternas önskemål och rådande trender. Att i
framtiden kunna erbjuda fler “naturliga” livsmedel, mikrobiologiskt säkra, goda och med
lång hållbarhet, kan ses positivt för såväl restaurangverksamheter, offentliga måltider och
övriga konsumenter, och framförallt för tillämpning inom produktutvecklingssammanhang.
Uppsatsens undersökning bidrar även till större förståelse för både producenternas och
konsumenternas perspektiv, vilket i framtiden underlättar kommunikationsprocessen.
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Slutsats
Det fanns inga signifikanta skillnader i konsumenternas acceptans och preferens för
såserna. Vid acceptanstestet visade resultatet att konsumenternas grad av gillande var
likvärdig sett till median (5) och medelvärde (ca 5) för samtliga såser på den 7-gradiga
hedoniska skalan. I preferenstestet föredrog några fler konsumenter såserna med tillsatta
fermentater (AF samt BF), framför såserna innehållande konserveringsmedel betecknade
med E-nummer (AE samt BE), dock var skillnaden inte signifikant.
För konsumenternas upplevda smakskillnader mellan såserna med E-nummerbeteckning
och de med tillsatta fermentater, kunde majoriteten ange att de kände smakskillnader
mellan såserna. Resultatet visade signifikanta skillnader mellan samtliga såser. Såserna
med tillsatta fermentater (AF samt BF) upplevdes som mer smakrika och specifikt för sås
AF också som mer salt, kryddig och syrlig. Konsumtionen för såser av typ A och B var
varierande, dock fanns det fler konsumenter av sås typ A än B. Majoriteten av
konsumenterna hade en konsumtionsfrekvens av färdiga såser som motsvarade ”Mer sällan
än 1 gång i månaden”. Flest antal konsumenter ansåg det vara ”Ganska viktigt” att
konsumera livsmedel innehållande konserveringsmedel färre E-nummerbeteckningar och
uppvisade även villighet att betala mer för sådana produkter.
Även om undersökningen inte visade någon statistiskt signifikant skillnad för acceptans
eller preferens mellan såserna, tyder ändå resultatet på att det kan finnas en plats på
marknaden för färdiga såser innehållande konserveringsmedel med färre Enummerbeteckningar. Eftersom många konsumenter ansåg det vara ”Ganska viktigt” att
konsumera såser och livsmedel innehållande konserveringsmedel med färre Enummerbeteckningar, finns det incitament för byte av konserveringsmedel i såserna. Att ha
i åtanke vid ett byte av konserveringsmedel, är att konsumenternas uppfattning inte per
automatik behöver innebära att den nya ingrediensen med fermentater kommer att
uppfattas som bättre än befintligt konserveringsmedel. Därför kan det vara av intresse för
framtida studier att undersöka konsumenternas åsikter om det nya konserveringsmedlet,
det vill säga fermentater, samt märkning och deklarering av dessa på produkter.
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Bilagor
Bilaga 1. Arbetsfördelning.
Arbetsfördelningen mellan uppsatsförfattarna var 50/50, för samtliga av nedanstående
arbetsuppgifter:
 Planering av studien och uppsatsarbetet
 Litteratursökning
 Datainsamling
 Analys
 Skrivandet av uppsatsen

36

Bilaga 2. Sammanställning av smakegenskaper.
Utifrån provsmakningen av olika såser med olika typer av tillsatta fermentater.
Produkt

Fermentater typ 1

Fermentater typ 2

Fermentater typ 3

1

Besk eftersmak. Sötare än
befintlig produkt.

Lik befintlig. Samma syrlighet.
Mindre salt.

Lik befintlig (Denna valdes).

2

Söt och kvalmig smak. Olik
befintlig. Passar ej.

Mindre besk än befintlig

Något beskare än befintlig.

3

Tydlig beska, ej bra.

Högre beska än befintlig,
framför allt i eftersmak.

Lik referensen, men har en något mer
direkt hetta och mindre sötma.

4

Lik befintlig produkt,
eventuellt något sötare.

Lik befintlig.

Lik befintlig

5

Tydlig beska, ej bra.

Lik befintlig (Denna valdes).

Lik referensen, med en liten beska. Mer
direkt hetta, och sälta.

6

Tydlig beska, ej bra.

Söt, tappar något i kryddighet.

Svag beska vilket delvis döljs av
pepprigheten i produkten.

7

Tydlig beska, ej bra.

Mindre sälta än befintlig, svag
beska i eftersmak.

Mindre salt än befintlig produkt. Har en
svagt påtaglig beska.

8

Sötare än befintligt, svag
beska i eftersmak.

Lik befintlig men är mindre
syrlig.

Lik befintlig.
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Bilaga 3. Enkät.
KONSUMENTTEST AV FÄRDIGA KALLA SÅSER
Examensarbete inom Kostvetarprogrammet, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.
Besöksadress: Husargatan 3 (BMC), Telefon: 018-471 23 10

ALLERGIINFORMATION
Sås A (koder 275, 682) innehåller: ägg
Sås B (koder 713, 419) innehåller: ägg, laktos, mjölk, senap

INFORMATION:
Vi är två studerande som skriver vårt examensarbete inom Kostvetarprogrammet vid Institutionen för
kostvetenskap. Vi skulle bli mycket tacksamma om du vill delta i vår undersökning genom att svara på
denna enkät efter att ha provsmakat dessa såser som är märkta med tresiffriga koder. Undersökningen är
anonym, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.
DIN UPPGIFT:
Du kommer att få testa fyra såser, (Sås AE, AF & Sås BE, BF).
Följ instruktionerna väl i enkäten.
Börja med att testa sås AE samt AF (sid 1). När sida 1 är ifylld gör du samma sak för sås BE samrt BF och
fyller i dina svar på sida 2.
Ange på en skala från ”Tycker mycket illa om” till ”Tycker mycket bra om” vad du tycker om såsernas
smak genom att sätta ett kryss (x) i den rutan som överensstämmer mest med din åsikt. Du kommer
även att få ange vilken av såserna du tycker är godast, samt om du känner eventuella skillnader mellan
såserna. Slutligen kommer du att få svara på frågor om din konsumtion av färdiga såser.
VIKTIGT! Smaka på såserna i den ordning som anges i enkäten, och skölj munnen med vatten mellan
proverna.
Med vänlig hälsning, Matilda och Cecilia.

__________________________________________________________________________
Kön:

Kvinna

Ålder:

□
18-29år

□

Man

□

□

□

30-39 år

40-49 år

Annat

□

□
50-59 år

□

□

60-69 år

70 år eller äldre

Utbildning:

□
Grundskola

□
Gymnasiet

□
Högskola/Universitet

□
Yrkesutbildning
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SÅS A
Sätt ett kryss (x) i den ruta som överensstämmer bäst med vad du tycker om såsen på
skalan nedan gällande smak

Kodnummer 275:

□

□

Tycker
mycket illa
om

Tycker
illa om

□

□

Tycker
ganska illa
om

Tycker
varken bra
eller illa om

□
Tycker
ganska bra
om

□
Tycker
bra om

□
Tycker
mycket
bra om

Kodnummer 682:

□

□

Tycker
mycket illa
om

Tycker
illa om

Vilken sås föredrar du?

□

□

Tycker
ganska illa
om

Tycker
varken bra
eller illa om

□
Tycker
ganska bra
om

□
Tycker
bra om

□
Tycker
mycket
bra om

Jag föredrar sås A med kodnummer __________

Känner du någon skillnad i smak mellan såserna ?

JA

□

NEJ

□

Om Ja på ovanstående fråga, Hur stor var skillnaden?

□
Knappt märkbar

□

□

Märkbar

Tydligt märkbar

Ange vilka skillnader du upplever (använd konkreta ord och ange kodnummer):
_______________________________________________________________
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SÅS B
Sätt ett kryss (x) i den ruta som överensstämmer bäst med vad du tycker om såsen på
skalan nedan gällande smak

Kodnummer 713:

□

□

Tycker
mycket illa
om

Tycker
illa om

□

□

Tycker
ganska illa
om

Tycker
varken bra
eller illa om

□
Tycker
ganska bra
om

□
Tycker
bra om

□
Tycker
mycket
bra om

Kodnummer 419:

□

□

Tycker
mycket illa
om

Tycker
illa om

Vilken sås föredrar du?

□

□

Tycker
ganska illa
om

Tycker
varken bra
eller illa om

□
Tycker
ganska bra
om

□
Tycker
bra om

□
Tycker
mycket
bra om

Jag föredrar sås B med kodnummer __________

Känner du någon skillnad i smak mellan såserna ?

JA

□

NEJ

□

Om Ja på ovanstående fråga, Hur stor var skillnaden?

□
Knappt märkbar

□
Märkbar

□
Tydligt märkbar

Ange vilka skillnader du upplever (använd konkreta ord och ange kodnummer):
_______________________________________________________________
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ÖVRIGA FRÅGOR

Är du en konsument av

a) Sås A?

JA

□

NEJ

□

b) Sås B?

JA

□

NEJ

□

Om du svarat Ja på ovanstående fråga,
Hur ofta konsumerar du färdiga såser?
a) Sås A

□

□

Mer sällan än
1 gång i
månaden

□

1 gång i
månaden

□

2-3 gånger
per månad

1 gång i veckan
eller oftare

b) Sås B

□

□

Mer sällan än
1 gång i
månaden

□

1 gång i
månaden

□

2-3 gånger
per månad

1 gång i veckan
eller oftare

Färdiglagade produkter innehåller ofta en del tillsatser, så kallade E-nummer.
Är det viktigt för dig att konsumera färdiga kalla såser innehållande konserveringsmedel
med färre E-nummerbeteckningar?

□
Mycket oviktigt

□

□

Ganska oviktigt

Varken eller

□
Ganska viktigt

□
Mycket viktigt

Är det viktigt för dig att konsumera livsmedel innehållande konserveringsmedel med
färre E-nummerbeteckningar?

□
Mycket oviktigt

□

□

Ganska oviktigt

Varken eller

□
Ganska viktigt

□
Mycket viktigt

Skulle du kunna betala mer för en produkt som innehåller färre E-nummerbeteckningar?
JA

□

NEJ

□
Tack för din medverkan!
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Bilaga 4. Samlingstabell med konsumenternas kommentarer.
Tabellen visar en sammanställning av konsumenternas kommentarer om de olika såsernas attribut.
Attributen har kategoriserats och för varje kategori anges antal bedömare som angett tillhörande kommentar.

Söt smak

AE
-

AF
1

BE
-

BF
2

Sur smak

4

9

2

2

Syrlig smak

4

15

3

5

Salt smak

6

12

1

3

Besk smak

2

7

3

2

Mild smak

9

4

11

10

Balanserad smak

2

4

4

4

Smakrik

6

18

4

11

Stark eftersmak

4

6

2

2

Kryddig

5

12

6

5

Krämig

2

1

-

3

Tjockare konsistens

-

3

1

3

Löksmak

-

-

1

1

Vitlökssmak

-

1

4

3

Smörsmak

14

7

-

-

Vinägersmak

-

3

3

-

Soyasmak

-

3

-

-

Majonnässmak

1

1

1

-

Senapssmak

-

-

-

1

Örtsmak

-

-

-

1

Dragonsmak

1

2

-

-

Oreganosmak

-

-

-

1

Dillsmak

-

-

-

1

Currysmak

-

5

-

-
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