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Sammanfattning 

 

 

Inledning: I Sverige frodas vilda lupiner längs vägar. Dessa går inte att äta och därför odlas 

sötlupin med få bitterämnen. Lupin kan introduceras som en hållbar proteinkälla i de flesta 

typer av livsmedel. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka potentialen i lupin för proteinberikning av livsmedel 

genom att studera lupinberikad vetelimpa och två jämförelseprov. 

Metod/material: Studien tillämpar tre metoder vilka är proteinpoängsberäkning, ett blint 

gillandetest samt observation av deltagarna i testet. 

Resultat: Lupinberikad vetelimpa har ett proteinpoäng för vuxna på 88. Brödets gula färg 

uppskattas av deltagarna. Dess smak och textur har lågt gillande. Sammanfattningsvis har 

lupinbrödet ett lägre generellt gillande jämfört med jämförelseproverna. Färg är den faktor som 

påverkar upplevd nyttighet mest.  

Slutsats: Lupin har potential som proteinberikning i livsmedel men det behövs vidare forskning 

och utveckling. 

 

Nyckelord: Lupin, PDCAAS, proteinpoäng, gillandetest, proteinberikning, sensorik.  
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Förord 

 

 

Vid Örebro universitet på Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan pågår ett 

forskningsprojekt om kulturväxten gråärt (Retrija). Projektet deltog i en tävling för hållbart 

protein som Vinnova utlyste under år 2016. Tävlingen gick av stapeln i Grythyttan och därför 

hade vi möjlighet att efteråt få en pratstund med en av vinnarna Gunnar Backman, VD för 

Nordisk Råvara AB. Utifrån det korta samtal vi hade hann vi diskutera några av de stora 

problem som Sverige står inför idag: hur viktigt det är med en odlad mångfald och att vi slutar 

importera soja när det finns andra, bättre alternativ. Vi är därför mycket glada över att bidra till 

arbetet med att lyfta fram lupin som en tänkbar vegetabilisk proteinkälla. 

 

Vi vill rikta ett tack till Gunnar Backman och Nordisk Råvara AB för möjligheten att få delta i 

detta spännande projekt. Vidare vill vi även rikta stor tacksamhet mot Nikolai Scherbak från 

Örebro universitet som visat stor entusiasm kring detta projekt. Ett hjärtligt tack till Roland 

Hedlund på ICA Kvantum i Knivsta som varit enormt behjälplig och engagerad i 

genomförandet av vår sensoriska undersökning. Slutligen är vi tacksamma för den hjälp och 

vägledning vi har fått från Wilhelm Tham, vår handledare och professor vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. 

 

 

Bild 1: Blå smalbladig lupin (Lupinus angustifolius), även kallad blå lupin. Vilken är en sötlupin och ej att 

förväxla med vilda lupiner eller trädgårdslupin (Garcia, 2015, 31 mars).   
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1. Introduktion 

 

 

Lupin är en vanlig växt i Sverige och breder ofta ut sig på ängar och i vägrenar. Dessa lupiner 

är giftiga men förfäder till flera arter av sötlupin1 som inte bara går att äta utan också har ett 

högt näringsvärde. Lupin är en baljväxt med både ekonomiska och agrikulturella fördelar 

eftersom de är väl anpassade till magra jordar (Kohajdová, Karovičová & Schmidt, 2011). En 

hälsosam kosthållning inkluderar protein. Baljväxter och cerealier2 representerar den 

huvudsakliga källan till protein i den mänskliga dieten (Kohajdová et al., 2011). I Sverige väljer 

vi dock i första hand animaliskt protein i form av nöt, fläsk eller fågel (Kjærnes, 2001). Att 

reducera den negativa miljöpåverkan som industriell köttproduktion för med sig är en utmaning 

som engagerar både forskare och utvecklare av hållbara substitut till animaliska produkter 

(Aiking, De Boer & Vereijken, 2006). Insekter är en tänkbar framtida proteinkälla (Zielińska, 

Baraniak, Karas, Rybczyńska & Jakubczyk, 2015) medan Barrett (2006) lyfter fram soja som 

ett substitut vilket både är vegetabiliskt och har ett högt protein- och energivärde men även 

medför vissa miljöproblem. Varken insekter3 eller soja är livsmedel som går att producera i 

Sverige vilket gör lupin till ett attraktivt alternativ. Lupin kan användas i en mängd olika 

livsmedel och lupinmjöl anses vara en utmärkt råvara för att komplettera olika livsmedel på 

grund av dess höga proteinhalt (Kohajdová et al., 2011). 

 

 

2. Ämnesrelevans för 

Måltidskunskap och värdskap 

 

 

Måltidskunskap och värdskap står för en kombination av estetik, vetenskap och praktik för att 

förstå de bakomliggande faktorerna i skapandet av en måltid (Gustafsson, 2004). Gustafsson, 

Öström, Johansson & Mossberg (2006) har skapat FAMM (The Five Aspects Meal Model) som 

                                                 
1 Sötlupin kallas också för matlupin. 
2
 Olika sädesslag. 

3 Insekter räknas inte som godkända livsmedel i Sverige. 
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belyser olika delar av en måltid. En av aspekterna är produkten som är en del i att utveckla en 

måltidsupplevelse (Gustafsson et al., 2006). Lupin är en gammal växt som genom förädling och 

med ny teknik kan användas som en säker och god proteinkälla (Kohajdová et al., 2011). 

Utvecklingen av lupingrödor och produkter sker i en symbios mellan vetenskap och 

mathantverk och har skapat ett stort medialt allmänintresse i och med Vinnovas tävling om 

hållbara proteinkällor som hölls år 2016 där lupin utsågs till vinnare. Studier om lupinberikade 

bröd (Dervas, Doxastakis, Hadjisavva-Zinoviadi & Triantafillakos, 1999; Papavergou, Bloukas 

& Doxastakis, 1999; Bartkiene, Juodeikiene, Vidmantien, Viskelis & Urbonaviciene, 2011 & 

Lopez, 2014) återfinns inom andra forskningsområden än Måltidskunskap och värdskap. En 

lyckad introduktion av ny mat kräver att forskning från flera olika fält knyts samman och den 

samlade kunskapen får möta mathantverk och sensorik, därmed finns utrymme för bidrag inom 

Måltidskunskap och värdskap. 

 

 

3. Teoretisk bakgrund 

 

 

Den teoretiska bakgrunden ämnar ge förståelse för sötlupin som en hållbar och hälsosam gröda. 

Vidare presenteras en sammanfattning av vad protein, aminosyror och proteinpoängsberäkning 

är. Avsnittet avslutas med en problematisering kring introduktionen av nya livsmedel på 

marknaden samt ger en bakgrund till sensorik och sensorisk bedömning av bröd. 

 

3.1 Lupin 

Lupin (Lupinus) är en baljväxt som tillhör Fabaceae-familjen vilket även bland annat soja och 

jordnötter gör.  Lupin är en del av släkten Genisteae, inom släkten finns hundratals kända arter 

av lupin, av dessa är fyra ätbara: vit, blå (Bild 1), gul samt Tarrwilupin (Reinhard, Rupp, Sager, 

Streule & Zoller, 2006). Dessa arter är kända under samlingsnamnet sötlupin4 eftersom de till 

skillnad från den vanliga vilda lupinen eller den odlade trädgårdslupinen har mycket låga halter 

av bitterämnen (0,003%) och därmed inte utgör någon toxisk risk för mänsklig konsumtion 

(Martínez-Villaluenga, Frías & Vidal-Valverde, 2006). Blålupin har ännu lägre halter av 

skadliga ämnen jämfört med de andra sorterna vilket väckt intresse hos ett flertal ekologiska 

                                                 
4 Hädanefter i föreliggande uppsats benämns sötlupin lupin. 
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odlare (Boström, 2004). McGee (2004) ser baljväxter som ett essentiellt alternativ till 

animaliska livsmedel med anledning av den symbios med jordbakterier, den så kallade 

kväveeffekten, som binder kväve. Kvävet används sedan av växten för att skapa aminosyror 

och proteiner vilket gör att baljväxter i allmänhet har dubbelt så höga halter av protein än andra 

växtsläkten (McGee, 2004 & Monteiro, Costa, Campos, Silva, da Silva, Martino & Silvestre, 

2014). För den svenska, sandiga och leriga jorden passar blålupin bra i och med dess 

kväveeffektsverkan5 (Flengmark, Deleuran & Jorgensen, 2005) som är större än för både ärtor 

och bönor vilket minskar behovet av gödningsmedel (Rahbeck Pedersen, 2004).  

 

Lupin är en god källa för olika näringsämnen till exempel proteiner men också för lipider, fibrer, 

mineraler och vitaminer (Schoeneberger, Gross, Cremer & Elmadfa, 1982 & Zielinska, Frias, 

Piskula, Kozłowska, Zielinski & Vidal-Valverde, 2008). Lupin kan ha proteinhalter som är 

dubbelt så höga som halterna hos de vanligaste baljväxterna som konsumeras av människor 

(Kohajdová et al., 2011).  Liksom för cerealier är det fröerna som innehåller mest näringsämnen 

och lämpar sig bäst som föda (McGee, 2004). Ett torkat lupinfrö innehåller mellan 30 och 50% 

protein, mellan 5 och 10% olja och resten fibrer (McGee, 2004). Variationer kan uppträda 

mellan olika arter samt beroende på jordmån på växtplatsen (Martínez-Villaluenga et al., 2006). 

Detta är anledningen till att lupinernas innehåll av protein kan variera så mycket (Papavergou 

et al., 1999). Frönas höga fiberhalt har försvårat tillagningen eftersom kroppen har svårt att 

bryta ned fiber. Dessutom krävs det lakning6 för att befria fröna från bitterämnen och 

alkaloider7 som finns i skalen (McGee, 2004). Trots att gifterna har försvunnit från moderna 

arter finns bitterämnena kvar och utgör ett problem; den beska smaken passade inte de tilltänkta 

konsumenterna (McLean, 2015, 18 februari). Dessa egenskaper har bidragit till att lupin 

historiskt inte varit någon stapelvara trots ett bra näringsinnehåll (McGee, 2004). Idag kan 

Lupin odlas och bearbetas till att bli lupinmjöl på industriell nivå vilket kan användas i 

framställning av olika livsmedel (Pereira Monteiro et al., 2014). Lupinmjöl anses vara en 

utmärkt råvara för att komplettera olika livsmedel på grund av dess höga proteinhalt 

(Kohajdová et al., 2011). Schuster-Gajzágó (2009) uppger att proteininnehållet i lupinmjöl kan 

sträcka sig mellan 38 och 62% beroende på art, växtförhållandena och malningsmetod. Tyska 

forskare har lyckats göra ett smakneutralt proteinisolat som saknar den beska bismaken 

(McLean, 2015, 18 februari). 

                                                 
5
 Hur effektivt en gröda kan återföra kväve till odlingsjorden vid återplöjning. 

6
 Blötläggning för att dra ut ämnen ur en fast substans. 

7
 En grupp kvävehaltiga aminer i växter som har stark inverkan på människor genom kraftiga gifter. 
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3.2 Protein och essentiella aminosyror 

En hållbar proteinkälla måste spegla människans behov eftersom protein bland annat behövs 

för att bygga upp celler och bilda livsviktiga enzymer och hormoner (Livsmedelsverket, 2017). 

Protein består av olika kombinationer av aminosyror som sitter ihop i kedjor (McGee, 2004). I 

mat finns 20 olika aminosyror varav 8 är essentiella8 det vill säga att aminosyran inte kan 

syntetiseras av den mänskliga kroppen utan måste intas genom kosten (Abrahamsson & 

Hambrӕus, 2013). Om ett livsmedel innehåller tillräcklig mängd av alla essentiella aminosyror 

brukar det benämnas som en fullvärdig proteinkälla. Animaliska livsmedel är i princip alltid 

fullvärdiga som proteinkällor (Abrahamsson & Hambrӕus, 2013). För de livsmedel som 

innehåller en lägre halt än det rekommenderade dagliga intaget av någon essentiell aminosyra 

används begreppet begränsande aminosyra om den bristande aminosyran. Cerealier, frukt, 

grönsaker och nötter är begränsade av låga halter av aminosyran lysin medan baljväxter är 

begränsade av en låg halt av svavelaminosyrorna metionin och cystein (Young & Pellett, 1994).  

 

3.3 Proteinpoäng 

Proteinpoäng (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score9) är ett teoretiskt mått på en 

råvaras proteinkvalitet som mäts mellan 0 och 100 där 100 representerar en fullvärdig 

proteinkälla. Proteinpoäng beräknas utifrån ett livsmedels proteininnehåll, sammansättning av 

aminosyror och digererbarhet10 samt människans behov av kväve och essentiella aminosyror 

(Abrahamsson & Hambrӕus, 2013). Digererbarheten av ett protein mäts i hur många procent 

av det totala intaget som kroppen kan tillgodogöra sig. Det totala kvävebehovet, det som brukar 

benämnas proteinbehov, är sällan en begränsande faktor och därför beräknas proteinpoäng för 

den begränsande aminosyran i ett livsmedel (World Health Organization, 2007). Detta innebär 

att det finns råvaror med höga proteinhalter som har låga proteinpoäng eftersom de innehåller 

små mängder av en viss typ av essentiell aminosyra eller har låg digererbarhet (Abrahamsson, 

Hambrӕus, 2013). Att kombinera olika råvaror är ett bra sätt att höja proteinpoängen i en måltid 

och säkerställa ett balanserat intag av aminosyror (Chardigny & Walrand, 2016). Cerealier och 

baljväxter kan med fördel kombineras då deras begränsande aminosyror kompletterar varandra 

(Abrahamsson & Hambrӕus, 2013 & Livsmedelsverket, 2017). När proteinpoäng räknas ut i 

                                                 
8
 De 8 essentiella aminosyrorna är fenylalanin, isoleucin, leucin, lysin, metionin, treonin, tryptofan och valin. Cystein brukar 

räknas in i dessa då kroppen kan syntetisera cystein men enbart om det finns tillräckliga mängder metionin i födan. 
9
 Förkortas PDCAAS. 

10
 Hur effektiv absorptionen av proteinet är i kroppen. 
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ett kombinerat livsmedel blir proteinpoängen det lägsta värdet av en essentiell aminosyra efter 

proteinpoängsberäkningen (World Health Organization, 2007). 

 

3.4 Att introducera lupin på marknaden 

Att införa en ny produkt på marknaden som är attraktiv för konsumenter är problematiskt 

(Hoek, Lunning, Weijzen, Engels, Kok & de Graaf, 2009). Det blir en komplex utmaning när 

de tilltänkta produkterna är menade som substitut för något som redan är uppskattat, till 

exempel olika typer av animalier (Wansink, Sonka, Goldsmith, Chiriboga & Eren, 2005). Det 

kan också vara svårt att hantera konsumenternas förväntningar i förhållande till deras 

upplevelse. Cleary, Escott, Lees och Sayers (2017) menar att när en produkt inte stämmer 

överens med konsumentens förväntade upplevelse riskerar konsumenten att bli besviken och 

tycka ännu sämre om produkten än vad konsumenten hade gjort utan några förväntningar. 

Konsumenter styrs också av marknadskrafter som påverkar dem att välja produkter som 

framstår som hälsosamma; om en produkt marknadsförs som nyttig kan detta ge ett högre 

gillande bland konsumenter (Urala & Lähteenmäki, 2006). Denna effekt observeras av Stein, 

Nagai, Nakagawa och Beauchamp (2003) som lät konsumenter prova nyttiga drycker. Om 

deltagarna informerades om de positiva hälsoeffekterna av dryckerna tog de med sig fler flaskor 

som belöning efter sitt deltagande gentemot den grupp som inte blev informerad.  

 

3.5 Mat-neofobi 

Begreppet mat-neofobi11 avser personlighetsdrag där mat som är ovanlig eller främmande för 

en individ undviks redan innan den smakas (Cooke, Wardle & Gibson, 2003). Människor har 

olika smakpreferenser som skapas redan i unga år genom ett samspel mellan genetik och miljö 

(Birch, 1999). Det är också i unga år som neofobin är som störst (Cooke et al., 2003 & Cashdan, 

1998). Det genetiska arv som vi föds med innebär att vi föredrar sött och salt samt att avvisar 

sur och bitter mat eftersom giftig och farlig mat tenderar att ha bittra smakämnen (Birch, 1999). 

Neofobi kan påverkas av den visuella upplevelsen (Cashdan, 1998) vilket framgår i en studie 

av Maratos och Staples (2015) där mat som såg aptitlig ut i större utsträckning mottogs med 

låg grad av neofobi. Det kan enligt Tuorila, Meiselman, Bell, Cardello och Johnson (1994) vara 

fördelaktigt att inte informera en konsument om vad den äter om det finns risk för att 

informationen i sig framkallar en neofobisk reaktion. De menar att om konsumenten inte har 

                                                 
11

 I fortsättningen endast kallat neofobi. 



 

11 

tillräckligt med information finns det inte heller något att ta ställning till vilket sänker den 

neofobiska tröskeln.  

 

3.6 Sensorik och bedömning av bröd 

Sensorik är ett viktigt verktyg för människor att bedöma kvalitet på en produkt (Meilgaard, 

Carr & Civille, 2007). Lawless och Heymann (2010) beskriver hur sensoriken har utvecklats 

till ett metodologiskt mätinstrument för människors respons på mat. Sensoriken är en 

tvärvetenskaplig analysmetod som baseras på människors reaktioner på vad de upplever med 

sina sinnen (Martens, 1999). Det finns många standardiserade metoder för analyser av 

livsmedel till exempel vin och ost. Elia (2010) menar dock att det saknas en sensorisk standard 

för sensorisk analys av bröd. Nordic Committee on Food Analysis (2015, december 15) gav ut 

en rapport med riktlinjer för sensoriska analyser av bröd där fyra paraplybegrepp används: doft, 

smak, textur och utseende. I begreppet textur ingår bland annat egenskaper som hur hårt eller 

mjukt brödet är, hur strukturen av inkråmet12 upplevs eller hur det låter när brödet tuggas. 

Utseendet innefattar bland annat färgen på brödets skorpa och inkråm men också hur inkråmets 

textur ser eller känns innan det äts. Smak, textur och färg beskrivs som de tre viktigaste 

egenskaperna som påverkar konsumenters acceptans av bröd (Nordic Committee on Food 

Analysis, 2015, december 15). I rapporten betonas vikten av att kontrollera färskheten på bröd 

då det är en produkt vars sensoriska egenskaper förändras fort beroende på hur de förvaras och 

under hur lång tid. Lupinmjöl kan användas vid bakning för att förbättra 

vätskeupptagningsförmågan i degen och förändra cellstrukturen i inkråmet så att den blir 

tjockare och upplevs som mer kompakt (Dervas et al., 1999). Det föreslogs i samma studie att 

den kompaktare texturen även kan krediteras för en lägre halt av gluten. Lupinmjöl kan också 

användas för att ge brödets inkråm en attraktiv gul färg och dess skorpa en något mörkare färg 

genom en kraftigare Maillard-reaktion (Kohajdová et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Den mjuka insidan av ett bröd. 
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4. Syfte och frågeställningar 

 

 

Syftet med studien är att undersöka potentialen i lupin för proteinberikning av livsmedel. 

Lupinberikad vetelimpa kommer att studeras och jämföras med jämförelseprov i form av 

vetelimpa och sojaberikad vetelimpa. 

● Vilket proteinpoäng har lupinberikad vetelimpa och jämförelseproverna? 

● Gillar eller ogillar konsumenter lupinberikad vetelimpa mer eller mindre versus 

jämförelseproverna? 

● Varför upplever konsumenterna gillande eller ogillande av lupinberikad vetelimpa och 

jämförelseproverna? 

 

 

5. Metod och material 

 

 

I kommande avsnitt redogörs för de metoder som använts samt hur bearbetningen av data har 

gått till. De metoder som tillämpats är beräkning av proteinpoäng, blint gillandetest samt 

observation (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Modell för studiens metoder. Avser att tydliggöra hur studiens tre metoder: beräkning av proteinpoäng, 

blint gillandetest och observation har genomförts. 
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5.1 Beräkning av proteinpoäng 

Syftet med beräkningen av proteinpoäng är att undersöka vilket proteinpoäng lupinberikad 

vetelimpa samt jämförelseproverna vetelimpa och sojaberikad vetelimpa har. 

 

5.1.1 Urvalskriterier 

Data hämtades enbart i vetenskapligt verifierade källor som beskriver sammansättningen av 

aminosyror och digererbarhet samt myndighetsdatabaser. Eftersom cerealier har lysin som 

begränsande aminosyra och baljväxter har svavelaminosyrorna metionin och cystein som 

begränsande aminosyror är det dessa som är av intresse och kommer att undersökas i studien. 

 

5.1.2 Material 

Data om proteininnehållet i sojamjöl, vetemjöl och jäst samt sammansättningen av aminosyror 

i dessa hämtades från både det svenska livsmedelsverkets (SLV) och det amerikanska 

livsmedelsverkets (USDA) databaser. Både USDA och SLV saknade data om proteininnehåll 

och sammansättningen av aminosyrorna i lupinmjöl. För att få fram data om lupinmjöl 

användes en omräkningsfaktor baserad på skillnaden i medelvärdet av protein och aminosyror 

mellan hela sojabönor och sojamjöl som fanns tillgängliga i USDA:s och SLV:s databaser. 

Omräkningsfaktorn applicerades på data tillgänglig för hela lupinfrön i USDA:s databas och 

därmed kunde proteininnehåll och sammansättningen av aminosyror i lupinmjöl uppskattas. 

Data rörande råvarornas digerbarhet sammanställdes till medelvärden utifrån värden från 

SLV:s proteindatabas, en rapport från World Health Organization (2007) samt vetenskapliga 

artiklar (Schoeneberger et al., 1982; Lqari, Vioque, Pedroche & Millán, 2002; Bartkiene et al., 

2011; Nørgaard, Fernándes & Jørgensen, 2013 & Lopez, 2014). 

 

5.1.3 Bearbetning av data och beräkning av proteinpoäng 

Vid beräkning av proteinpoäng användes en beräkningstabell (Tabell 1) samt utdrag ur 

referensmönster (Tabell 1C) för mg aminosyror per g protein (World Health Organization, 

2007). Beräkningen av proteinpoäng i ett livsmedel som består av flera råvaror gjordes i tre 

steg. Först sammanställdes innehållet av protein och aminosyror samt digererbarhet för 

respektive ingrediens (Tabell 1A). Dessa värden användes sedan för att räkna ut hur mycket 

digererbart protein samt aminosyror som livsmedlet i sin helhet innehöll (Tabell 1B). I det 

tredje steget användes resultatet från föregående steg och referensmönstret för beräkning av 

proteinpoäng (Tabell 1C) för att beräkna proteinpoängen för livsmedlet i förhållande till olika 
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åldrar (Tabell 1D). Proteinpoäng skrivs enligt normen där allt ≥100 benämns som 100 vilket är 

den data som senare presenteras i resultatet.  

 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssättet vid beräkning av proteinpoäng för olika åldrar illustrerat med bröd bakat 

på lupin- och vetemjöl samt jäst. Modellen för beräkning av proteinpoäng är baserad på Abrahamssons och 

Hambrӕus tabell (2013, s. 101). Värdena i kolumnerna a-e och p används för beräkningarna i Tabell 1B. Värdena 

på raden s och kolumnerna R används för beräkningar i Tabell 1D. 

 
 

Tabell 1A. Innehåll av protein (g) och aminosyror (mg) samt digererbarhet för bröd bakat på lupin- och vetemjöl 

samt jäst.  

 

Innehåll Protein/100g Aminosyra mg/g protein Digererbarhet  

  (a)  Lysin (b) Metionin+cystein (c) (d)  

Lupinmjöl                       39              48                                20     81 

Vetemjöl siktat                                       23                                36     96 

Jäst                         1              79                                24     100 

 

Tabell 1B. Beräkning av digererbara proteiner (g) samt aminosyror (mg) i bröd bakat på lupin- och vetemjöl samt 

jäst. 

 

  Livsmedel i g (e) Protein i g (p) Lysin Metionin+cystein 

Formel:   g x a / 100 x f / 100 p x b p x c 

Lupinmjöl 25                                8              381                              154     

Vetemjöl siktat 50                                5              105                              164     

Jäst 5                           0,06             4,94                             1,50     

Summa                              12              491                              320     

mg aminosyra/g protein (s)              39                                26     

 

Tabell 1C. Referensmönster (mg aminosyra per g protein) vid olika åldrar för beräkning av proteinpoäng. 

  

Åldersgrupp Lysin (R)  Metionin+cystein (R) 

Barn 1–2 år 52 26 

Barn 4–18 år 48 23 

Vuxna 45 22 

 

Tabell 1D. Beräkning av proteinpoäng vid olika åldrar för bröd bakat på lupin- och vetemjöl samt jäst. Formeln 

som används är s / R x 100. 

 

Åldersgrupp Lysin Metionin+cystein 

Barn 1–2 år            76                                 99     

Barn 4–18 år            82                               112     

Vuxna            88                               117     
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5.2 Blint gillandetest 

För att undersöka hur väl lupinberikad vetelimpa gillas jämfört med jämförelseproverna 

vetelimpa och sojaberikad vetelimpa gjordes ett blint gillandetest med konsumenter i en butik 

i Uppland. Det finns risk att både omgivning och andra deltagare kan påverka resultatet i ett 

sensoriskt test (Meilgaard et al., 2007). Två frågor i gillandetestet var av demografisk natur, 

kön och ålder. Gillandetest är ett affektivt test som syftar till att mäta konsumenternas reaktion 

på en produkt. Målet med ett affektivt test är att bedöma hur en produkt gillas eller tas emot av 

konsumenterna (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Skalan som användes 

i testet var en hedonisk intervallskala med fem steg vilket Gustafsson et al. (2014) beskriver 

som ett sätt att mäta gillande. Den hedoniska skalan har i stor utsträckning använts för att 

förutspå en framtida framgång för nya produkter på marknaden (Urala et al., 2006). Deltagarna 

ombads besvara i vilken grad de gillade eller ogillade varje egenskap genom att välja ett av de 

fem alternativen: ogillade mycket, ogillade, varken gillade eller ogillade, gillade eller gillade 

mycket. Vid frågan om upplevd nyttighet användes samma skala och deltagarna fick bedöma i 

vilken grad de upplevde brödet som nyttigt med hjälp av de fem alternativen: mycket onyttigt, 

onyttigt, varken nyttigt eller onyttigt, nyttigt samt mycket nyttigt.  

 

5.2.1 Urvalskriterier 

Deltagarna i studien var frivilliga konsumenter som besökte en butik i Uppland vilken valdes 

ut genom ett bekvämlighetsurval. Totalt deltog 43 personer i testet. Lupin och soja är kraftfulla 

allergener och kan leda till anafylaktisk chock hos baljväxt- och jordnötsallergiker (Kohajdová 

et al., 2011 & Livsmedelsverket, 2016). Konsumenterna informerades om innehållet i proverna 

vilket uteslöt alla personer med celiaki eller allergier mot baljväxter, jordnötter och vete.  

 

5.2.1 Material 

Till studien bakades tre bröd på vetemjöl, lupinmjöl och sojamjöl den 27 april 2017. Lupinmjöl 

tillhandahölls av Nordisk Råvara AB av märket Pro Lupin. Sojamjölet var av märket Risenta, 

vetemjöl av märket Garant och jästen var standardjäst från Kronjäst. Allt utom lupinmjölet 

inhandlades i livsmedelsbutik. Ett neutralt recept utan kryddor, fett eller socker användes till 

samtliga tre bröd (Tabell 2). 
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Tabell 2. Recept för lupinberikad vetelimpa samt jämförelseproverna sojaberikad vetelimpa och vetelimpa.  

 

Ingrediens Lupinberikad vetelimpa Jämförelseprov sojaberikad vetelimpa Jämförelseprov vetelimpa 

Vetemjöl 500 gram 500 gram 750 gram 

Sojamjöl - 250 gram - 

Lupinmjöl 250 gram - - 

Salt 1,3 gram 1,3 gram 1,3 gram 

Jäst 50 gram 50 gram 50 gram 

Vatten 500 gram 500 gram 500 gram 

 

Receptet motsvarar två limpor som vägde cirka 645 gram innan avbakning och cirka 550 gram 

efter gräddning. Samtliga bröd bakades i av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen godkända 

kök på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Degvätskan värmdes till 37℃ och 

blandades med salt och jäst innan mjöl tillsattes. Degarna arbetades i mekaniskt i 25 minuter i 

en köksmaskin av märket KitchenAid och därefter knådades degarna för hand i 10 minuter. 

Degarna fick sedan jäsa under plast i 25 minuter innan de arbetades för hand i ytterligare 5 

minuter och formades till limpor. Limporna fick jäsa i 40℃  och 70% luftfuktighet i en Rational-

ugn under 30 minuter innan de gräddades i 225℃ med 40% luftfuktighet i en Rational-ugn 

under 18 minuter. Därefter kyldes bröden ned i en blast freezer till en temperatur på ca 20℃ 

innan de skars upp och vakuumförpackades. Detta gjordes för att snabbt kunna kontrollera 

temperaturen och förpacka brödet utan att den sensoriska kvalitén förändrades för mycket i 

förpackningen och under transport. 

 

5.2.2 Genomförande av blint gillandetest 

Gillandetestet genomfördes den 28 april 2017 med 43 deltagare vilka svarade på samtliga 

frågor. Av deltagarna var 44,19% män och 55,81% kvinnor. 18.6% uppgav att de var 40 år eller 

yngre och resterande 81,39% att de var 41 år eller äldre. Gruppering av demografiska data har 

tillämpats. Gillandetestet genomfördes i en butik (Upplands län) under dagtid en arbetsdag. 

Provstationen var placerad i anslutning till kassorna, nära utgången. Stationen bestod av ett 

bord, en roll-up med Örebro universitet och Restaurang- och hotellhögskolans logga på samt 

proverna upplagda på runda silverfärgade fat med korresponderande nummer. Samtliga 

brödsorter var skurna i 1 cm tjocka och 2 x 2 cm stora bitar med både inkråm och skorpa. 

Bröden serverades i rumstemperatur. Deltagarna fick ta brödbitarna med tandpetare och besvara 

EyeQuestion-formuläret på surfplattor som var placerade på varsin sida om provfaten. 
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Informationsblad fanns tillgängliga i anslutning till surfplattornas placering på bordet. 

Deltagarna hindrades inte från att prata eller diskutera frågorna med varandra.  

 

5.2.3 Statistisk bearbetning och analys av data 

För att samla in data från de sensoriska testerna användes programmet EyeQuestion; en 

applikation som har färdigbyggda sensoriska mallar för olika slags tester samt det inbyggda 

analysverktyget EyeOpenR (EyeQuestion, u.å.). Från EyeQuestion hämtades en projektrapport 

vilken gav information om demografiska data och en sammanfattning av studiens resultat. Data 

analyserades med hjälp av verktyget EyeOpenR genom en trevägs ANOVA-analys13 vilken 

belyste signifikanta skillnader i svarsfrekvensen. Data sammanställdes även till en 

översiktsanalys där svaren gillar och gillar mycket grupperades och sattes i motsats till 

resterande svar vilka bestod av varken gillar eller ogillar, ogillar samt ogillar mycket. 

 

5.3 Observationer 

Bryman (2011) rekommenderar att när observationsmiljön är förhållandevis obekant kan 

observatören inleda med en tids ostrukturerad observation för att identifiera lämpliga variabler 

och kategorier till ett strukturerat observationsprotokoll. Både en ostrukturerad och en 

strukturerad observation utfördes, i samband med gillandetestet, den 28 april 2017 mellan 

klockan 11.00 och 14.00 i anslutning till gillandetestet.  

 

5.3.1 Urvalskriterier 

Alla deltagare i studien under den tiden som observationerna genomfördes har kunnat medverka 

i observationerna. Endast de deltagare som muntligt uttryckte sig om de olika variablerna som 

undersökts (smak, textur, utseende, gillande och nyttighet) finns representerade i 

observationsprotokollet. Urval har inte baserats på demografiska variabler såsom kön eller ålder 

och därmed går inga kopplingar att göra mellan reaktioner och provsvar. 

 

5.3.2 Material 

Observationerna genomfördes med papper och penna vid provstationen. Observatören höll sig 

i bakgrunden där deltagarna inte hade möjlighet att se vad som skrevs i protokollet. Detta för 

att inte bli påverkade att svara annorlunda. 

                                                 
13

 Används för att undersöka skillnader i medelvärde mellan tre populationer. 
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5.3.3 Genomförande av observation 

En ostrukturerad observation genomfördes mellan klockan 11.00 och 12.00 i en butik i 

Uppland. Den gav underlag till upprättandet av ett observationsprotokoll där deltagarnas 

spontana reaktioner på proverna och de variabler som testades registrerades i kolumner. Den 

strukturerade observationen genomfördes mellan klockan 12.00 och 14.00 i direkt anslutning 

till den ostrukturerade observationen. Pauser förlades inom denna tidsrymd, men observatören 

lämnade inte provstationen under pauserna.  

 

5.3.4 Diskursanalys 

Den strukturerade observationen gav upphov till kvalitativa data, därmed ansågs en kvalitativ 

analysmetod vara lämplig. Observationsprotokollet sammanfattades med hjälp av verktyg för 

diskursanalys utvecklat av Fairclough (1992); omdömen som förekom fler än fem gånger 

sorterades utifrån teman14 (Tabell 3). I protokollet förekommer också en övrigt-kolumn som 

redogör för generella åsikter. 

 

Tabell 3. Exempel på hur analysen av observationen gått till. Citat har sorterats tematiskt efter de generella åsikter 

som noterats under den strukturerade observationen. 

 

Citat Tematisk sortering 

”Brödet behöver kryddor, det smakar ingenting”. ”Saknar kryddor” 

”Tips för nästa gång, använd mer brödkryddor som till 

exempel kummin”. 

”Saknar kryddor” 

 

5.4 Litteratur- och datainsamling 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes databaserna Summon (via Örebro universitet 

och Högskolan i Kristianstad), Primo och FSTA. I databaserna har sökorden lupine, amino acid, 

protein, digestibility, meal, consumer, expectations och disappointment använts. Sökningarna 

gjordes endast bland artiklar på engelska som var tillgängliga i fulltext. För resterande artiklar, 

rapporter och konferensmaterial tillämpades snöbollseffekten. 

 

 

 

                                                 
14 I föreliggande studie används begreppet tema som samlingsnamn för deltagarnas omdömen. 
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6. Etisk planering för studiens genomförande 

 

 

Vid en samhällsvetenskaplig undersökning som involverar människor är en etisk planering 

grundläggande och av högsta vikt (Bryman, 2011). Det grundläggande individskyddskravet kan 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att förhålla oss till 

dessa utarbetades ett informationsblad (Bilaga 1) vilket fanns tillgängligt för samtliga deltagare 

innan de deltog i testet. Informationsbladet innehöll information om studiens bakgrund och 

syfte, kontaktuppgifter och information om hur studien kommer att publiceras. På 

informationsbladet fanns även tydlig information om att bröden innehöll ingredienser som kan 

framkalla kraftiga överkänslighetsreaktioner. Denna information var skriven med fet stil och i 

avvikande färg eftersom det fanns risk för att deltagarna som inte tagit del av informationen 

kunde komma till skada. Varningen förmedlades även muntligt innan deltagarna påbörjade 

studien för att säkerställa att ingen med aktuella överkänslighetsbesvär skulle delta i testet. Inga 

personuppgifter samlades in frånsett den demografiska data rörande kön och ålder. Det finns 

dock ingen möjlighet att identifiera deltagarna utifrån dessa eftersom EyeQuestion automatiskt 

randomiserade provordningen. I samband med gillandetestet gjordes även en strukturerad 

observation. För att inte deltagarna skulle censurera sig själva och skapa en reaktiv effekt15 

informerades de inte om att denna observation gjordes vilket innebar att viss information 

undanhölls deltagarna.  

 

 

7. Resultat 

 

 

I avsnittet redovisas det analyserade resultatet. I deskriptiv statistik, figurer och tabeller 

benämns den lupinberikade vetelimpan lupin, jämförelseprovet sojaberikad vetelimpa soja och 

jämförelseprovet vetelimpa vete. 

 

                                                 
15

 Deltagare som förändrar sitt beteende när de vet att de observeras. 



 

20 

7.1 Proteinpoäng 

Resultatet av proteinpoängsberäkningen visar att proteinvärdet kan förhöjas i en vetelimpa 

genom att berika det med antingen lupin (Tabell 4) eller soja (Tabell 5). Trots att både lupin 

och soja höjer proteinpoängen jämfört med vete (Tabell 6) är endast det sojaberikade brödet 

som har ett proteinpoäng på 100 för barn 4–18 år och vuxna. I samtliga prov är den begränsande 

aminosyran lysin.  

 

Tabell 4. Proteinpoäng för lupinberikad vetelimpa beräknat med hänsyn till digererbarhet och ålder. 

 

Åldersgrupp Lysin Metionin+cystein 

Barn 1–2 år          76                                  99     

Barn 4–18 år          82                               100     

Vuxna          88                               100     
 

Tabell 5. Proteinpoäng för sojaberikad vetelimpa beräknat med hänsyn till digererbarhet och ålder. 

 

Åldersgrupp Lysin Metionin+cystein 

Barn 1–2 år          93                               100     

Barn 4–18 år        100                               100     

Vuxna        100                               100     

 

Tabell 6. Proteinpoäng för vetelimpa beräknat med hänsyn till digererbarhet och ålder. 

 

Åldersgrupp Lysin Metionin+cystein 

Barn 1–2 år          52                                100     

Barn 4–18 år          57                                100     

Vuxna          60                                100     

 

7.2 Blint gillandetest 

Nedan presenteras resultatet av översiktsanalysen och ANOVA-analysen. 

 

7.2.1 Översiktsanalys 

Istället för att särredovisa varje frågas svarsfrekvens har svaren sammanställts efter hur många 

deltagare som antingen gillar eller gillar mycket den efterfrågade variabeln (Tabell 7). 

Resterande procent (upp till 100 %) svarade att de antingen varken ogillade eller gillade, 

ogillade eller ogillade mycket. 
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Tabell 7. Hur stor del (i %) som gillade/gillade mycket den efterfrågade sensoriska variabeln. 

 
Egenskap Vete Lupin Soja 

Utseende 48,84 72,09 67,44 

Smak 30,23 34,89 23,26 

Textur 27,91 32,56 41,86 

Generellt gillande 30,23 18,6 41,86 

Upplevd nyttighet 41,86 41,86 60,47 

 

7.2.2 ANOVA-analys 

Vid en trevägs ANOVA-analys visade sig utseende, smak och textur inte ha någon signifikant 

skillnad mellan lupin och vete (Tabell 8). Soja hade signifikant mer uppskattad smak och textur 

än det lupinberikade brödet och det fanns en signifikant skillnad i allmänt gillande där både 

vete och soja hade signifikant högre värden än lupin. Den upplevda nyttigheten var högst för 

soja med en signifikant skillnad mot både lupin och vete. 

 

Tabell 8. Trevägs ANOVA-analys som visar medelvärdet för samtliga svar i gillandetestet samt vilka signifikanta 

skillnader som finns. Signifikansnivå (Tukey): A'<99.9%; A<99%; a<95%; a'<90%. 

 
Egenskap Vete (A) Lupin (B) Soja (C) 

Utseende 3.33 3.6 3.67a' 

Smak 2.95 2.72 3.05b' 

Textur 2.86 2.74 3.12b' 

Generellt gillande 2.98b' 2.63 3.09b 

Upplevd nyttighet 3.12 3.23 3.53A-b' 

 

7.4 Strukturerad observation 

I Tabell 9 uttryckte flera deltagare att lupin såg fint ut och framhöll den gula färgen som något 

positivt. Det jämfördes med ett bakverk. Soja beskrevs som mörkare och upplevdes därför 

som ett nyttigt bröd. Deltagarna upplevde att vete såg ut som ett vanligt vitt bröd vilket 

varken gillades eller ogillades. Lupin hade en besk och syrlig eftersmak som flera deltagare 

kommenterade medan soja fick kommentarer som ”mest smak” och ”bäst smak”. Deltagarna 

uppgav att de gillades soja bäst därför att det smakade mest. Både smaken av lupin och soja 

jämfördes med surdeg men åsikterna om detta var positivt eller negativt varierade. Texturen 

på vete beskrevs som luftigt, kladdigt eller som ett medelhavsbröd. Lupin omtalades som 

kompakt, degigt och svampigt men även torrt och soja upplevdes som kompakt och hårt. 

Sojans textur jämfördes med surdegsbröd. 
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Tabell 9. Sammanfattning av den strukturerade observationen som avser försökspersonernas omdömen. Dessa är 

sorterade i teman. 

 

Egenskap Vete Lupin Soja 

Utseende - Som ett vanligt vitt 

bröd. 

- Inget speciellt. 

- Gul färg. 

- Ser fint ut, lite spännande. 

- Färgen sticker ut.  

- Ser ut som ett bakverk. 

- Brun färg. 

- Vanligt nyttigt bröd. 

Smak - Saknar kryddor. 

- Tråkig smak. 

- Intetsägande. 

- Saknar kryddor. 

- Besk eftersmak. 

- Som surdeg. 

- Ingen lupinsmak (sagt efter 

studien). 

- Saknar kryddor. 

- Har mest smak 

- Smak som känns igen men 

inte kan placeras. 

- Söt smak. 

- Bäst smak. 

- Som surdeg 

Textur - Kladdigt. 

- Luftigare. 

- Medelhavsbröd. 

- Kompakt, degigt. 

- Svampigt. 

- Torrt. 

- Kompakt, hårt. 

- Jämförs med surdegsbröd. 

Gillande - Ingen uppfattning. - Flest positiva anmärkningar. 

- Flest negativa anmärkningar. 

- Gillar mest. 

- Smakar mest. 

 

Enligt Tabell 10 fick alla tre bröden anmärkningar på avsaknad av kryddning och tips på vilka 

kryddor som skulle passa, även önskemål om pålägg framfördes. När bröden hade legat framme 

en stund och blivit lite torrare upplevdes samtliga bröd mer positiva. Många deltagare var 

likgiltiga till vete medan lupin fick flest kommentarer, vilka var både positiva och negativa. Det 

var flera deltagare som smakade på lupin en gång till efter att de fått veta vilket bröd som var 

vilket. Då uttryckte de flesta ett ökat gillande av brödet. Flera deltagare sa att de inte skulle valt 

något av bröden om de skulle gå att köpa och några ursäktade sina åsikter i samband med att 

de frågade om vem som bakat bröden. Flera deltagare uttryckte att de trodde att alla bröd var 

nyttiga och hänvisade till att inget bröd smakade sött eller som slutledning: de måste vara 

nyttiga eftersom frågan ställts. Många deltagare nämnde färgen i samband med nyttighet och 

att bröd som inte smakade gott ofta var nyttigare. 
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Tabell 10. Övriga kommentarer som framkom under observationen av deltagarna i gillandetestet sorterade efter 

generella åsikter.  

 

Egenskap Kommentarer 

Utseende - Många uppgav att det var svårt att bedöma brödet när de bara fick se en liten bit. 

Smak - Saknar pålägg för “man äter sällan bröd ensamt”. 

- Väldigt många deltagare tipsar om vilka brödkryddor som passar. 

- Delade åsikter om surdegssmak var positivt eller negativt. 

- Efter deltagarna fått information om bröden vill de smaka lupin igen, tycker det är bättre då. 

Textur - När bröden legat framme fanns viss risk för att de kunde uppfattas som torra.  

Gillande - Flera deltagare uppgav att de inte skulle valt något av bröden om de fanns att köpa. 

- Flera äldre deltagare är skeptiska till vad de kallar nya brödsorter. 

Upplevd 

Nyttighet 

“Eftersom ni frågar är det säkert nyttigt” -sagt om alla bröden. 

- Mörkt bröd upplevs nyttigare. 

- “Nyttiga saker smakar oftast sämre”. 

- Många kommenterade på att inga bröd var sötade och därför nyttiga. 

Studien - Flera deltagare frågade om vem som bakat bröden och ursäktade sina negativa åsikter.  

 

 

 

8. Resultatdiskussion 

 

 

I detta avsnitt diskuteras resultatet samt de skillnader och likheter som observerats. I 

diskussionen benämns lupinberikad vetelimpa lupin, jämförelseprovet sojaberikad vetelimpa 

soja och jämförelseprovet vetelimpa vete. 

 

8.1 Smak, textur och utseende 

ANOVA-analysen uppvisar små skillnader i gillande mellan lupin och vete men något större 

skillnader mellan lupin och soja (Tabell 8). Observationerna visar att det finns en besk 

eftersmak i lupin som kan vara en anledning till en lägre grad av gillande (Tabell 7 & 9). Det 

största problemet med lupin som tillsats i livsmedel är dess beska smak (McGee, 2004). Soja 
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har det högsta gillandet (Tabell 7) vilket kan bero på att sojamjöl tenderar att få en sötaktig 

smak (Tabell 9) vilket enligt Birch (1999) är genetiskt programmerat i människor att föredra 

framför besk smak. Trotts att sojans smak upplevdes som söt trodde ingen av deltagarna att 

brödet var sötat. Att deltagarna föredrog soja framför de andra proverna kan även bero på att 

människor föredrar smaker de känner igen då den neofobiska tröskeln är lägre (Birch, 1999). 

För att dölja den beska smaken kan bröd med lupin i behöva kryddas med smaker som 

konsumenterna känner igen och uppskattar vilket varit ett återkommande förslag från 

deltagarna i testet (Tabell 10). Dervas et al. (1999) skriver att lupinmjöl ger förtjockning av 

porväggarna i bröd vilket kan upplevas som att brödet blir kompakt. Flera deltagare upplevde 

både lupin och soja som kompakta. Lupins kompakthet beskrevs som degig (Tabell 9) vilket 

kan bero på den effektiva vätskeupptagningsförmågan som lupinmjölet har (Dervas et al., 

1999).  

 

Bröd med en gul färg upplevs attraktivt (Dervas et al., 1999). Detta styrks av testdeltagarna 

som gav lupinens utseende, med dess gula färg, högst gillande (Tabell 7). Vidare ansåg 

deltagarna att lupin påminde om bakverk. Utifrån tidigare studier och indikationer i resultatet 

kan provernas färg haft en betydelse för hur deltagarna bedömde bröden. Detta stämmer också 

överens med rapporten från Nordic Committee on Food Analysis (2015, december 15) som 

framhåller att färg är en av de viktigaste egenskaperna för acceptans bland konsumenter. 

Deltagarna upplevde att sojans mörkare färg gjorde att brödet upplevdes som nyttigare (Tabell 

9 & 10); något som tyder på att färg inte enbart har påverkan på acceptansen. Den positiva 

visuella upplevelsen som deltagarna fick av proverna var troligtvis en faktor som uppmuntrade 

till att provsmaka vilket stöds av Maratos et al. (2015) och Cashdan (1998) som båda anser att 

ett positivt visuellt stimuli ger lägre neofobisk nivå.  

 

8.2 Förväntningar 

Neofobi är svårt att förebygga eftersom det är svårt att förändra människors vanor, värderingar 

och preferenser (Birch, 1999). Att inte informera om produkten, vilket gjordes först efter att 

deltagarna avslutat enkäten, reducerar enligt Tuorila et al. (1994) den initiala negativa 

neofobiska responsen. Om ett bröd ser ut som ett bekant bröd trots att det innehåller nya 

ingredienser kan en person med hög neofobisk nivå ändå tänka sig smaka brödet eftersom man 

inte vet om att det är något nytt och potentiellt farligt. 
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Trots att lupin hade högst gillande för sitt utseende hade det lägst generella gillande efter att 

deltagarna smakat på proverna (Tabell 7 & 8). Detta kan till viss del förklaras av att höga 

förväntningar som inte uppfylls resulterar i ett ännu starkare ogillande än om inga förväntningar 

hade funnits (Cleary et al., 2017). Detta kan vara en anledning till att soja har något högre 

generellt gillande medan lupin, som vid anblicken upplevdes som ett bakverk (Tabell 9), fick 

ett lägre gillande när den förväntade söta smaken uteblev. Kontrasten mellan den förväntade 

söta smaken som Birch (1999) beskriver som genetiskt bra betingad smak och den verkliga 

något beska smaken som är en genetiskt dåligt betingad smak blir stor. Detta tyder ytterligare 

på att förväntningar påverkar gillandet. 

 

8.3 Nyttigt bröd 

Beräkningen av proteinpoäng (Tabell 4–6) visar att en kombination av olika växtproteiner i ett 

livsmedel höjer näringsvärdet och livsmedlets proteinpoäng markant vilket stöds av tidigare 

teorier (Abrahamsson & Hambrӕus, 2013; Chardigny et al., 2016 & Livsmedelsverket, 2017). 

Observationerna pekar även på att många bedömde nyttighet utifrån tidigare inlärda kriterier; 

till exempel att ett mörkare bröd förväntades vara nyttigare än ett ljusare bröd samt att ett nyttigt 

bröd i sin tur förväntas smaka sämre (Tabell 10). Det fanns en tydlig skillnad i färg mellan 

bröden vilket även deltagarna kommenterade på. Lupin beskrevs som gul, soja som brun och 

vete som vitt. Det finns ingen verifierad korrelation mellan proteinpoängen (Tabell 4–6) och 

upplevd nyttighet (Tabell 8). Trots att soja har högst proteinpoäng och högst upplevda nyttighet 

har lupin signifikant högre proteinpoäng än vete men samma upplevda nyttighet. Detta tyder 

på att begreppet nyttighet inte kan bindas till enbart fysiska skillnader i näringsinnehåll utan att 

andra faktorer såsom utseende, förväntningar och information också kan vara viktiga.  

 

Individers gillande påverkas av vilken information de får om produkten (Stein et al., 2003 & 

Urala et al., 2006). I observationerna fick lupin ett högre gillande efter att dess miljö- och 

hälsoaspekter (nyttighet) presenterats för vissa deltagare (Tabell 10). Trots att lupin inte har 

samma näringsmässiga kvalitet som soja (Tabell 4–6) är den bättre ur miljösynpunkt eftersom 

lupin kan odlas på svensk jordbruksmark (Flengmark et al., 2005). Hoek et al. (2009) drar också 

slutsatsen att en av nyckelfaktorerna för att en ny produkt ska ha framgång är att produktens 

hälso- och miljöaspekter belyses. De föreslår att företag som arbetar med produktutveckling 

visar hänsyn mot sina tilltänkta målgrupper genom att positionera sin produkt mot behov och 

förväntningar 
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9. Metod- och materialdiskussion 

 

 

I detta avsnitt görs reflektioner över studiens metoder, analyser och material. Vidare diskuteras 

även studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

9.1 Metodreflektion 

Under metodreflektion problematiseras metoderna som använts i studien. 

 

9.1.1 Proteinpoängsberäkning 

Eftersom näringsinnehållet i råvaror varierar mellan växtplatser (Papavergou et al., 1999 & 

Martínez-Villaluenga et al., 2006) och ingen förstahandsinsamling av data låg till grund för 

proteinpoängsberäkningen blir denna en uppskattning av ett standardbröd utifrån tillgänglig 

data. En proteinanalys samt en kartläggning av aminosyrorna i respektive råvara hade behövts 

för att säkerställa ett exakt resultat för de bröd som användes i undersökningens gillandetest 

och observation. 

 

9.1.2 Blint gillandetest 

De demografiska frågorna gav data om studiens deltagare vilket påverkar studiens reliabilitet 

och validitet. Resultatet visade en jämn könsfördelning men inte tillräckligt stor åldersspridning 

vilket innebär att studiens resultat inte går att generalisera. Urvalet blev dock brett eftersom 

butiken lockar människor med olika bakgrund vilket stärker den externa validiteten (Bryman, 

2011). Eftersom gillandetestet genomfördes under dagtid på en arbetsdag finns det risk för att 

unga människor inte besökte butiken under arbetstid medans äldre människor som pensionerat 

sig i större utsträckning gjorde detta. För att få en jämnare åldersspridning hade det varit 

lämpligt att förlägga studien efter lunch framtill middagstid. Gillandetestet går att replikera då 

tillvägagångssättet och metoden har redovisats i detalj vilket gör studien tillförlitlig.  

 

Då företrädesvis äldre individer deltog i gillandetestet kan deltagarnas grad av neofobi sägas 

vara låg eftersom den generellt är högre hos unga individer (Cooke et al., 2003 & Maratos et 

al., 2015). Om åldersspridningen varit jämnare är det därför möjligt att utfallet blivit 

annorlunda. Eftersom proverna serverades i en form som deltagarna kände igen med möjlighet 
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att betrakta provet innan förtäring kan det med ytterligare stöd av Cashdan (1998) antas att den 

neofobiska nivån hölls låg. Eftersom gillandetest genomfördes med blinda prover är det möjligt 

att den initiala neofobiska responsen reducerades ytterligare (Tuorila et al., 1994). 

Gillandetester kritiseras ofta för att de utförs i ett laboratorium som inte är direkt relevant för 

tilltänkta konsumenter (Urala et al., 2006). En butiksmiljö kan uppfattas som mer avslappnad 

och relevant för konsumenterna då hänsyn tagits till påverkansfaktorer. En bekant miljö kan 

göra att ovana deltagare känner sig bekvämare. Deltagarna i gillandetestet hindrades inte från 

att prata eller diskutera med varandra under testets genomförande vilket kan ha påverkat deras 

svar. Meilgaard, et al. (2007) menar att människor påverkas både av varandra och de fördomar 

och intryck de bär med sig från tidigare upplevelser. När deltagarna fick chans att diskutera 

testet med varandra kan det ha styrt deras attityd inför proverna och därmed skapat samma 

reaktion som Stein et al. (2003) observerat i sin studie; nämligen att deltagare som får mer 

information om prover agerar annorlunda än om de provat utan några påverkansfaktorer.  

 

9.1.3 Observationer 

Bryman (2011) uppger att det är svårt att uppnå tillräckligt hög grad av reliabilitet vid 

strukturerade observationer. Eftersom metoden har beskrivits i detalj finns möjlighet att 

replikera observationerna. Dock är en kvalitativ metod i hög grad beroende av deltagarnas 

subjektiva svar vilket medför att en replikering av metoden inte skulle få samma reaktioner. 

Den reaktiva effekten i observationerna bedöms som låg eftersom deltagarna inte var medvetna 

om att de observerades. Samma observatör genomförde både den ostrukturerade- och 

strukturerade observationen vilket stärker dess validitet och reliabilitet. Observatören tog även 

hänsyn till interbedömarreliabiliteten16 vilket innebär att den föreliggande studien har högre 

reliabilitet än om observationerna utfördes vid en enskild tidpunkt (Bryman, 2011). 

 

9.2 Analysreflektion 

Under analysreflektion problematiseras de olika analysmetoderna som använts i studien. 

 

9.2.1 Blint gillandetest och ANOVA-analys 

Den hedonistiska skalan som tillämpades i gillandetestet var kortare version än den ursprungliga 

9-gradig skalan eftersom en kortare skala tenderar att få en bredare spridning av 

svarsfrekvensen jämfört med den 9-gradiga skalan (Gustafsson et al., 2014).  Flera deltagare 

                                                 
16

 Graden av överensstämmelse då observationsschemat tillämpas vid olika tidpunkter. 
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uttryckte rädsla att såra oss om de gav negativ respons. När detta uppmärksammades 

poängterades vikten av ärliga svar och syftet med studien. Det finns ändå en risk för en felaktig 

svarsfrekvens med anledning av detta. De låga signifikansnivåerna som påträffades i ANOVA-

analysen kan bero på att antalet deltagare eller åldersvariationen varit låg. Det kan även finnas 

en möjlighet att proverna inte varit tillräckligt varierade i sensoriska kvaliteter och därmed 

reducerat deltagarnas möjlighet att bedöma dem.  

 

9.2.2 Diskursanalys 

Den strukturerade observationen gav omfattade och spridda data som sorterades i teman vilka 

gav upphov till tolkning. Något som en deltagare uttryckt som positivt kan ha riskerat att inte 

uppfattas korrekt och kan leda till eventuella felaktigheter i analysen. Med ett större underlag 

hade det varit möjligt att arbeta statistiskt med de olika teman som framkom i diskursanalysen. 

I denna studie var skillnaderna i frekvens på olika teman för små för att det skulle gå att 

applicera på denna studie. 

 

9.3 Materialreflektion 

Under materialreflektion problematiseras hanteringen av materialet som använts i studien. 

 

9.3.1 Proteinpoäng 

Genom att använda olika källor vid insamling av data för beräkningen av proteinpoäng blir 

resultatet statistiskt säkrare eftersom det innehåller flera datapunkter från olika individer i en 

population. Detta är relevant i och med det faktum att proteinmängden i lupin varierar beroende 

på art och växtplats (Papavergou et al., 1999 & Martínez-Villaluenga et al., 2006). Att det 

saknades data om näringsinnehållet i lupinmjöl kan ha medfört en viss felkälla i beräkningen 

av proteinpoäng. Felkällan bedöms dock vara låg på grund av att en omräkningsfaktor baserad 

på soja som också är en proteinrik baljväxt kunde användas. Det är viktigt att poängtera att den 

här metoden enbart resulterar i uppskattade proteinpoäng för att beskriva näringsvärdet. 

 

9.3.2 Bröd 

Bröden som användes i det blinda gillandetestet bakades dagen innan, kyldes ned till 

rumstemperatur, skars upp och vakuumförpackades innan de transporterades till butiken där 

gillandetestet genomfördes. Transporten skedde utan kontrollerad temperatur och det finns 

därför risk för att förändringar i brödet skett under transport. Det hade kunnat vara en fördel att 
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skära upp brödet i samband med testet då vissa av brödbitarna blev komprimerade under 

transporten. När bröden lades upp på faten sorterades dessa bitar i största möjliga mån bort men 

det kan ändå ha påverkat enstaka deltagare. Att skära upp brödet efterhand hade tillåtit 

deltagarna att se limpan och bedöma brödets helhet. På grund av svårigheter med att finna 

arbetsyta i samband med provstationen förbereddes proverna i förväg. 

 

9.3.3 Litteratur- och datainsamling 

Örebro universitet valde under kursens gång att avbryta sin licens till databasen Summon och 

ersätta den med databasen Primo. Detta har medfört att våra sökningar inte längre kunde 

replikeras såsom de var vid det aktuella söktillfället. Efter att Örebro universitet bytte databas 

har Summon-databasen via Högskolan i Kristianstad använts. Denna gav dock något 

annorlunda resultat på samma sökningar men mer snarlika än när sökningarna replikerades i 

Primo.  

 

 

10. Etisk reflektion av studiens genomförande 

 

 

Deltagarna ställde frivilligt upp på gillandetestet, informerades om tillvägagångssättet och 

tillfrågades om de var överkänsliga mot någon ingrediens. Informationsbladet fanns tillgängligt 

och synligt placerade bredvid proverna på undersökningsstationen. De flesta deltagare var inte 

intresserade av att läsa informationsbladet innan de genomfört testet vilket gjorde att den 

viktigaste informationen gavs muntligt innan genomförandet. Efter testet erbjöds deltagarna att 

ta med ett informationsblad för djupare information och att ta kontakt med oss vid eventuella 

frågor eller vidare intresse. Dolda observationer genomfördes utan deltagarnas samtycke vilket 

kan anses strida mot samtyckeskravet. Risken för påverkan av både svaren i gillandetestet samt 

resultatet vid observationerna gör dock denna underlåtelse att informera om observationerna 

befogad. Eftersom resultatet inte går att hänföra till en enskild individ finns det ingen risk för 

skada. Det kan därför anses att deltagarna trots bristande information haft tillräckligt med 

information för att kunna ge sitt samtycke. 
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11. Slutsatser 

 

 

Lupinberikad vetelimpa har lägre beräknat proteinpoäng än sojaberikad vetelimpa men högre 

poäng än vetelimpa. Beräkningen visar att lupin, som ingrediens i vetelimpa, balanserar 

aminosyrorna och höjer proteinpoängen avsevärt. Den lupinberikade vetelimpan har ett högt 

gillande av utseende men det lägsta gillande av både textur och smak. Det kan bero på höga 

förväntningar utifrån utseende som inte besannats i textur och smak vilka beskrevs som 

svampig respektive besk. Slutsatsen är att det finns potential att proteinberika livsmedel med 

lupin men det behövs mer forskning och produktutveckling för att lyckas. 

 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 

 

 

Studiens resultat kan tänkas vara en god grund för fortsatt forskning om lupin som livsmedel 

men också vara en utgångspunkt för studiens samarbetspartner Nordisk Råvara AB för att få en 

överblick av hur lupin i en tillagad form uppfattas av konsumenter. Att sensoriskt undersöka 

konsumenters gillande av olika livsmedel kräver utveckling av de tillämpade metoderna. Att 

liksom Stein et al. (2003) göra undersökningar med både blinda och icke blinda prover kan vara 

intressanta för att utröna hur förväntningar påverkar smakupplevelserna eller den upplevda 

nyttigheten. En djupare analys hade kunnat genomföras om studien kompletterades med 

kvalitativa intervjuer om varför deltagarna förändrat sina ståndpunkter när de blivit informerade 

om lupins miljö- och hälsoaspekter. 
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Bilaga 1 – Informationsblad 

 

Lupin – ett hållbart alternativ som ny vegetabilisk proteinkälla? 

Denna studie genomförs som en del av en kandidatuppsats av Sphinx Birch och Caroline 

Nikolaisen-Mattsson vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. 

Projektet löper under perioden mars till maj 2017 och resultatet kommer att presenteras som en 

uppsats på det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). Studien genomförs i samarbete med 

företaget Nordisk Råvara AB som tillhandahållit lupinmjölet. Samtliga prover är bakade 

specifikt för studien och finns inte på marknaden. I studien kommer deltagarna att vara 

anonyma. Inga uppgifter som samlas in kommer att användas utanför studiens syfte. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och deltagarna har rätt att när som helst avbryta testet. 

  

Obs! Om du som deltagare har allergi eller intolerans mot gluten, vete, soja, baljväxter 

eller jordnötter ber vi dig att inte delta i testet eftersom brödet kan innehålla ingredienser 

som kan framkalla överkänslighetsreaktioner! 

  

Gillandetest av vetelimpa samt lupin- och sojaberikad vetelimpa 

Vår studie vill jämföra smak, textur och utseende på lupinberikad vetelimpa jämfört med vanlig 

vetelimpa och sojaberikad vetelimpa. Din uppgift som deltagare är att smaka på tre prover som 

serveras blint i en slumpartad ordning. Du skall därefter bedöma hur mycket du gillar olika 

egenskaper hos varje bröd samt hur nyttigt du tror att brödet är. Testet omfattar 5 frågor per 

prov och beräknas ta cirka 3–4 minuter. 

 

Lupin är en proteinrik kulturplanta i baljväxtsläktet som kan växa i karja jordar och i kalla 

klimat och som går att använda i all typ av matlagning som en vegetabilisk proteinkälla. Idag 

är det vanligaste substitutet för animaliskt protein baljväxten soja som både har högt protein- 

och energivärde. Sojabönor går inte att odla i Sverige eftersom de kräver ett varmt klimat för 

att växa, således måste sojaprodukter importeras. Import av soja sker över långa avstånd och 

ofta på bekostnad av tropiska länders regnskogar. 

 


