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Sammanfattning 
Mångfalden i butik representeras idag av en variation mellan olika grödor medan variationen 

inom en och samma gröda – sortvariationen – är ytterst begränsad. Bevarandet av 

sortvariation är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv då olika sorter genom sina genetiska 

skillnader bygger upp ett mer robust och flexibelt livsmedelssystem. Olika sorter har 

dessutom potential att erbjuda en bred variation av smaker, texturer och dofter som kan 

nyttjas gastronomiskt.  

 

Syftet med denna studie var att ta fram sensoriska profiler för olika kultursorter av kålrot. 

Utifrån resultaten ville vi sedan diskutera den gastronomiska potentialen hos kålroten med 

fem influencers. Detta för att se om odlad mångfald kan bidra till kulinarisk mångfald.  

 

Metoderna som användes var beskrivande sensorisk analys Repertory Grid Method (RGM) 

på åtta olika kålrötter samt semistrukturerade intervjuer med fem personer inom gastronomin 

som vi ansåg vara influencers. Under intervjun serverades fyra kålrötter som i den sensoriska 

analysen visat på mest säregna egenskaper samt skiljde sig mest ifrån varandra. Utifrån dessa 

diskuterades användningsområde för kålrötterna, kopplingen mellan odlad- och kulinarisk 

mångfald, gastronomisk potential samt rollen som influencer.  

 

Resultatet från det sensoriska testet visar att det finns sensoriska skillnader mellan de olika 

kålrötterna. Resultatet från intervjuerna visade samtidigt att det kan vara svårt att hitta 

specifika användningsområden för de olika kålrötterna. Däremot var alla intervjupersoner 



 

eniga om att det finns en koppling mellan odlad mångfald, gastronomi och kulinarisk 

mångfald. Synen på influencerns roll i att arbeta med och för odlad mångfald varierade. Vissa 

såg det som en skyldighet och ett ansvar medan andra mer som ett aktivt val. Det framkom 

även att arbetet med sortvariation inom exempelvis kålrot kräver kunskap, tid och 

engagemang, vilket inte alla har. Dessutom betraktas detta fortfarande som någonting 

“nördigt”.  

 

Slutsatsen är att vi ser hur en odlad mångfald har möjlighet att bidra till kulinarisk mångfald. 

Detta då det framkom en upplevd sensorisk skillnad mellan de olika kålrötterna vilket skapar 

en gastronomisk potential. Dessa skillnader har möjlighet att nyttjas på olika sätt samtidigt 

som det kan vara svårt att koppla en specifik sort till ett specifikt användningsområde. Vi kan 

därför inte med säkerhet säga att eller hur den odlade mångfalden kan bidra till kulinarisk 

mångfald.  
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Förord 
Vi vill tacka dig Magnus Westling för all hjälp och allt engagemang du givit denna uppsats, 

trots att du egentligen inte behövde. Vi vill även tacka Åsa Öström, Asgeir Nilsen och 

Marianne Pipping Ekström för handledning och råd genom arbetets gång. Ett stort tack också 

till alla som givit oss feedback under seminarietillfällena. Ni har hållit oss på banan och hjälpt 

oss att hitta fokus. Vi vill tacka alla deltagare i de sensoriska testen som tog sig tid att in i 

minsta detalj analysera varje kålrot, utan er hade studien inte varit möjlig. Detsamma gäller 

samtliga intervjupersoner som gett ett djup till denna studie. Vi tackar även de odlare som 

försett oss med kålrötter samt gett studien nya perspektiv. Sist men inte minst vill vi tacka 

varandra för ett enormt engagemang och driv genom både jobbiga och roliga stunder. 

Samarbetet har gjort detta arbetet dubbelt så bra och det är tack vare varandra som vi kunnat 

ro detta i land. 
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Inledning 
Dagens livsmedelsbutiker erbjuder ett stort utbud av frukter, grönsaker och rotfrukter. 

Valmöjligheterna kan således tyckas vara stora och mångfalden hög men om man ser närmre 

på vad som erbjuds blir insikten att den variation som finns oftast rör sig på ett plan. 

Variationen mellan olika grödor kan vara stor medan variationen inom en och samma gröda – 

sortvariationen – visar sig vara ytterst begränsad. Bevarandet av sortvariation är viktigt ur ett 

hållbarhetsperspektiv då olika sorter genom sina genetiska skillnader bygger upp ett mer 

robust och flexibelt livsmedelssystem (Smith, 2010; Gliessman, 2015). Olika sorter har 

dessutom potential att erbjuda en bred variation av smaker, texturer och dofter som kan 

nyttjas gastronomiskt (Westling, Leino, Nilsen, Wennström & Öström, u.å).  

 

De flesta känner till att det finns en mängd olika sorters äpplen och att dessa skiljer sig smak- 

och texturmässigt från varandra, vilket gör att de lämpar sig för olika användningsområden. 

(ICA, u.å). Samma sak gäller för potatis där vissa sorter anses vara perfekta för mos, andra för 

att ugnsbakas (Jordbruksverket, 2018). Dessa grödor är dock ganska ensamma om att 

presenteras med en sådan mångfald i butik. Därför ser vi ett behov av att utforska den 

sensoriska mångfalden hos fler grödor. Genom att ta fram sensoriska profiler på olika 

kultursorter av kålrot vill vi undersöka hur egenskaperna skiljer sig mellan olika sorter samt 

hur dessa skulle kunna nyttjas och bidra till kulinarisk mångfald. Kockar och andra profiler 

inom restaurangbranschen är idag inspiratörer och opinionsskapare med inflytande på 

människors förhållande till mat och råvaror (Lewis & Huber, 2015; Aguilera, 2017). Därför 

kan dessa spela en viktig roll för hur vi skapar framtidens måltider.  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Arbetet grundar sig i ämnet Måltidskunskap men berör även det miljövetenskapliga området 

med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Måltidens koppling till miljö och hållbarhet har kommit 

att få en allt mer angelägen roll och dessa två områden blir därför mer problematiska att 

frikoppla från varandra. Vi ser därför vikten i att studera båda dessa områden och deras 

inverkan på varandra för att kunna förstå hur framtidens måltider kan utformas.  
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Inom måltidskunskapen betraktas måltiden utifrån FAMM. I denna modell illustreras 

samspelet mellan produkten, rummet, mötet och styrsystemet – vilka skapar atmosfären; 

måltidsupplevelsen (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn, & Öström, 2014). I detta arbete 

har fokus lagts på den sensoriska upplevelsen och råvaran (produkten), eftersom vi som 

författare tror att vägen till ett mer hållbart ätande går genom smaklökarna och råvarans 

sensoriska egenskaper. Dessa egenskaper påverkar hur en produkt upplevs och blir därför 

viktiga att förstå sig på för att kunna förutse hur produkten kommer mottas på marknaden 

(Gustafsson et al., 2014). Genom att lyfta en råvaras sensoriska egenskaper kan efterfrågan 

skapas samt motivation till inköp. I studien görs därför en sensorisk analys av kålrötter för att 

identifiera dessa egenskaper och utifrån detta vidare kunna diskutera den gastronomiska 

potentialen. Vi ser rummet – måltidsmiljön (restaurang, bar med mera) – som platser där nya 

måltidsupplevelser skapas och därmed påverkar konsumenters relation till råvaror. Genom att 

förändra rummet eller kontexten där människan befinner sig kan även preferenser och val 

förändras (Bacon & Krpan, 2018). Därför innefattar studien även människor som har 

möjlighet att påverka dessa rum. 

 

 

Teoretisk bakgrund 
I denna studie undersöks den gastronomiska potentialen hos olika kultursorter av kålrot för att 

se om odlad mångfald kan bidra till kulinarisk mångfald. Mångfald är ett begrepp som rör sig 

på olika nivåer och är ett återkommande begrepp i texten. Därför vill vi nedan redogöra för 

vad vi menar med biologisk mångfald, odlad mångfald, kulinarisk mångfald liksom begreppet 

gastronomisk potential.  

 

Biologisk mångfald 
Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar den genetiska variationen mellan 

arter, inom arter, naturtyper och landskap (SLU, 2017). Den biologiska mångfalden är viktig 

för att kunna utforma hållbara jordbruk då en ökad mångfald innebär ett bättre och effektivare 

utnyttjande av ekosystemtjänster1, vilket i sin tur leder till ett mer motståndskraftigt och 

flexibelt livsmedelssystem (Smith, 2010; Gliessman, 2015). I dagsläget konsumerar vi i 

                                                
1 Produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet 
(Naturvårdsverket, 2018). 
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västvärlden en ytterst begränsad mängd grödor. Av jordens omkring 300 000 ätliga växter äter 

vi ungefär 200 av dessa (Ekstedt & Ennart, 2017, s.17) och endast 30 grödor står för 95% av 

vårt energiintag globalt sett (FAO, 2018a). Enligt Food and Agricultural Organisation är en 

av de största orsakerna till förlust av biologisk mångfald att vi idag fokuserar på en begränsad 

mängd sorter och glömmer bort de lokala sorterna som bär på viktiga egenskaper (FAO, 

2018b). Vikten av bevarandet av mångfald är idag allmänt känt och är ett av delmålen i FN:s 

globala miljöarbete (FN, 2018). Dock har fokus länge legat på vilda arter och inte på våra 

livsmedelsgrödor (Villa, Maxted, Scholten & Ford-Lloyd, 2005). 

 

Kultursorter 
Kultursorter är ett samlingsbegrepp för lantsorter, vissa äldre sorter, samt för nyskapade 

lantsorter. Begreppet saknar dock en tydlig biologisk förankring eftersom det är svårt att 

definiera vilka växter som anses innefatta mer ”kultur” än andra (Leino, 2017). En lantsort har 

uppkommit från en längre tids odling där den specifika sorten valts med hänsyn till den plats 

där den odlats. Varianter som passade in i det lokala klimatet, odlingssystemet eller 

mattraditionerna behölls och på det sättet uppstod så kallade lantsorter (Nygårds & Leino, 

2013). Växten har således valts ut systematiskt av bonden och inte av ett utsädesföretag en 

växtförädlare (Leino, 2017). Utmärkande för dessa sorter är att de innefattas av hög 

inomsortsvariation, vilket innebär att de består av en blandning av individer med varierande 

egenskaper (Ibid.).  

 

Under 1900-talet blev efterfrågan på ökad produktivitet och avkastning en prioritet för bönder 

i Sverige, vilket gjorde att man började förädla de enskilda sorter som bäst levde upp till dessa 

krav (Jordbruksverket, 2011). Sortvariationen minskade successivt på grund av detta eftersom 

de värden som dessa tidigare haft inte längre var av prioritet (Sundström, 2010). Få av de 

ursprungliga kultursorterna återfinns därför i dagens jordbrukslandskap. En konsekvens av att 

kultursorter ersätts av moderna sorter är att mångfalden i jordbruket minskar vilket leder till 

ett skört jordbruk (FAO, 2018a). Den genetiska variation som återfinns bland kultursorter ger 

ett mer komplext och flexibelt system med bättre förutsättningar att stå emot en förändring 

eller återhämta sig snabbare vid en störning, till exempel torka eller skadedjur (Villa et al., 

2005). Förmågan att vara flexibel inför förändringar kommer vara avgörande i takt med att 

klimatförändringarna ökar och nya krav ställs på våra livsmedelsgrödor (Gliessman, 2015, 

s.15).  
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År 2000 startades Pom – programmet för odlad mångfald – ett program utarbetat av 

myndigheter, organisationer och företag, i syfte att bevara den genetiska mångfalden bland 

odlade växter (SLU, 2018b). På Pom talar man om vikten av den odlade mångfalden och 

menar att den har minst lika stor betydelse som all annan mångfald då vi människor inte 

skulle klara oss utan den. Framförallt arbetar man på Pom med bevarandet av kulturarv (SLU, 

2018a). Med kulturarv syftar man på historiskt växtmaterial som kanske inte ger den största 

skörden eller ”vackraste” men besitter egenskaper som historiskt gjort dem populära, såsom 

förmågan att klara av tuffa väderomställningar (Ibid.).  

 

Kålroten 
Kålroten (Brassica napus) tros ha uppkommit genom en spontan korsning av rova och kål 

(Smaka Sverige, 2015). Främst kom kålroten under lång tid att odlas som djurfoder för att 

först i början av 1900-talet få en roll på middagsbordet. Många av de svenska kålrotssorter 

som kunde hittas i Sverige under 1900-talet har idag ersatts med sorter från Tyskland (Smaka 

Sverige, 2015). Smakprovningar har visat på att det förutom variation i utseende, även finns 

textur- och smakskillnader mellan olika sorters kålrot. Kålrotsakademien genomförde 2015 en 

stor provsmakning av 29 olika sorter av rå kålrot (Kålrotsakademien, 2015). Deltagarna 

utgjordes av kockar och matintresserade som tillsammans diskuterade hur man kan höja 

statusen på kålroten genom att lyfta dess mångsidighet. Anna Lind Levin, ledamot på 

Kålrotsakademien, talar om kålrotens potential just för dess lagringsduglighet (Ibid.). En 

råvara som går att ha rå i en krispig sallad även mitt i vintern är otroligt värdefullt för den 

nordiska gastronomin, menar hon. Det är dock inte helt kartlagt i vilken utsträckning 

kålrötternas sensoriska egenskaper påverkats av sort respektive odlingsförhållanden 

(Kålrotsakademien, 2015; Smaka Sverige, 2017).  

 

Tidigare studier på kålrötter gjorda av Johansen, Hagen, Bengtsson och Mølmann (2016) 

visar att odlingstemperatur och lagringsförhållanden är faktorer som kan påverka den 

upplevda sensoriska kvaliteten. En hög odlingstemperatur visade sig resultera i egenskaper 

såsom skarp doft, bitterhet, strävhet, och fibrös textur. Medan låg temperatur resulterade i 

ökade egenskaper för sur doft, söt smak, krispighet och saftighet. Under lagring kan även den 

totala sockerhalten öka väsentligt. Upp till 20 % högre sockerhalt har registrerats efter lagring 

av kålrötter skördade vid olika datum och ökningen sker framförallt under de första två 
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veckorna från skörd på grund av omvandling av rotstärkelse till socker (Ibid.). Efter att en 

gröda skördas börjar en nedbrytningsprocess där plantans egna celler använder energin som 

finns lagrad (McGee, 2004, s.270-271). Det gör att en grönsak som skördats precis innan 

tillagning, smakar mer intensivt än de som exempelvis fraktats långt eller lagrats länge (Ibid.). 

Grödor som skördas senare på säsongen, som exempelvis kålroten, har dock längre hållbarhet 

än sommargrönsaker såsom rödbeta och morot då en grödas celldelningshastighet och 

metabolism är som högst när en gröda är i ett tidigt utvecklingsstadium (Jonsson, 2007, 

s.102). 

 

Andra studier beskriver hur grödors sensoriska egenskaper påverkas av annat än dess 

genetiska uppsättning. En studie på olika sorters potatis visar att odlingsförhållanden och 

hantering vid och efter skörd påverkar potatisens sensoriska profil (Kreutzmann, 

Bassompierre, Thybo, Buch & Engelsen, 2011). Studien beskriver också hur kemiska 

komponenter förändras vid olika tillagningar som till exempel maillardreaktionen2 och hur 

skillnaderna mellan sorterna framkommer tydligare genom tillagning än utan (Ibid.). Även 

kålrotens sensoriska egenskaper kan komma att förändras utifrån behandling. Kålrot 

innehåller pigmentet karoten vilket förändras vid upphettning och går då från röd-orange till 

gul (McGee, 2004, s. 278). Även behandlingar som torkning och kokning gör att pigmenten 

bryts ned och karakteristiska aromer framhävs, som svart te, hö, honung och viol (Ibid.).  

 

Gastronomisk potential 
 

En kålrot är inte bara en kålrot. Nej, kålrötter såväl som alla andra grönsaker och 

livsmedel i allmänhet rymmer ett universum av mångfald inom sig själv. 

(Kålrotsakademien, 2018).  

 

Westling et al. (u.å) diskuterar ifall en bristande mångfald och diversitet i jordbruket också 

innebär en förlust av mångfald i köket. Att den urlakning av sortvariation som sker i 

landskapet också påverkar utbudet av upplevelser på tallriken. Även på Smaka Sverige talar 

man om att vi med ett minskat sortutbud riskerar att tappa även i smak (Smaka Sverige, 

2015). Jens Weibull från Jordbruksverket talar om kultursorters potential ur ett sensoriskt 

                                                
2 Reaktion som uppstår om värmen blir högre än 100 grader. Kolhydrater och aminosyror genomgår då kemisk 
förändring vilket ger upphov till rostade och karamelliserade smaker (McGee, 2004, s. 284)  



12 

perspektiv och hur vi idag inte har tillräcklig kunskap kring detta (Smaka Sverige, 2015). Han 

menar också att det saknas mångfald i butik samt att vi tar för givet att det finns variation av 

vissa sorter men ifrågasätter inte avsaknaden av mångfald gällande andra. Weibull tror att, 

precis som potatisen gått från att vara enbart “mjölig” eller “fast”, till att idag benämnas med 

namn, är detta framtiden även för fler sorter (Ibid.).  

 

Westling et al. (u.å) menar att odling av kultursorter inte bara bidrar med biologisk mångfald 

utan har även gastronomiska fördelar. I studien menar man att olika kultursorter genom sin 

variation i smak och textur medför att de lämpar sig till olika användningsområden och väljer 

att beskriva detta som dess gastronomiska potential. Begreppet kan således ses som 

kopplingen mellan en råvara och dess inneboende potential. Vi som författare väljer att 

definiera gastronomisk potential som den variation i utseende, doft, textur och smak som kan 

komma ur en odlad mångfald. Den kulinariska mångfalden skapas sedan utifrån om och hur 

denna potential nyttjas.  

 

Influencers 
Frågor kring etiskt ätande har blivit mer framträdande och vanliga i I-länder runt om i världen 

och detta beror mycket på att media börjat fokusera mer på etisk eller medveten konsumtion 

(Lewis & Huber, 2015). Mat-tv och framför allt kändiskockar har haft en stor roll i den 

mediala spridningen av etisk konsumtion. Lewis och Huber menar att kändiskockar har något 

de kallar för ”etiskt kapital” och att kockarna i sig själva förkroppsligar ”det rätta sättet” att 

äta och konsumera. Influencer är ett låneord från engelskan som betyder påverkare 

(Influerare, 2018, 3 maj). Ordet förekommer främst inom reklam och mediebranschen 

gällande personer som genom sin position har möjlighet att uttala sig för att påverka attityder 

och handlingar hos läsare och följare (Ibid.). Begreppet rör sig dock inte enbart inom denna 

bransch utan kan kopplas till en mängd olika branscher, däribland restaurangbranschen. 

Kocken skulle kunna ses som en influencer då denne i sin roll kan vara en förebild, 

trendskapare eller inspiratör som människor väljer att lita på och lyssnar till. Aguilera (2017) 

skriver om att uteätandet ökar och hur detta gör att restaurangbranschen blivit en arena där 

kockar kan påverka matkonsumtionen i stort. Det ger dem inflytande samtidigt som de har 

kunskapen kring hur man tillreder en råvara till något som människor tycker om (Ibid.).  
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Dan Barber är en erkänd kock i USA som är en stark förespråkare för att skapa en 

måltidskultur som göder jorden och inte utarmar den. År 2009 utsågs han till en av de 100 

mest inflytelserika personerna i världen av Times Magazine (Adriá, 2009, 30 april). 

Barber (2014) menar att vi människor har ett ansvar att äta och konsumera i harmoni med vad 

jorden kan bidra med. Att äta utifrån jordens förutsättningar är vad han benämner som the 

third plate och menar att detta är svaret på framtidens matkonsumtion. 

 

Most chefs support the farmer’s market for the same reason that most doctors are drawn to 

prenatal care. As someone whose job it is to address the end result, how can you not care 

about the beginning? // (Barber, 2014, s.10) 

 

Paul Svensson och Mathias Dahlgren är två svenska kockar som aktivt valt att använda sin 

roll som kock till att skapa förändring. Mathias Dahlgren öppnade 2017 Rutabaga – en lakto-

ovo-vegetarisk restaurang (SvD, 2017) och 2018 slog Paul upp dörrarna till Retaste – en 

restaurang med matsvinn i fokus. Paul menar att detta är ett lustfyllt sätt att kliva utanför det 

vanliga, att tänja på gränserna och göra en insats (Whiteguide, 2018).  

 

Basque Culinary Centers internationella rådgivande kommitté skriver i ett öppet brev till 

morgondagens kockar – mer känt som Lima Declaration – att dagens kulinariska yrke 

erbjuder ett brett utbud av möjligheter och att matlagning idag är ett kraftfullt verktyg som har 

möjlighet att förändra den värld vi lever i (Bianchi, 2011). Man menar vidare att eftersom 

kockens arbete i stort beror av naturens gåvor har alla kockar därför ett ansvar att skydda den. 

Genom att använda sin röst och matlagning har kocken möjlighet att arbeta för bevarandet av 

hotade sorter och arter samt möjlighet att främja jordens biologiska mångfald. I detta arbete 

inkluderas även bevarandet och skapandet av nya smaker och kulinariska metoder (Ibid.). 

“Politik för njutning” innebär enligt Vanwinkle (2017) att man skapar eller lyfter begär, 

önskningar och behov för att åstadkomma förändring istället för att peka på det negativa och 

utnyttja rädslan för en miljömässig katastrof.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genomföra beskrivande sensorisk analys, Repertory Grid 

Method (RGM) på kålrot. För att sedan, utifrån resultaten, diskutera den gastronomiska 

potentialen hos kålroten med influencers inom restaurangbranschen. 

 

Frågeställningar 
- Finns det upplevda sensoriska skillnader mellan olika kultursorter av kålrot? 

- På vilket sätt skulle i så fall dessa skillnader kunna användas för att skapa kulinarisk 

mångfald? 

- Vilken roll har man som influencer i att lyfta mångfalden? 

 

 

Metoder och material 
I denna studie har både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använts för att ta fram 

sensoriska profiler på kålrötter samt utforska deras gastronomiska potential genom 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Litteratur- och databasinsamling 
En systematisk litteraturgenomgång utfördes och dokumenterades i en sökmatris för att 

möjliggöra replikerbarhet och transparens (Bryman, 2011, s. 102). De databaser som 

användes var Web of Science, Scopus och Agricola. Sökningarna gjordes med krav att det var 

vetenskapligt granskade artiklar eller Reviews, skrivna på engelska och publicerade efter år 

2000. Först genomfördes en testsökning med sökord som valdes utifrån kärnmeningar i syftet. 

Här framkom vilka sökord som var lämpliga samt hur de olika kombinationerna funkade 

tillsammans. Därefter gjordes en slutgiltig sökning med sökorden; chefs, sensory, food, 

sustainable, landrace, cultivar, heirloom, agricult*, culinary, influencer, Swede och 

cultivated diversity (se Bilaga 1). Artiklar valdes ut utifrån lämpliga rubriker och abstract som 

svarade mot studiens syfte. Litteratur hittades även genom citeringar av artiklar som kom 

fram vid sökningar samt utifrån artiklarnas referenslistor.  
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Material 
Åtta olika kålrotssorter utgjorde provmaterialet i studien. Dessa var ‘Baggens’, ‘Bjursås’, 

‘Gul svensk’, ‘Gul svensk sesam’, ‘Klint-Karin’, ‘Mariero’, ’Svensk’ och ‘Trutsgård’. 

Samtliga hade förvarats i en jordkällare med valv, klimatzon 4–5 (Hällefors kommun, Örebro 

län), under 6 månader (november–april) med en temperatur på 4–6°C och 75–85% 

luftfuktighet. Kålrötterna skalades och skars i 1x2 cm stora bitar. För att säkerställa jämnhet i 

smak mellan proverna under bedömningen användes enbart de inre delarna. Detta då det fanns 

en variation i smak mellan de inre och yttre delarna. Samtliga prover vakuumförpackades och 

märktes med sortnamn innan de lades i kallt vatten i en plastlåda (med måtten 50 x 39 x 26). 

Vattnet värmdes upp med hjälp av en cirkulator till 80°C. Tillagningen pågick i totalt 7 

timmar. Tillagningsmetod valdes för att undvika maillardreaktionen vilket kan ske exempelvis 

vid ugnsbakning av kålrötter (McGee, 2004, s.284). Efter tillagning fick kålrötterna svalna i 

rumstemperatur för att sedan förvaras i kyl. En del av provmängden för varje kålrotssort 

frystes in för att användas vid senare tillfälle i samband med intervjuerna.  

 
Metod - Sensorisk bedömning 
Metoden som användes var Repertory Grid Method (RGM) som går ut på att bedömarna tar ut 

egna egenskapsord och bedömer produkten utifrån dem (Gustavsson et al., 2014). Till skillnad 

från andra sensoriska analytiska bedömningar där det krävs förkunskap hos bedömarna, är 

detta en metod som är väl lämpad att använda på en icke tränad panel såsom konsumenter 

(Ibid.). Många studier visar att konsumenters bedömning i sensoriska test ger liknande resultat 

som en tränad sensorisk panel (Hersleth, Berggren, Westad, & Martens, 2005; Rocha, Deliza, 

Ares, Freitas, Silva, Carmo, & Abboud, 2013; Swahn, Öström, Larsson & Gustafsson, 2010). 

Man får dessutom möjlighet till direkt respons från konsumenterna samt kan upptäcka ord 

som gemene man väljer för att beskriva en produkt (Varela & Ares, 2012). Syftet med 

metoden var att generera en övergripande sensorisk profil för kålrötterna för att se om det 

finns en skillnad i egenskaper mellan sorterna.  

 

Urval 
Uttagning av bedömare skedde dels genom sociala medier samt via muntlig kontakt med 

studenter vid Örebro Universitet. Fördelningen av bedömarna var 7 män och 15 kvinnor. 
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Bedömningarna genomfördes på campus Örebro 16-04-2018 och 17-04-2018 samt i ett 

sensoriskt labb på campus Grythyttan 18-04-2018. Tiderna för varje bedömning varade från 

30 till 60 minuter.  

 

Genomförande av sensorisk bedömning 
De sensoriska bedömningarna genomfördes av totalt 22 bedömare fördelat på 10 tillfällen 

med en till fem bedömare vid varje tillfälle. Gustavsson et al. (2014) menar att man kan göra 

de sensoriska bedömningarna något mer effektiva genom att genomföra dem i grupper om 3-6 

bedömare. Detta har visat ge lika tillförlitliga resultat som när en försöksledare sitter med en 

enskild bedömare (Ibid.).  

 

Bedömningarna inleddes med en presentation av studiens syfte samt information om att 

deltagandet var frivilligt och anonymt. Detta kompletterades med ett informationsblad som 

skickades ut efter bedömningen. Därefter förklarades metoden (Repertory Grid Method), 

syftet med triaderna samt upplägget för bedömningen. Bedömarna ombads att välja ut max 10 

egenskapsord utifrån utseende, doft, smak och textur. Innan provningen påbörjades skickades 

en länk till frågeformuläret i EyeQuestion ut till samtliga bedömare. Bedömarna använde 

sedan sina mobiltelefoner eller datorer för att föra in egenskapsorden. Proverna serverades på 

vita plastfat tillsammans med vita plastskedar. Till sitt förfogande hade deltagarna vatten och 

neutrala kex för att kunna neutralisera munnen mellan provningarna samt en spottkopp. 

Dessutom fanns papper och penna som användes av bedömarna för att anteckna ord under 

bedömningen.  

 

Därefter tilldelades samtliga bedömare triader av proverna märkta A, B och C. Triaderna var 

sammansatta så att två av proverna var mer lika varandra än den tredje (Gustavsson et al., 

2014 s.165) och togs fram genom en provsmakning av samtliga kålrötter innan bedömning av 

författarna till uppsatsen. Triader är till för att underlätta för konsumenter och andra otränade 

bedömare att hitta egenskaper som kan beskriva proverna (Hersleth, Berggren, Westad, 

Martens, 2005). Bedömarna informerades om att triaderna var ett sätt för dem att identifiera 

skillnader och likheter mellan de olika kålrötterna för att på så vis börja fundera kring 

egenskapsord. Totalt genomfördes tre triader. Den första triaden genomfördes i helgrupp och 

då fanns möjlighet för bedömarna att diskutera med varandra för att komma igång. De två 

sista triaderna genomfördes sedan individuellt.  



17 

 

Efter att samtliga triader genomförts förde deltagarna in sina egenvalda egenskapsord i 

programmet EyeQuestion. Bedömarna erbjöds därefter en fem minuters paus efter vilken en 

intensitetsbedömning av alla prover utifrån de valda egenskapsorden genomfördes. 

Bedömarna tilldelades kodade prover på samma sätt som tidigare men nu med randomiserat 

numrerade koder där ett prov åt gången bedömdes. Bedömningen skedde utifrån intensitet för 

de valda egenskaperna på en ostrukturerad skala från ett till nio där ett var låg intensitet och 

nio, hög intensitet (Gustavsson et al., 2014, s. 160-161). Varje prov förekom endast en gång 

och totalt bedömdes 8 prover.  

 

Analys av data från sensorisk bedömning 
Data från den sensoriska bedömningen hämtades från programmet EyeQuestion och 

exporterades sedan till ett Exceldokument. Denna data bestod utav samtliga egenskapsord 

som genererats under bedömningen och intensitetsbedömningen för dessa. Först räknades 

förekomsten av ett och samma ord som genererats av samtliga bedömare, för att i nästa steg 

kunna skapa kategorier av de ord som förekommit flest gånger. Vi utgick från semantiska 

ramar, i likhet med Swahn et al., (2010) för att kategorisera och tolka ordens innebörd. Orden 

som förekom flera gånger men i olika varianter som exempelvis söt, sötma, sött, hamnade 

således i samma kategori då de ansågs syfta på samma sak. Ord som “jordkällare” och 

“mineral” kom att hamna under “jordighet” då de ansågs tillhöra samma domän, det vill säga 

är ord som tillhör ett överordnat ord (Swahn et al., 2010). En kategori ströks efter sortering 

om den innehöll färre än fyra ord, alltså att färre än fyra bedömare hade bedömt efter en 

egenskap som föll inom kategorin. Gränsen på fyra ord valdes utifrån studien av Swahn et al. 

(2010) där totalt 34 bedömare användes och fem som lägsta gräns. Då denna studie innehöll 

färre bedömare valdes en lägre gräns. De kategorier som valdes att tas med in i nästa steg 

presenteras i Tabell 2. De ord som föll bort presenteras i Tabell 3.  

 

Det skapades ytterligare ett Exceldokument där samtliga värden som genererats i 

intensitetsbedömningen sammanställdes under egenskapskategorier. Egenskapskategorierna  

innehöll mellan fyra och 21 bedömningar (Tabell 2). Därefter beräknades medelvärden utifrån 

varje kategori. Data analyserades i tabeller, diagram och figurer genom programmet Excel, 

och genom programmet The unscrambler® X version 10.5 skapades en Principal komponent 
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analys3 (PCA). De fyra kålrötterna som skilde sig mest vad gäller smak, textur, utseende och 

doft användes sedan under intervjuerna. 

 
Metod - Intervju 
Intervjuerna skedde enligt en semistrukturerad intervjuteknik med en intervjumall och 

produktprover som hjälpmedel. Produktproverna bestod av de kålrötter som i den sensoriska 

analysen visat på mest säregna egenskaper samt skiljde sig mest ifrån varandra.  

 
Urval 
Intervjupersonerna valdes ut genom ett målinriktat urval (Bryman, 2011) med kravet att de på 

något sätt har potential att influera människor i sin yrkesroll vilket också ger dem möjlighet 

att påverka människors syn på samt förhållande till mat och råvaror. Samtidigt var tanken 

även att dessa skulle ha olika roller inom branschen. Krogägaren kunde kopplas till rollen 

som influencer genom att hen arbetar på en restaurang med tydliga mål som går i linje med 

den trend som kan ses i restaurangbranschen idag – med säsong och lokalanpassade råvaror i 

fokus. Entreprenören valdes utifrån hens sätt att arbeta med råvaror där den experimentella 

sidan ofta styr. Hen kan beskrivas som nytänkande och influerar i sin roll många aktörer inom 

branschen samt konsumenter genom sitt sätt att arbeta. Studenten valdes då hen anses tillhöra 

en ny generation på väg ut i arbetslivet med tankar och idéer som reflekterar nutiden. Tanken 

var även att få en bredare spridning i ålder bland intervjupersonerna vilket Studenten bidrog 

till. Baren valdes då denna representerar en annan del av restaurangbranschen. På Baren 

arbetar K och M med att ligga i framkant samt inspirera och erbjuda sina gäster spännande 

sinnesupplevelser. 

 

Personerna kontaktades antingen via mail eller via telefon där de fick en introduktion till 

studiens syfte samt motivering till varför just hen kontaktades. Efter att de bekräftat sitt 

deltagande skickades ett informationsblad ut med en skriftlig beskrivning av studiens syfte 

samt information kring innebörden av att delta i studien (se Bilaga 2). 

                                                
3 PCA är en standardmetod för att beskriva och visualisera likheter och olikheter mellan prover i ett 
flerdimensionellt dataset (miljostatistik, u.å).  
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Genomförande av intervjuer 
Totalt intervjuades fem personer och intervjuerna varade från 30 till 45 minuter. Varje 

intervju spelades in via mobiltelefon efter godkännande, samt kompletterades med 

fältanteckningar. Intervjuerna inleddes med att personerna informerades om studiens syfte 

samt en beskrivning av begreppen odlad mångfald, kulinarisk mångfald och gastronomisk 

potential (se Bilaga 3). Totalt fyra kålrötter presenterade för intervjupersonen, vilka 

behandlats utifrån samma metod som de prover som användes i det sensoriska testet bortsett 

från att de förvarats i frys fram till intervjutillfället. I samband med serveringen blev 

intervjupersonerna ombedda att smaka på de olika kålrötterna och utifrån detta fritt reflektera 

kring användningsområden och tillämpningar för de olika sorterna. Därefter ställdes frågor 

kring begreppen (se Bilaga 3). Dessutom presenterades en PCA samt stapeldiagram från den 

sensoriska bedömningen gällande kålrötternas sensoriska egenskaper. 

 

Analys av data från intervjuerna 
Transkriberingen av de inspelade intervjuerna påbörjades direkt efter att samtliga intervjuer 

genomförts. Den som transkriberade hade ansvar över att ta ut citat samt skriva komprimerade 

meningar utifrån den tilldelade intervjun. Fokus låg på citat som svarade på de frågor som 

ställdes men kompletterades även av andra intressanta citat som framkommit. Det sattes ingen 

begränsning på citatens storlek för att undvika att kontexten skulle kunna gå förlorad då 

meningen frånkopplas helheten (Bryman, 2011). Efter uttag av citat genomfördes en kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Arbetet med innehållsanalys skedde 

gemensamt då det är viktigt att de ord som väljs ut vid abstraktionen förstås av samtliga och 

att det finns en konsensus i ordvalen (Adolfsson & Kenne, 2013). Citaten och de 

komprimerade meningarna omvandlades först till koder och sedan till teman (se Tabell 1). 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) skall ett tema sedan väva ihop de underliggande 

betydelserna av de koder eller kategorier man hittat i citatet och blir därmed en beskrivning av 

det latenta innehållet i hela texten. Kodningen resulterade i totalt sex teman. Dessa teman 

finns alla representerade i resultatet från intervjuerna men utgör inte rubrikerna då dessa 

istället utgår från de frågor som intervjuerna baserades på.  
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Tabell 1. Exempel på hur det den kvalitativa innehållsanalysen har genomförts.  

Citat Komprimerat citat Kod Tema 

Baren (T): Det är ju ingen av dom här 
som har en direkt smak som man 
såhär eftersträvar om man skulle göra 
någon drink, såhär på rak arm. 
Däremot så finns det en fruktighet i 
det. Framför allt typ i dom två, 
litegrann, finns en lättare fruktighet 
(Baggens och Bjursås) som man 
skulle kunna göra någonting av. 

Ingen av dem har en smak 
man eftersträvar om man 
skulle göra en drink. Däremot 
har Baggens och Bjursås en 
lättare fruktighet som man 
skulle kunna göra något av. 

Egenskaper 
 
Lämplighet 
 

Användningsområden 

Vilken makt och ansvar har man som 
kock. Var ser du din roll i det här. 
 
Studenten: Asså jag ser ju det som en 
enorm fördel för kockar. Jag ser det 
inte som ett ansvar utan jag ser det 
som att det är en fördel att om man 
har en sådan kunskap så tror jag att 
man har någonting unikt. Som jag 
tror att många vill höra. 

Jag ser det som en enorm 
fördel, inte som ett ansvar. Det 
är en fördel att man har en 
sådan kunskap, man har något 
unikt som jag tror många vill 
höra. 

Kunskap 
 
Möjlighet 
 
Fördel 

 

Potential 
 
Arena 

 
 

 

Etisk planering för studiens genomförande 
De etiska principerna inom forskningen är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-132). Dessa handlar om att 

de personer som deltar inte skall skadas, fysiskt eller psykiskt (Ibid.). I vår studie har vi därför 

valt att vara tydliga med information gällande studiens syfte när deltagaren kontaktades. I ett 

informationsblad förtydligas studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt vilket innebär att 

man kan dra sig ur när som helst under arbetets gång. Alla som deltar i studien behandlas 

även anonymt. Intervjupersonernas namn har anonymiserats och hålls kodade även när dessa 

diskuteras öppet. Deltagarna i det sensoriska testet är helt anonyma och även de odlare som 

bidragit med material (kålrötter) förblir anonyma. Samtliga odlare kontaktades dessutom för 

att bli informerade om att deras kålrötter var med i projektet och att deras namn behålls 

anonyma om de inte önskar annat.  
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Resultat 
I resultatdelen presenteras först resultaten från det sensoriska testet i form av tabeller, diagram 

och figurer. Därefter presenteras resultaten från intervjuerna. Dessa diskuteras vidare, separat 

samt i förhållande till varandra, under resultatdiskussion.  

 

Sensorisk bedömning 
Den sensoriska bedömningen resulterade i totalt åtta egenskapsord för smak, fem för doft, sex 

för textur och fyra för utseende. Dessa presenteras i Tabell 2 vilken även visar antalet 

bedömningar för respektive ord. Kravet för att ett ord skulle tas med var att det användes av 

≥4 bedömare. Totalt fick 23 ord uteslutas då för få deltagare använde sig av dessa och/eller 

genom att dessa inte kunde placeras i någon av de kategorier som utgjorde de slutgiltiga 

egenskapsorden. Dessa ord presenteras i Tabell 3.  

 

Tabell 2. Egenskapsord för samtliga bedömningskategorier genererade av ≥4 bedömare. Inom 
parentes står antal bedömare som valt att använda egenskapsordet.  

Smak Doft Textur Utseende 

Sötma (21) 
Beska (14) 
Syrlig (13) 
Pepprig (9) 
Jordig (8) 

Umami (7) 
Smakintensitet (5) 
Nötig/smörig (4) 

Jordig (11) 
Sötma (8) 

Doftintensitet (5) 
Nötig/smörig (5) 

Umami (5) 
 

Tuggmotstånd (10) 
Trådig (8) 
Krispig (6) 
Mjuk (6) 
Len (4) 

Mjölig (4) 
 

 

Orange (10) 
Blek (6) 
Gul (6) 

Brun (5) 

 
 
 
Tabell 3. Egenskapsord som tagit bort då de användes av <4 bedömare. Antalet bedömare 
som valt orden står inom parentes.  
 

Smak Doft Textur Utseende 

Äpple (2) 
Kål (2) 

Blommig (1) 
Fruktig (1) 
Rotfrukt (1) 
Senap (1) 
Svavel (1) 

Svavel (2) 
Banan (1) 
Diesel (1) 
Frisk (1) 

Gräsig (1) 
Pepprig (1) 

Kål (1) 
Rotmos (1) 
Syrlig (1) 

Grynig (2) 
Vattnig (2) 

Faller isär i små bitar (1) 
Köttig (1) 
Saftig (1) 
Sträv (1) 

Intensitet av färg (1) 
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Figur 1, visar på variansen mellan de olika proverna (kålrötterna) gällande textur (T), 

utseende (U), doft (D) och smak (S). Den första dimensionen (PC1) förklarar 46 % av 

variationen och den andra dimensionen (PC2) förklarar ytterligare 20 % av variationen vilket 

ger en total förklaring på 66 % av variationen. Ju närmare ett prov befinner sig en egenskap 

desto högre bedömning har provet fått för denna egenskap och skulle därför kunna beskrivas 

utifrån denna. Även de egenskaper som hamnar nära varandra korrelerar med varandra, 

exempelvis; de kålrötter som bedömdes högt för egenskapen krispighet (T), bedömde även 

högt för egenskapen trådighet (T).  

 

 
Figur 1. PCA över de 8 kålrötter som bedömdes. Dimension ett (PC1) förklarar 46 % av 
variationen och den andra dimensionen (PC2) förklarar ytterligare 20 % av variationen.  
 

Smak och doft 
Figur 2 visar ett spindeldiagram över egenskaper för smak (S) och doft (D) för samtliga 

prover. Bedömningen skedde på en skala från ett till nio där ett var lägst intensitet och nio 

högst. Ju längre ut i diagrammet en punkt är, ju högre bedömning på skalan har den provet fått 

för denna egenskap. Omvänt gäller – ju närmare mitten punkten befinner sig för ett prov, 

desto lägre bedömdes provet för denna egenskap.  

 

Figur 2 visar medelvärdet från bedömningarna av kålrötterna gällande smak (S) och doft (D). 

Det finns tydliga skillnader mellan de olika kålrötterna gällande både smak och doft. De 
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egenskaper som skapade de största skillnaderna var umami (D), sötma (S), beska (S), jordig 

(S), pepprig (S) och nötig/smörig (S). ‘Bjursås’ och ‘Gul svensk sesam’ bedömdes väldigt 

högt för doften umami medan ‘Klint-Karin’ och ‘Baggens’ och bedömdes lägst. Däremot 

ansågs ‘Baggens’ vara den med högst umami när det kom till smak. Den kålrot som ansågs 

sötast i smaken var ‘Mariero’ följt av ‘Bjursås’. ‘Trutsgård’ var en av de kålrötter som inte 

stack ut gällande smak och doft. Detta gällde även för ‘Baggens’ som inte heller stack ut för 

någon specifik egenskap. Smakintensiteten var den egenskap som skilde sig minst mellan 

samtliga sorter. För exakta medelvärden se Bilaga 4.  

 

 
Figur 2. Spindeldiagram för egenskaperna smak (S) och doft (D). Bedömningen skedde 
utifrån en intensitetsskala på ett till nio.  
 

Textur och utseende 
Figur 3 visar bedömningen för kålrötterna utifrån egenskaper för textur (T) och utseende (U). 

De åtta kålrötterna skiljde sig mycket åt gällande dessa egenskaper. ‘Bjursås’ skiljde sig mest 

från de andra med sin höga bedömning på mjuk och len textur samt att den ansågs väldigt 

blek i färgen. De flesta sorterna bedömdes ganska lika gällande tuggmotstånd medan 

‘Bjursås’ hamnade väldigt lågt. ‘Trutsgård’ hade högt tuggmotstånd, krispighet och trådighet 

men var samtidigt mjukast i texturen efter ‘Bjursås’. ‘Baggens’ var, likt ‘Klint-Karin’, ganska 

generell i sina egenskaper förutom för egenskapen gul (U) vilken bedömdes högt. ‘Gul svensk 

sesam’ ansågs mest orange i färgen men stack inte ut i någon annan egenskap. Utifrån den 

sensoriska profileringen skapades egenskapsbeskrivningar för samtliga kålrötter (se Tabell 4). 
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Figur 3. Spindeldiagram för egenskaperna Textur (T) och Utseende (U). Bedömningen 
skedde utifrån en intensitetsskala på ett till nio.  
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Tabell 4. Egenskapsbeskrivningar av de åtta kålrötter som ingick i det sensoriska testet.  

Kålrotssort Egenskapsbeskrivning 

Baggens Har en mycket gul och orange färg och en ganska söt doft med hög intensitet. Den har en 
hög smakintensitet med tydlig umami och viss syra. Relativt krispig textur med medelhögt 
tuggmotstånd.  

Bjursås Är väldigt blek i utseendet. Den har en mycket hög intensitet av umami i doft och en relativt 
söt och syrlig smak med låg beska. Höga toner av nötighet/smörighet men med en låg 
intensitet av pepprighet. Texturen är mycket mjuk, len, samt lite mjölig med litet 
tuggmotstånd.  

Gul svensk Har en brun och något orange färg. Doftar intensivt med tydligt jordiga toner. Den har en låg 
smakintensitet med liten sötma men tydlig beska och med jordig karaktär. Relativt högt 
tuggmotstånd med viss krispighet i texturen. 

Gul svensk 
sesam 

Är orange med bruna toner. Doftar sött med hög intensitet av umami, jordighet samt 
nötighet/smörighet. Smaken är relativt söt med tydlig pepprighet, jordighet samt viss umami. 
Visst tuggmotstånd men är samtidigt len och mjuk i texturen.  

Klint-Karin Har en mycket gul färg med låg doftintensitet med jordiga toner. Smaken är besk och jordig 
med viss pepprighet samt låg sötma. Något trådig textur med hög krispighet och 
tuggmotstånd.  

Mariero Har en orange-gul färg samt en hög doftintensitet med mycket sötma och viss jordighet och 
umami. Smakintensiteten är hög med tydlig sötma men med låg beska, jordighet och 
pepprighet. Texturen är krispig men samtidigt något mjuk och len.  

Svensk Har en orange färg med bruna toner samt en söt nötig/smörig doft med viss jordighet. Tydlig 
söt och nötig/smörig smak med viss jordighet samt pepprighet. Texturen är trådig med högt 
tuggmotstånd.  

Trustgård Mycket gul i färgen och har en tydlig doft av umami. Hög intensitet av syra i smak med viss 
beska och jordighet samt låg pepprighet. Krispig och trådig textur med mycket högt 
tuggmotstånd.   

 

 
Kålrötter till intervju 
Utifrån den sensoriska bedömningen valdes totalt fyra kålrötter ut som material till 

intervjuerna. ‘Baggens’ valdes då den stack ut med sin gula och orange färg samt höga 

smakintensitet och intensitet av umami (S). ‘Gul svensk sesam’ valdes utifrån dess orange 

färg, söta smak och jordiga toner i både doft och smak. Dessutom hade ‘Gul svensk sesam’ en 

hög doft av Umami. ‘Bjursås’ visade också på tydlig umami (D) samt hög sötma tillsammans 

med hög syra. ‘Bjursås’ valdes dock främst utifrån dess olikhet gällande utseende (U) och 

textur (T) i jämförelse med övriga kålrötter. ‘Trutsgård’ skiljde sig från övriga med sitt höga 

tuggmotstånd och trådiga textur och valdes utifrån dessa egenskaper. I Figur 4 återfinns dessa 

fyra kålrötter och deras bedömning utifrån de olika egenskapsorden. 
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Figur 4. Ett spindeldiagram för samtliga egenskaper hos de fyra kålrotssorter som valdes ut 
till intervjuerna. Dessa var ‘Baggens’, ‘Bjursås’, ‘Gul svensk sesam’ och ‘Trutsgård’.  

 
 
Intervjuer 
Nedan presenteras resultaten från intervjuerna under rubriker som formats utifrån de frågor 

som ställdes. De sex teman som framkom under analysen av materialet var: 

Användningsområde, Potential, Begränsningar, Arenan, Verktyg och Sensorik. Samtliga finns 

representerade under dessa rubriker.  

 

Användningsområden för kålrötter 
Samtliga av intervjupersonerna ansåg ‘Gul svensk sesam’ vara den mest söta och mest 

“kålrots-aktiga” sorten av de kålrötter som presenterades. ‘Baggens’ upplevdes av en del vara 

mer frisk och fräsch i smaken jämförelse med ‘Gul svensk sesam’. Två av intervjupersonerna 

kände gröna och fruktiga toner av gurka och melon, medan en annan tyckte att ‘Baggens’ 

hade mest bitterhet och därför skulle passa bra att grilla.  
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Den här tror jag skulle passa mycket bättre till att grillas eller rostas (‘Baggens’) 

eller få någon form av…den typen av bränd ton… för den är lite beskare och lite 

vassare känner jag… Generellt är ju kålroten besk men den här har mer ton av 

beska. // Entreprenören 

 

Den sort som ansågs ha den mest utstickande texturen var ‘Trutsgård’. Samtliga 

intervjupersoner uppfattade den som mer krispig och hårdare än de andra vilket gjorde den 

mer lämplig att ha rå där dess textur kan bidra med en nyans på tallriken. ‘Bjursås’ 

överraskade med sin färg och lätta, friska smak. Den skiljde sig från den traditionella bilden 

av kålrot dels på grund av den bleka färgen men ansågs också smaka mindre kål och saknade 

de jordiga toner som annars kan återfinnas. På Baren såg man fruktigheten som en önskvärd 

egenskap i arbetet med att blanda drinkar. Det som upplevdes som svårt att arbeta med var 

framför allt kålrotens beska och jordighet.  

 

Det är ju ingen av dom här som har en direkt smak som man eftersträvar om man 

skulle göra någon drink, såhär på rak arm. Däremot så finns det en fruktighet i det. 

Framför allt typ i dom två (‘Baggens’ och ‘Bjursås’), litegrann, finns en lättare 

fruktighet som man skulle kunna göra någonting av. // Baren (M) 

 

Samtliga intervjupersoner upplevde en tydlig skillnad mellan de olika kålrötterna men det var 

däremot svårt att se hur de skulle kunna lämpa sig för olika användningsområden. Många 

menade att det handlar om att anpassa tillagningsmetoden eller smaksättningen så att den 

egenskapen man vill åt lyfts fram på ett effektivt sätt.  

 

Jag tror att de flesta passar i ett användningsområde. Det är bara hur man tillagar 

det eller hur man får det att passa in. // Studenten. 

 

Två av intervjupersonerna hade tidigare arbetat med väldigt specifika sorters äpplen för att 

dessa lämpade sig perfekt till den rätt de lagade. Entreprenören arbetar mycket med att laga 

rätter utifrån en och samma gröda samt med att skapa nyanser med hjälp av olika texturer 

eller delar av råvaran. Hen såg därför samma potential i kålroten.  
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När vi tävlade senast så var det också med äpple och då var det såhär; vilket äpple 

ska vi ha för att få den bästa texturen på vår dessert? Och då hade vi olika sorter för 

olika moment och det är ju precis det här det handlar om. // Entreprenören.  

 

För att hitta den perfekta råvaran till en rätt menar intervjupersonerna att det krävs 

engagemang och tid vilket är kostsamt och inget alla har möjlighet att göra. Därför ansågs en 

smakprofil, liknande den som framkommit av den sensoriska bedömningen, vara ett bra 

verktyg för att hitta de egenskaper man eftersträvar.  

 

Om man ska se till kålroten så är det här ju sjukt intressant det ni har gjort sådana 

här [alltså smakdifferenser]…Det blir ju lättare... Jag har ju inte studerat så här 

men, det blir ju sjukt mycket lättare om man har sådant här för att få ihop en 

smakbild tydligare och verkligen kunna förstärka vissa grejer som man gör. 

 // Entreprenören  

 

Gastronomisk potential 
Entreprenören såg en gastronomisk potential i kålroten men också i sättet att ta sig an en 

sådan fråga. Att till exempel utföra sensoriska profiler på olika sorter för att kartlägga dess 

egenskaper. Hen tog också upp ett framtida sätt att se på grödor generellt. Att, precis som man 

tar ut styckesdetaljer på djur, börja behandla grödor efter deras olika delar och lyfta deras 

specifika potential. 

 

Vad kan man göra med moroten om man bryter ned den i anatomisk form? (…) Om 

man ska se till olika smakdifferenser och så kan man liksom se till ett frö — vad 

smakar ett frö? Och hur kan man få med fröet? Och bidra till att morotssmaken blir 

god på ett annat sätt? För moroten är ju så söt och då behöver man beska och då tog 

man in fröet för att få en beska i rätten. // Entreprenören 

 

Studenten och Krogägaren berörde hur odlingsförhållanden, skörd och andra förhållanden kan 

påverka en grödas egenskaper i slutändan. Alltså hur den gastronomiska potentialen hos en 

gröda kan förändras och påverkas av annat än bara grödans genetiska förutsättningar.  
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Ja det hade ju egentligen varit intressant att haft den här (‘Baggens’) från fyra olika 

jordmåner det hade ju också kunnat varit nått… Ja men på nått sätt så är det det som 

är ännu mer intressant. // Krogägaren 

 

Odlad mångfald - Kulinarisk mångfald 
Samtliga intervjupersoner såg en koppling mellan odlad mångfald och kulinarisk mångfald. 

Studenten talade om att en ökad mångfald genom odling av exempelvis kultursorter, ger 

möjlighet att upptäcka andra smaker hos en gröda än de vi är vana vid. ”Jag tycker också det 

att skall man börja använda mer svenska råvaror så måste man ju ha en bredd av råvaror” 

(Studenten). Vidare menar hen att detta skulle kunna ge mervärden för restaurangen som dels 

får möjlighet att jobba med fler smaker men även att presentera mer än bara ”kålrot” på 

menyn. Istället för att presentera kålroten som närodlad menar hen att man dessutom skulle 

kunna presentera den specifika sorten samt motivation till varför man valt att arbeta med just 

denna.  

 

Entreprenören berättar om hur hen tidigare fått i uppdrag att skapa en rätt till en tillställning 

där lokalt, rawfood och glutenfritt varit kundens krav. Hen hade då börjat arbeta med just 

kålroten som en komponent men varit tvungen att utesluta denna på grund av beskan. Under 

intervjun och provsmakandet av de olika sorterna menar dock hen att några av dessa 

förmodligen hade lämpat sig bättre till rätten och om man haft denna valmöjlighet så hade 

rätten förmodligen kunnat serveras enligt ursprungstanken. Hen menar därför att det absolut 

finns en poäng i att odla för mångfald för att generera kulinarisk mångfald. 

 

Krogägaren och Baren ser också hur odlad mångfald har potential att ge kulinarisk mångfald 

men ser samtidigt utbudet som ett hinder. Krogägaren menar att det kan vara svårt att börja 

efterfråga specifika sorter till sin meny eftersom grossistutbudet inte är utformat för det, 

möjligtvis för äpplen men sällan mer än så.  

 

Jag har haft Mutsu-äpple för att de är så otroligt bra till exakt det jag gör, så att jag 

jobbar ju egentligen (med mångfald)… fast inte med kålrötter. Men det är ju också för 

att det finns en mångfald (syftar på äpplen). // Krogägaren 
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Rollen som influencer 
Åsikterna kring rollen som influencer var delad. Att man skulle ha ett ansvar var inget man på 

Baren tidigare reflekterat över. Insikten fanns om att branschen påverkar hur människor äter 

och dricker även till vardags men man menade på att det inte enbart ligger hos dem att verka 

för en större mångfald på marknaden. 

 

Sen är det klart att det kanske måste börja att nå ut genom restauranger men sen för 

att det skall hålla igång så måste det finnas i butiker också för att man skall kunna ta 

med det hem liksom. // Baren (K) 

 

Krogägaren ansåg också att man influerar människor i sin roll som kock. Dels via maten men 

även genom att tala om mat med andra. Ansvaret är dock något som man enligt hen kan välja 

eller inte välja att ta. Att arbeta för en odlad mångfald skulle således kunna bli en nisch men 

det lär komma ur ett intresse menar hen. 

 

Det är klart man har en möjlighet att påverka, om man skulle bestämma sig för att 

göra det, om man skulle tycka det var viktigast i världen, nu tycker inte jag att det är 

viktigast i världen. // Krogägaren 

 

Studenten menade liksom Krogägaren att man som kock och influencer egentligen inte har 

något uttalat ansvar i att verka för en odlad mångfald utan detta är något man kan välja eller 

inte välja att arbeta för. Däremot såg Studenten på detta ansvar även ur ett annat perspektiv. 

Genom den yrkesmässiga skickligheten menade hen att man erhöll både kapacitet och 

potential i att kunna arbeta med mångfald och såg vidare hur detta på många sätt även skulle 

kunna gynna kocken.  

 
Jag ser ju det som en enorm fördel för kockar. Jag ser det inte som ett ansvar utan jag 

ser det som att det är en fördel att om man har en sådan kunskap så tror jag att man 

har någonting unikt. Som jag tror att många vill höra. // Studenten 

 

Entreprenören ser däremot ett tydligt ansvar i rollen som influencer. Hen menar vidare att det 

här sättet att arbeta med grödor är framtiden men att det svåra ligger just i att få med sig den 

stora massan. Hen pekar på att för en invigd publik är sortodling för kulinarisk mångfald 

något fantastiskt men den som inte har samma intresse blir svårare att nå ut till. 
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Ska vi komma till en förändring så är det influencers eller vi som arbetar med mat 

som måste ta steget att börja jobba med det och börjar vi servera det ute i skolor, 

restauranger och börjar tänka i de här frågorna det är ju först då det blir medvetet i 

en bred massa. // Entreprenören 

 

 
Diskussion av resultatet 
Här diskuteras resultaten från studiens två delar och kopplas till den teoretiska bakgrunden 

samt studiens syfte. Även nya perspektiv som framkommit under studiens gång diskuteras.  

 

Användningsområden för kålrötter 
Den sensoriska bedömningen visar att det finns en upplevd skillnad mellan de olika 

kålrotssorterna. Resultaten utifrån bedömningen i EyeQuestion samt de insamlade orden som 

inte kom med i själva bedömningen (se Tabell 3) visar på att det finns en mångfald i utseende, 

doft, smak och textur bland kålrötterna som går från blek till orange, från gul till brun, från 

mjuk till krispig, från söt till syrlig, från jordig till nötig/smörig, från besk till pepprig (Figur 

1). Skillnaderna upplevdes även av intervjupersonerna som gav liknande beskrivningar för 

kålrötterna som de som framkommit under den sensoriska bedömningen. Samtliga 

kommenterade texturen hos ‘Trutsgård’ som skiljde sig från de övriga kålrötterna i sin trådiga 

karaktär och hårdare textur. Detta menade Entreprenören gjorde den lämplig att servera rå för 

att bidra med en nyans på tallriken. Hos ‘Bjursås’ fanns en fruktighet som Baren menade på 

skulle kunna nyttjas i drinkar då beskan som ofta återfinns i kålroten kan vara svår att arbeta 

med. ‘Gul svensk sesam’ upplevdes som väldigt söt, vilket också framkom av den sensoriska 

bedömningen, medan meningarna var delade om ‘Baggens’ karaktär. Två intervjupersoner 

kände gröna och fruktiga toner av gurka och melon, medan en annan tyckte att ‘Baggens’ 

hade mest bitterhet och därför skulle passa bra att grilla.  

 

Trots att samtliga intervjupersoner upplevde en skillnad mellan kålrötterna kopplat till 

utseende, textur, smak och doft var det svårt för de flesta att peka ut specifika 

användningsområden. Studenten och Krogägaren hade svårt att vara specifika och menade 

istället att samtliga kålrötter nog passar alla användningsområden och att det istället handlar 
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om hur man tillagar dem och hur man får dem att passa in i sammanhanget. Därför uppstår 

frågan om de smakskillnader som identifierades är för små för att kunna nyttjas 

gastronomiskt, alternativt att det sätt kålrötterna presenterades, inte gav tillräckliga 

förutsättningar för detta. Under intervjuerna presenterades inte de sensoriska profilerna så 

som de presenteras i resultatet, då dessa utarbetades under ett senare skede. Det samma gäller 

egenskapsbeskrivningen av kålrötterna (Tabell 4). Vi ställer oss därför frågan om dessa 

visuella medel hade fungerat som ett verktyg för intervjupersonerna att hitta 

användningsområden.  

 

Svårigheten att ta ut användningsområden kan också ha berott på att samtliga kålrötter 

serverades tillagade och inte råa. Tanken var från början att servera proverna även råa vid 

intervjuerna men detta kunde inte genomföras på grund av begränsad mängd provmaterial. På 

Kålrotsakademiens provning (2015) testades råa kålrötter och man talade om kålroten som en 

primör och dess råa potential då den ansågs ha likheter med äpple, melon och andra fruktiga 

toner. Intervjupersonerna i denna studie kunde också hitta smakegenskaper hos kålrötterna så 

som gurka och melon, men kanske hade dessa varit mer uttalade om en annan 

tillagningsmetod använts alternativt ingen tillagning alls. Genom att tillaga kålrötter 

framkommer däremot andra smaker då kemiska reaktioner sker när en rotfrukt tillagas med 

värme vilket ger upphov till nya smaker och karaktärer som skiljer sig från den råa grödan 

(Kreutzmann et al., 2011). Kålrötter innehåller pigmentet karoten som bryts ner av tillagning 

vilket kan ge upphov till karakteristiska aromer såsom svart te, hö, honung och viol (Ibid.). 

Ord som dessa fanns även representerade i de egenskapsord som genererades under det 

sensoriska testet men som antingen sållades bort under sorteringen eller valdes bort av 

bedömarna innan bedömningen på grund av den begränsade mängden på 10 ord. 

 

Hur kålrötternas sensoriska egenskaper påverkats av jordmån och lagring kopplat till säsong 

var även något som kom att lyftas under intervjuerna. Krogägaren ifrågasatte specifikt hur 

olika jordmån skulle kunnat påverka egenskaperna hos de kålrotssorter som serverades. 

Tidigare studier visar på att odlingsförhållande och lagring har stor påverkan på en kålrots 

sensoriska egenskaper då dessa kan påverka både smak, doft, utseende och textur (Johansen et 

al., 2015). Kålrötterna som använts i studien har lagrats i ca sex månader vilket kan ha 

påverkat dess egenskaper. Rotfrukter som skördats precis innan tillagning har en mer intensiv 

smak än de som lagrats en längre tid (McGee, 2004, s. 270-271). Detta skulle kunna innebära 

att de egenskaper som framkommit hos de olika kålrötterna hade varit ännu mer uttalade om 
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testet utförts strax efter skörd. Johansen et al., (2016) tar också upp lagringens påverkan men 

lyfter istället att sockerhalten visar sig öka i kålroten under lagring när rotstärkelsen övergår 

till socker. Detta skulle kunna ses som något positivt då sötman hos kålroten var något som 

många uppskattade. Odlings- och lagringsförhållandenas påverkan på studiens kålrötter har 

dock inte kunnat studeras mer ingående då tillräcklig information för att diskutera detta 

saknas. 

 
Gastronomisk potential 
Intervjupersonerna såg positivt på en odlad mångfald ur ett gastronomiskt perspektiv. 

Studenten talade om att en ökad mångfald genom odling av exempelvis kultursorter, ger 

möjlighet att upptäcka andra smaker hos en gröda än de vi är vana vid. Detta är något som tas 

upp under Gastronomiska samtal där en diskussion förs kring kultursorter och dess potential i 

form av en återupptäckt skatt av smaker (Jordbruksverket, 2015). De diskuterar hur råvarorna 

upplevs som nya trots att de egentligen funnits sedan långt tillbaka (Ibid.). Samtliga 

intervjupersoner höll med om att kålroten och andra grödor har potential inom gastronomin på 

fler sätt än man tidigare tänkt eller vetat om.  

 

Begreppet gastronomiska potential har visat sig kunna ses ur olika perspektiv. Dels kan det 

handla om potentialen inom den enskilda grödan då olika detaljer som innerfilé, skal och 

stjälk, skulle kunna nyttjas på olika sätt. Potentialen kan även ses i form av sortvariation inom 

en art såsom olika kultursorter inom arten kålrot. Studiens syfte var att utforska den 

gastronomiska potentialen hos den variation som framkommit mellan olika sorter men trots 

detta kom även den gastronomiska potentialen inom den enskilda grödan att beröras. 

Entreprenören såg exempelvis potentialen inom den enskilda grödan. Genom att börja se till 

växtriket på samma sätt som man genom historien sett på djurriket menar hen att det finns 

potential i att arbeta med styckesdetaljer av grödor, då de lämpar sig för olika 

användningsområden.  

 

Odlad mångfald - Kulinarisk mångfald 
Möjlighet till nya och fler kulinariska upplevelser är något som tas upp av Westling et al. (u.å) 

som menar att en bristande mångfald i jordbruket kan leda till förlust av mångfald i köket och 

att eventuellt har det allt mer begränsade jordbruket, sett till sortvariation, också begränsat den 
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kulinariska valmöjligheten. Entreprenören talade om hur hen var tvungen att byta ut kålrot till 

en annan gröda i en rätt då den kålrotssort som idag finns tillgänglig i butik inte kunde 

uppfylla de krav som ställdes på rätten. Dock såg hen att några av de sorter som presenterades 

under intervjun hade varit mycket mer lämpliga och kanske perfekta för ändamålet. Detta 

skulle därför kunna ses som ett exempel där det kulinariska spektrum begränsats på grund av 

en begränsad tillgång på olika sorter. Att ett begränsat utbud står i vägen för att kunna arbeta 

med sortvariation var även något som lyftes av Krogägaren och Baren. Detta för oss tillbaka 

till vår problemformulering. Det finns ett behov av ökad mångfald i form av sortvariation på 

marknaden men också i jordbruket (Smith, 2010; Gliessman, 2015). Vi ser att det finns ett 

intresse inom restaurangbranschen att arbeta med sortvariation men då måste det också vara 

mer tillgängligt.   

 

Rollen som influencer 
De influencers som intervjuades kunde alla se hur de på något sätt påverkade människor i sin 

omgivning via sin yrkesroll men hur man såg på kopplingen – influencer, makt, möjlighet och 

ansvar – skiljde sig mellan de som intervjuades. Studenten, Baren och Krogägaren ansåg att 

man som kock och influencer inte har något uttalat ansvar i att arbeta med sortvariation eller 

verka för att lyfta värdet av odlad mångfald. Istället är detta ett ansvar som man kan välja att 

ta eller inte ta. Hans Naess (Kålrotsakademin, 2015) menar dock att de som har kunskap men 

även makt och förmåga att lyfta mångfalden tillskrivs ett ansvar att arbeta med den.  

Entreprenören menar liksom Barber (2014) och Bianchi (2011) att man genom rollen som 

kock ges möjlighet att påverka och därför även har ett ansvar att göra det. Denna övertygelse 

var dock inte lika stark hos övriga intervjupersoner. Krogägaren menade att om det funnits ett 

intresse för dessa frågor så hade hen absolut kunnat se sig själv arbeta med detta, men nu gör 

det inte det, och hen ser sig inte heller ha något ansvar. Studenten som inte heller anser att 

man har något uttalat ansvar lyfter samtidigt att arbetet för mångfald inte behöver betraktas 

som ett ansvar eller skyldighet utan skulle kunna ses som en enorm fördel och potential för 

kocken själv då detta ger en möjlighet att erbjuda något unikt. Entreprenören talar om att för 

en invigd publik är denna typ av arbetssätt och förhållande till råvaror något fantastiskt och 

kommer att locka men de som inte bryr sig lika mycket kommer bli svåra att nå.  
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Nördigt 
Krogägaren, Baren och Entreprenören nämner ordet nörderi i samband med den sensoriska 

profileringen av kålrötterna. Då de flesta intervjupersonerna även hade svårt att tydligt hitta 

användningsområden för kålrötterna som serverades uppkommer frågan om man måste 

“nörda ner sig” i kålroten för att kunna nyttja dess potential. Studenten menar till exempel att 

det tar tid att skaffa sig den kunskap som kan behövas för att arbeta med en ny råvara på detta 

sätt och dessutom finns ofta en budget att förhålla sig till. Hen ger Noma som ett exempel på 

en restaurang där man har tid att “leka” men menar att den vardagliga restaurangen kanske 

inte har samma möjlighet eller ambition.  

 

Samtidigt har Krogägaren likt Entreprenören arbetat på ett väldigt nördigt sätt med äpple för 

att hitta en specifik sort till en specifik rätt. Vi ifrågasätter därför varför man kan arbeta med 

vissa arter – exempelvis äpplet – utan att det betraktas som “nördigt” men andra inte – 

exempelvis kålroten. Kanske jobbar kålroten i uppförsbacke då den ännu inte blivit 

uppmärksammad på samma sätt inom gastronomin. Samtliga intervjupersoner lyfte den 

typiska beskan i kålroten som ett problem när det kommer till användningsområden. Detta är 

kanske ett av hindren för kålroten att bli multifunktionell på samma sätt som potatisen och 

moroten. Dock visade det sensoriska testet att beskan för de åtta kålrötterna var relativt mild 

och istället lyftes egenskaper som umami och nötighet/smörighet. Resultaten från det 

sensoriska testet visar därmed att kålroten har många fler egenskaper och att intensiteten av 

beska kan variera mellan olika sorter. Hittills har kålrotens mångsidighet inte utforskats på 

samma sätt som potatisen och äpplet. Detta skulle kunna beror på att det oftast finns en sorts 

kålrot i butik och att denne eventuellt har en väldigt besk karaktär, vilket lett till att kålroten 

tillskrivits just denna egenskap. Okunskapen om att det finns en mångfald kan också ha 

bidragit till att kålrotens potential inte utforskats vidare och kanske gäller detta inte enbart 

kålroten utan även andra grödor. Vi ser därför hur en odlad mångfald har möjlighet att 

framhäva förbisedda smaker och egenskaper.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 
Här diskuteras de metoder och det material som använts i studien samt hur dessa kan ha 

påverkat resultatet.  
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Sensorisk bedömning 
Ursprungligen innehöll studien nio olika kålrötter men under sista dagen av de sensoriska 

bedömningarna upptäckte vi att en av kålrotssorterna hade blivit dålig. Därför beslöt vi oss för 

att utesluta denna ur studien och ta bort alla tidigare bedömningar för denna då vi inte kunde 

säkerställa exakt när kålroten blivit dålig. Detta beslut togs även eftersom att dess resultat inte 

kunnat bli representativa, då denna inte fått samma antal bedömningar.  

 

Begränsningen på max 10 egenskapsord gjorde att många egenskapsord föll bort till fördel för 

mer “allmänna” egenskapsord såsom “sötma” istället för honung eller päron. Detta menar vi 

kan ha begränsat den sensoriska profileringen av kålrötterna samt hur den odlade mångfalden 

skulle kunna uttryckas i utseende, smaker, dofter och texturer. Vi anser att vi uppnått validitet 

i studien trots detta. Syftet var att få fram övergripande profiler gällande kålrötterna för att 

kunna plocka ut de med mest säregna egenskaper vilket vi kunde genom den metoden som 

valdes.  

 

Efter mailkontakt med odlarna framkom en skepsis angående tidpunkten för genomförandet 

av studien. Då kålrötterna lagrats i ca sex månader, menade de att kålrötterna inte skulle 

komma att ha samma egenskaper som om de precis skördats och att det därför var en dålig 

tidpunkt för denna typ av studie. Att lagringen påverkat de sensoriska egenskaper hos 

kålrötterna är därför något som vi har i åtanke kopplat till resultatet samt dess reliabilitet. Vi 

menar dock att resultatet är trovärdigt då studiens syfte inte varit att lyfta fram en specifik 

kålrot i dess “esse”. Istället har fokus legat på att utforska potentialen i en odlad mångfald 

genom olika kultursorter. Trots dessa “sämre” förutsättningar för kålrötterna framkom ändå 

en mångfald. Detta finner vi intressant ur hållbarhetssynpunkt eftersom detta visar på en 

potential i att odla för en mångfald som kan nyttjas gastronomiskt året om.  

 
Intervju 
De personer som valdes för intervjun valdes med kravet att de skulle kunna betraktas som 

influencers inom restaurangbranschen. Vi har utgått från att dessa på något sätt har potential 

att influera människor i sin yrkesroll vilket också ger dem möjlighet att påverka människors 

syn på samt förhållande till mat och råvaror. Genom att valet av personer enbart utgått från 

eget tyckande menar vi att resultatet skulle kunna bli annorlunda om andra personer valts. Vi 

menar att valet även främst utgått ifrån att de ska kunna beskrivas som influencers snarare än 
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för deras förmåga att kunna plocka ut användningsområden för de kålrötter som serverades. 

Om valet av intervjupersoner istället fokuserat på att hitta personer med denna typ av 

kompetens hade kanske fler användningsområden kunnat hittas samt diskussionen kring den 

gastronomiska potentialen kunnat vidgas.  

 

Begreppen odlad mångfald, kulinarisk mångfald och gastronomisk potential förklarades innan 

varje intervju (se Bilaga 3). Trots detta hade intervjupersonerna svårt att närma sig dessa och 

valde istället att tala om mer välbekanta begrepp såsom lokalt, närproducerat och säsong, 

kopplat till de frågor som ställdes. Detta tror vi kan ha berott på att begreppen som användes 

var svåra att förstå samt att vår egen definition eventuellt inte var tydlig nog. Vidare gjorde 

detta att många tilläggsfrågor behövdes för att hålla intervjupersonerna till ämnet. Möjligtvis 

hade vi kunnat få tydligare svar på frågorna om vi varit mer precisa i vår formulering av 

begreppen. I efterhand menar vi därför att vi borde ha valt ett enklare språk och varit ännu 

mer tydliga i våra beskrivningar för att ha säkerställt att intervjupersonerna förstod ämnet som 

diskuterades. Under arbetets gång har dessutom innebörden av begreppet gastronomisk 

potential och användandet av detta i förhållande till begreppet kulinarisk mångfald kommit att 

förändrats. I studiens början såg vi hur odlad mångfald skulle kunna skapa kulinarisk 

mångfald och att detta kunde resultera i gastronomisk potential. Mot slutet av denna studie har 

vi istället landat i att den odlade mångfalden ger en gastronomisk potential som i sin tur kan 

skapa kulinarisk mångfald. Detta gör att arbetet brister gällande intern validitet då de 

teoretiska begrepp som diskuterades i intervjuerna, kom att behandlas på ett annat sätt i 

efterkommande arbete (Bryman, 2011, s. 352).  

 

Tillagning av kålrötter 
Kålrötterna hade klarat lagringen olika bra och vissa fick kastas direkt. Andra fanns det inte 

tillräcklig mängd av och därför blev materialet till studien begränsat. Den ursprungliga tanken 

var att spara en del av materialet för att tillaga i samband med intervjuerna. Istället valde vi att 

tillaga allt samtidigt och frysa in en del av materialet. Efter upptining konstaterade vi att 

proverna hade förändrats i karaktär på så vis att de blivit vattnigare i textur, färgen hade 

förändrats och smaken var mindre intensiv. En konsekvens av att frysa en gröda är att 

vävnaden skadas (McGee, 2004, s.277). Dels skadar iskristallerna cellväggarna vilket gör att 

– när grödan tinas – läcker vätskan som tidigare var bunden inuti cellen ut och grödan blir 

mjuk och saknar spänst. Även enzymatisk brunfärgning och näringsförlust kan vara 
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konsekvenser av frysning (Ibid.). Samtliga av dessa förändringar återfanns i de prover som 

tinats upp men dessa valdes ändå att serveras eftersom kålrötterna ändå behållit sina 

egenskaper och karaktärsdrag. Dock menar vi att detta kan ha påverkat reliabiliteten gällande 

den koppling som gjordes mellan det sensoriska testet och intervjuerna eftersom kålrötterna 

inte haft samma behandling.  

 

Vid tillagning av kålrötterna sattes en måltemperatur på cirkulatorn på 85 grader i 120 

minuter men temperaturen kom aldrig upp i mer än 80 grader. Tillagningstiden kom på grund 

av den lägre temperaturen att pågå under betydligt längre tid än tänkt - totalt 7 timmar. Detta 

berodde förmodligen på användandet av en stor plastbalja med mycket yta vilket resulterade i 

stor värmeavgång. Det kan också ha berott på att cirkulator inte hade kapacitet att värma den 

mängd prov och vatten som användes.  

 

 

Forskningsetisk uppföljning 
Under arbetets gång har vi strävat efter att vara tydliga kring hur urval skett samt hur detta 

kan ha påverkat resultatet. Detta för att skapa ett transparent arbete (Bryman, 2011, s. 370). Vi 

har även strävat efter att vara transparenta gällande bearbetning och analys av resultaten, då 

tydlighet kring hur resultaten genereras kan vara bristfälligt i kvalitativa studier (Ibid.). 

Gällande transkriberingen har vi fokuserat på att de kategorier och rubriker som valts 

representerar materialet för att skapa trovärdighet. Detta genom att välja tydliga och väl 

kopplade citat till varje stycke där materialet diskuteras (Graneheim, & Lundman, 2004).  

 

Fokus under intervjuerna låg inte i att jämföra intervjupersonernas svar med resultaten från 

det sensoriska testet eller att jämföra intervjupersonernas svar gentemot varandra. Syftet var 

att ta fram generella resultat och inte peka ut enskilda individer. Målet var att inte utsätta 

deltagarna för situationer som skulle kunna framkalla obehag samt att den information de 

uppger endast används för att svara på studiens frågeställningar (Bryman, 2011). 

Intervjupersonerna informerades även om att kålrötterna lagrats under en lång tid och att 

dessa inte var i sitt ”esse”. Detta då det var en önskan från odlarnas sida, samt att vi såg det 

som viktig information att delge deltagarna. Detta går i linje med informationskravet och 

samtyckeskravet samt ger transparens i studien (Bryman, 2011).  
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Slutsats 
Vi ser att en odlad mångfald har möjlighet att bidra till kulinarisk mångfald. Utifrån den 

sensoriska analysen ser vi att det finns en upplevd sensorisk skillnad mellan olika sorters 

kålrötter. Detta menar vi skapar en gastronomisk potential. Studien har också visat att dessa 

skillnader har möjlighet att nyttjas på olika sätt samtidigt som det framkom en svårighet i att 

koppla en specifik sort till ett specifikt användningsområde. Vi kan därför inte med säkerhet 

säga att eller hur den odlade mångfalden kan bidra till kulinarisk mångfald.  

 

Synen på influencerns roll i att arbeta med och för odlad mångfald varierade. Vissa såg det 

som en skyldighet medan andra mer som ett aktivt val. Att arbeta med sortvariation inom 

kålrot kräver kunskap, tid och engagemang och betraktas fortfarande som någonting 

“nördigt”.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Enligt Kreutzman et al. (2011) kan sensoriska profiler fungera som ett verktyg för att 

förmedla gastronomisk potential. I detta arbete har vi på många olika sätt visualiserat den 

gastronomiska potentialen som kommit ur det sensoriska testet. Dels genom att ta fram 

spindeldiagram, en sammanställd egenskapsbeskrivning samt PCA. Dessa fyller olika syften. 

En PCA beskriver den gastronomiska potentialen genom att den ger en tydlig bild över hur de 

olika sorterna förhåller sig till varandra. Spindeldiagrammen ger på samma sätt en tydlig bild 

hur kålrötterna skiljer sig åt egenskapsmässigt, men här ligger istället fokus på intensiteten av 

de olika egenskaperna. De sammanställda egenskapsbeskrivningarna ger en mer målande bild 

som kanske lämpar sig bättre i marknadsföringssyfte. Detta var även något som efterfrågades 

av intervjupersonerna och därför ser vi hur vår studie skulle kunna användas för att vidare 

utforska kultursorter av kålrot. Genom att gå vidare med dessa verktyg för att visualisera den 

gastronomiska potentialen tror vi att det blir lättare att diskutera kulinarisk mångfald. 

 

Hur man väljer att beskriva de egenskapsmässiga skillnaderna tror vi kan ha stor betydelse för 

hur man marknadsför nya sorter för att väcka intresse. Detta framkom under studien och är 

något som vi skulle vilja arbeta vidare med. Då de ord som togs upp men inte kom med i den 
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sensoriska bedömningen även nämndes av intervjupersonerna, finns kanske ett behov av att 

använda mer specifika ord för att fånga en grödas potential. Att mer specifika beskrivningar 

såsom “päron” och “ladugård” nämndes i samband med den sensoriska bedömningen är något 

som vi tycker är spännande då ord som dessa är väldigt målande och väcker associationer. 

Därför ser vi ett behov av att utforska ords betydelse för att förmedla potentialen i 

sortvariation.  
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Bilaga 2. Informationsblad 
 

 

 
 
 
 

 
Kan odlad mångfald bidra till kulinarisk mångfald? 

- Gastronomisk potential hos kålrötter 
 
 
Vi ser ett problem i att vi idag konsumerar en väldigt begränsad mängd grödor vilket 

leder till ett skört livsmedelssystem. Mångfald i jordbruket gör systemet mer 
motståndskraftigt och ökar resiliensen vilket kommer vara avgörande i takt med att 

klimatförändringarna ökar.  
 

Studien syftar därför till att utforska möjligheterna med kultursorter och dess olika 
sensoriska egenskaper. Genom att skapa sensoriska profiler för olika kålrotssorter 

vill vi belysa möjligheter till olika användningsområden för varje sort utifrån dess 
unika egenskaper. Vi tror att den skicklighet och kompetens som finns inom 

restaurangbranschen går att utnyttja för att lyfta fram den gastronomiska potentialen i 
råvaror. Kockar och andra profiler inom branschen har idag dessutom en hög status 
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och därmed stort inflytande på konsumenter och gäster. Vi ser därför kockens roll i 
att föra fram kunskap kring den mat vi äter samt fungera som en influencer med 

möjlighet att påverka konsument.  
 

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje 
part. Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Resultatet kommer också̊ att anonymiseras så att identifikation av person eller 
företag inte är möjlig. 

      
Deltagande är frivilligt och Du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet 

examineras den 29/05 2018. Resultatet kan, vid intresse, skickas till dig som deltar i 
undersökningen. Se kontaktuppgifter nedan. 

      
Tack för att ni deltar i vår undersökning! 

      
 

Kontaktinformation 
      

Sofia Lundvall. Sofia.lundvall@hotmail.se 0705609031 
Moa Ekman. Moae28@hotmail.com 0767668669 

      
Handledare för projektet 

      
Marianne Pipping Ekström, Restaurang- och hotellhögskolan 

      
marianne.p-e@telia.com 

      
0707301940 
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Bilaga 3. Intervjumall 

Intervjumall  
Steg 1 

● Fråga om vi kan spela in, informera om att respondent är anonym och har rätt att avbryta när 

som helst under arbetets gång.  

● Presentera syftet med studien: Studiens syfte är att undersöka om odlad mångfald kan bidra till 

kulinarisk mångfald och vi har då valt att använda kålrötter som ett exempel på detta.  

 
Odlad mångfald kan innebära att man odla många olika typer av grödor, eller att man odlar olika 

sorter INOM sorterna. Alltså inte bara en sorts kålrot utan flera olika sorter där alla har sin egna 

genetiska uppsättning. Värdet av detta är att man får ett livsmedelssystem som är mer motståndskraft 

och flexibilitet då de olika sorterna har olika egenskaper som gör att de kan hantera olika 

förutsättningar.  

 

En av de största orsakerna till att vi förlorar den biologiska/genetiska mångfalden är att vi i för 

stor utsträckning fokuserar på att odla en väldigt begränsad mängd grödor som utgör den största 

delen av vårt näringsintag på jorden idag. På grund av detta minskar variationen och många av de 

lokala, gamla kultursorterna försvinner från åkrarna. Det är just detta vi vill beröra. Värdet av att 

odla de gamla kultursorterna. Kanske inte för dess avkastning men kanske för dess 

anpassningsförmåga och smak. Här undrar vi över kopplingen mellan den odlade mångfalden och den 

kulinariska mångfalden. Vad vi menar med kulinarisk mångfald är helt enkelt mångfalden av 

sensoriska upplevelser; smaker, texturer, dofter etc. Frågan är alltså om de olika kultursorterna inte 

bara har egenskaper som gör dem mer lämpliga för vissa klimat på åkern, utan också kan bidra med 

olika kulinariska upplevelser i köket.  

 

Detta försöker vi sammanfatta med begreppet gastronomisk potential som vi anser handlar om en 

grödas potential att vid tillagning eller beredning skapa kulinariska upplevelser.  

 

Steg 2 

Presenterar de kålrötter som urskilt sig mest i profileringen (4 st.). De får nu smaka på proverna och 

vi börjar ställa frågor;  
 

1. Vilka är de största skillnaderna mellan dessa olika kålrötter tycker du och hur skulle du vilja 

utnyttja detta? (Användningsområden/tillämpning) 
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Steg 3 
(Presenterar de sensoriska profiler för personerna) Frågor: 

2. Väcker detta några fler tankar hos dig berörande gastronomisk potential? 

3. Hur tänker du kring kopplingen mellan odlad mångfald och kulinarisk mångfald? 

 

Steg 4 

Börja tala om begreppet influencer.  
 

Vad är en influencer? - Vi befinner oss idag i ett samhälle där kunskapssökandet gått från att se till 

forskning till att lyssna väldigt mycket på enskilda personer som uppnått en viss social status- som ex 

kända kockar, bloggare osv..de är dessa vi valt att kalla för influencers. Dessa personer kan på så vis 

ha stort inflytande på andra människors val. 

 

Om vi kopplar detta till våra kålrötter så ser vi att en mångfald i butiken är något som behövs och inget 

man kan ta ifrån människor- istället behöver man fylla ut med en annan typ av mångfald som är mer 

hållbar. Vi har sett/förstått hur den sensoriska biten är så oerhört viktig för att för att en råvara/produkt 

ska accepteras- det räcker inte med att det är hållbart- det måste tilltala rent sensoriskt. Men hur får 

man folk att upptäcka nya smaker och variationer? 

 

Här ser vi att DU som kock och influencer - besitter kunskapen att lyfta fram en råvara och dess 

egenskaper på bästa sätt? 

 

Fråga:  

4. Vilka möjligheter och vilket ansvar tycker du att man har som influencer i detta sammanhang 

(syftar på att förmedla kunskap kring mångfald och värdet av den)?  
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Bilaga 4. Medelvärden sensorisk bedömning 
 

Medelvärdet för varje kålrotssort gällande egenskaperna för Smak (S).  

Sort / 
Smak 

Sötma Beska Umami Jordig Syrlig Pepprig Nötig 
/Smörig  

Smak- 
intensite

t 

Baggens 5,1 4,4 5,4 5,2 4,5 3,8 4,1 6,7 

Bjursås 6,2 3,8 4,3 5,5 5,3 2,6 5,5 5,8 

Gul 
Svensk 

3,6 5,4 4,7 6,9 3,9 3,9 3,2 5,0 

Gul svensk 
sesam 

5,6 4,5 4,8 5,8 4,3 5,9 4,0 5,6 

Klint- 
Karin 

3,3 6,4 3,9 6,1 4,3 4,5 2,7 5,7 

Mariero 7,2 4,0 3,9 4,2 3,6 3,6 4,7 6,6 

Svensk 6,1 4,3 3,0 5,5 3,8 4,5 7,3 6,1 

Trutsgård 4,7 5,2 3,7 5,3 4,7 2,3 4,8 5,8 

 

 

Medelvärde för egenskaper gällande Doft (D) för samtliga kålrötter. 

Sort / Doft  Sötma Nötig /smörig Jordighet Umami Intensitet 

Baggens 5,2 3,7 3,7 4,2 5,2 

Bjursås 4,9 4,1 3,7 8,0 4,8 

Gul Svensk 5,0 3,9 5,5 4,8 5,8 

Gul svensk 
sesam 

6,5 4,9 5,7 7,7 3,7 

Klint-Karin 4,7 2,7 4,9 4,1 4,6 

Mariero 5,6 3,8 4,7 5,9 5,9 

Svensk 5,2 4,5 4,9 4,6 5,1 

Trutsgård 4,9 3,5 3,8 6,4 4,3 
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Medelvärde för egenskaper gällande Textur (T) för samtliga kålrötter.  

Textur/ 
Sort 

Mjuk Len Trådig Krispig Tugg- 
motstånd 

Mjölig 

Baggens 4,9 4,5 3,0 5,4 6,0 3,1 

Bjursås 8,3 7,6 2,5 2,3 2,9 5,0 

Gul Svensk 4,0 4,6 3,5 5,3 6,7 3,0 

Gul svensk 
sesam 

4,5 5,3 4,4 5,2 6,1 3,8 

Klint-Karin 4,2 3,2 4,8 5,8 6,4 3,0 

Mariero 5,3 4,9 4,1 6,8 6,6 1,8 

Svensk 2,7 3,6 5,7 5,4 7,2 4,8 

Trutsgård 5,7 3,1 5,8 6,2 7,6 2,6 

 

Medelvärdet för egenskaper gällande Utseende (U) för samtliga kålrötter.  

Sort / Utseende Gul Orange Blek Brun 

Baggens 7,1 6,7 3,5 3,7 

Bjursås 3,7 1,4 8,5 2,9 

Gul Svensk 4,8 6,0 5,4 7,3 

Gul svensk sesam 4,8 7,6 3,2 6,2 

Klint-Karin 6,6 5,5 3,5 3,3 

Mariero 5,2 6,1 4,4 3,1 

Svensk 4,5 7,3 2,6 5,0 

Trutsgård 7,0 4,3 4,2 1,5 

 


