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Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C-uppsats 

Titel: Finns det ett samband mellan innehållet och förpackningen? - En sensorisk 

undersökningen på havredrycker 

Författare: Paulina Persson & Kathrine Widerberg Andersen            

Handledare: Johan Swahn 

Examinator: Inger M Jonsson & Åsa Öström 

 
Sammanfattning 
Introduktion: År 2001 skapades ett företag, med fokus på framställandet av en havredryck som 

var näringsrik och anpassad för människor som inte kunde förtära mejeriprodukter samtidigt som 

drycken skulle ha en låg påverkan på planetens resurser (Oatly, 2018a). Företaget som skapades 

var Oatly som idag är ett ledande företag inom havrebaserade drycker i Sverige. Upptäckten som 

ledde vägen för att skapa flytande havrebaserade produkter var enzymen Beta-glucan (Oatly, 

2018a). 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats var dels att undersöka konsumentens gillande av sex olika 

havredrycker från Oatly och dels att undersöka om det finns ett samband mellan gillande av 

havredrycken och gillande av dess förpackning. 

 

Metod/material: Det utfördes ett kvantitativt konsumenttest där sex olika havredrycker 

bedömdes via blindtest och sedan bedömdes även havredryckernas förpackningar. Dessa 

bedömningar skedde vid Örebro universitet samt Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. 

Det deltog totalt 99 konsumenter i undersökningen. 

 
Resultat: Resultatet visade att det fanns en högre ”Overall liking” samt högre gillande av 

Förpackning för Havredryck Deluxe än övriga havredrycker och dess förpackningar. 

Korrelationskoefficient för ”Overall liking” och Förpackning var r=0,94 vilket indikerar ett starkt 

och positivt samband.  
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Slutsats: Undersökningens slutsats var således att det finns ett samband mellan konsumentens 

gillande av havredryckerna samt gillande av dess förpackning. 
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1. Förord 
Författarna till denna uppsats vill framföra ett stort tack till företaget Oatly som har sponsrat 

undersökningen med havredryckerna som användes för de sensoriska bedömningarna. Vi vill 

även tack Åsa Sandberg för hjälpen hon gav med att skaffa övrigt material för genomförandet av 

bedömningarna. Johan Swahn, som var handledare vid denna uppsats, tackas för all kunskap och 

konstruktiv kritik under uppsatsens skrivprocess. Vi vill även tacka Åsa Öström som har agerat 

som bihandledare och har bidragit med viktig kunskap om sensoriska bedömningar samt tolkning 

av resultat. Vi vill dessutom tacka Asgeir Nielsen för hans hjälp med sammanställningen av 

CATA figurerna. Slutligen vill vi tacka alla som medverkat i undersökningen samt 

opponeringsgruppen som har givit konstruktiv och betydelsefull kritik. 

 

Paulina Persson & Kathrine Widerberg Andersen 
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2. Introduktion 
I början av 1990-talet formades en idé vid Lunds universitet, som grundade sig i att skapa 

produkter som alla människor skulle kunna njuta av utan att behöva oroa sig över allergier eller 

intoleranser. Det var även kring denna tiden som klimatförändringar blev en aktuell fråga och 

hållbarheten av planetens resurser blev ifrågasatt. År 2001 skapades ett företag, med fokus på 

framställandet av en havredryck som var näringsrik och anpassad för människor som inte kunde 

förtära mejeriprodukter samtidigt som drycken skulle ha en låg påverkan på planetens resurser 

(Oatly, 2018a). Företaget som skapades var Oatly som idag är ett ledande företag inom 

havrebaserade drycker i Sverige. Upptäckten som ledde vägen för Oatly var enzymer som gjorde 

att fibret Beta-glucan kunde hållas samman genom produktionsprocessen. Detta betydde att 

drycker, krämer och glass kunde nu produceras med hjälp av havre (Oatly, 2018a). Denna 

uppsats kommer att fokusera på konsumentens gillande av både innehållet och förpackningen på 

sex av Oatlys olika havredrycker.  

 

3. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Måltidskunskap och värdskap beskrivs av Örebro universitet (2019) som en kunskap som förenas 

genom de tre kunskapsformerna vetenskap, yrkeskunskap samt estetisk gestaltning. 

Måltidskunskap studeras utifrån modellen Five Aspects Meal Model, även kallad FAMM, som 

baseras på de fem aspekterna; rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet. Dessa 

aspekter möts i en helhetssyn där de står i fokus för bemötandet av gäster (Gustafsson, 2002). 

Samtliga aspekter arbetar mot målet att ge gästen den bästa möjliga upplevelsen (Gustafsson, 

2002). En av aspekterna, produkten, är den som presenteras för gästen och i detta fallet i form av  

dryck (Gustafsson, Mossberg, Jonsäll, Öström & Swahn, 2014). 

 

Studiens syfte har en tydlig koppling till Måltidskunskap då den berör produkten och sensorik. 

Att undersöka hur människans sinnen kan kopplas till sensoriska upplevelser/bedömningar är 

relevant i och med den växande restaurang- och hotellbranschen. Samtidigt växer kravet från 

konsumenten att ha en mer ingående och detaljerat beskrivning av livsmedel för att underlätta för 

konsumenterna i matbutiken. 
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4. Teoretisk Bakgrund 

4.1 Fakta om havre 
Enligt Angelov, Yaneva-Marinova & Gotcheva (2018) finns det idag cirka 70 olika havrearter 

runt om i världen vilka huvudsakligen odlas i milda, kalla och fuktiga klimat. Havre konsumeras 

i många länder som en naturlig del av människors dagliga kosthållning (Angelov et al., 2018). 

Den vanligaste arten av havre är Avena sativa och det är den arten som oftast används vid 

produktion av havrebaserade drycker för försäljning på konsumentmarknaden (Angelov, 

Gotcheva, Kuncheva & Hristozova, 2006). Angelov et al. (2018) menar att stärkelsen som finns i 

havre kan karakteriseras av små korn med antingen en oval eller en ojämn form. Havreprotein 

har ett högt näringsvärde och har en låg produktionskostnad (Vasquez-Orejarena, Simons, 

Litchfield & Alvarez, 2018). 

 

Havre innehåller cirka 60 % stärkelse, totalt 11-15 % protein, 5-9 % lipider, 2.3-8,5 % kostfiber 

samt 0,54 % kalcium (Sethi, Tyagi & Arunag, 2016). Bland de olika spannmål som existerar kan 

havre vara ett bra alternativ med dess funktionella egenskaper (Angelov et al., 2006). Dessa 

egenskaper kommer redogöras under textavsnittet Beta-glucan. Detta sädesslag har positiva 

hälsoeffekter eftersom det är rikt på hälsofrämjande egenskaper då havre innehåller komponenter 

som Beta-glucan, proteiner, stärkelse och antioxidanter (Vasquez-Orejarena et al., 2018). 

Angelov et al. (2018) menar att havre innehåller mer protein, fibrer, kalcium och essentiella 

aminosyror än andra grödor och spannmål. 

 

4.1.1 Beta-glucan 

Intresset som växt fram kring havre beror främst på den funktionella samt aktiva komponenten 

Beta-glucan (fortsättningsvis kommer Beta-glucan att benämnas som 𝛽-glucan). 𝛽-glucan är en 

löslig fiber som har förmågan att öka en vätskas viskositet (Sethi et al., 2016). Eftersom havre 

har ett högt innehåll av 𝛽-glucan kan detta vara ett bra alternativ utifrån ett hälsoperspektiv. 

Forskning har visat att 𝛽-glucan hjälper till att sänka kolesterolet i kroppen och har möjlighet att 

motverka både inflammationer och typ två diabetes (Angelov et al., 2018). Intaget av 𝛽-glucan är 

fördelaktigt för att sänka risken för hjärtkärlsjukdomar. Att lägga till denna fiber i den dagliga 

kosthållningen, endast tre gram per dag, kan minska risken för att drabbas av hjärtsjukdomar som 

är relaterade till för höga kolesterolnivåer (Vasquez-Orejarena et al., 2018). 
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4.2 Produktion av havredryck 
4.2.1 𝛽-glucans roll i havredryck 

Havrebaserade drycker skapas genom att processa havre med en flytande ingrediens, som 

exempelvis vatten (Angelov et al., 2018). Att processa sädeskorn av havre involverar ett flertal 

steg. Dessa innefattar bland annat en termisk process som syftar till att förhindra havredrycker 

från en hastig enzymatisk försämring. Samtidigt säkerställs dryckens stabilitet genom 

lagringsprocessen (Ibid.). 

 

Eftersom 𝛽-glucan påverkar havredryckers viskositet kan denna sorts fiber vara fördelaktig som 

ett förtjockningsmedel i dessa spannmålsbaserade drycker (Angelov et al., 2018). Enligt studien 

som Vasquez-Orejarena et al. (2018) genomförde fick produkter med havremjöl en konsistens lik 

pudding. Enligt Vasquez-Orejarena et al. (2018) utgör ökningen av viskositet ett av de 

bekymmersområden som finns vid tillverkning av havreprodukter. Drycker med en hög 

viskositet är svårare att svälja, vilket kan resultera i sämre acceptans av produkten (Vasquez-

Orejarena et al., 2018). 

 

4.2.2 Tillsatser i havredrycker 
Fermentering av havre brukar göras med hjälp av mjölksyrabakterier vilket kan öka upptaget av 

lättupptagliga mineraler (Angelov et al., 2006). Angelov et al. (2006) menar att havredryckerna 

som används i deras studie har optimerats genom att använda tillsatser som glukos, fruktos och 

startkultur av godartade bakterier. Tillsatser som olika stabiliseringsmedel användes för att kunna 

optimera dryckernas näringsinnehåll. Genom att använda bakterien Lactobacillus acidophilus 

kunde en dryck med mjölksyrabakterier produceras, detta skedde genom att använda Response 

Surface Methodology (RSM) (Angelov et al., 2006). 

 

Enligt Sethi et al. (2016) måste havrebaserade drycker, som innehåller ett lägre proteininnehåll 

än vanlig komjölk, ha med rekommenderade råd på sin förpackning att den aktuella produkten 

inte är lämplig som en komplett ersättning för mjölk (Sethi et al., 2016). Röös, Patel och 

Spångberg (2016) nämner att havredrycker behöver balanseras upp näringsmässigt för att vara 

likvärdiga med komjölk. Angelov et al. (2018) anser att havredrycker med tillsatta 
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bakteriekulturer behöver balanseras upp med hjälp av smak, då de ska vara likvärdiga vanlig 

komjölk.  

 

4.3 Sensorik och sinnen 
4.3.1 Sensorisk analys 
Sensorisk analys definieras som en vetenskaplig metod som används för att framkalla, mäta, 

analysera och tolka reaktioner till produkter genom de fem sinnena; syn, smak, känsel, lukt och 

hörsel (Singham, Birwal, & Yadav, 2015). Sensorisk analys kan uppfattas som en länk mellan 

forskning och utveckling med fokus på de tekniska aspekterna av livsmedel och konsumenten 

samt ett fokus på konsumentens beteende (Ibid.). Vid en sensorisk analys mäts konsumentens 

reaktion till ett särskilt stimuli som i sin tur resulterar i att uppmuntra konsumenten att inhandla 

och använda produkten. Traditionellt sett används analytiska metoder vid en tränad panel medan 

affektiva test används vid konsumenttest (Singham et al., 2015). 

 

4.3.2 Sinnen 

Följande textavsnitt kommer att ha fokus på tre av människans sinnen och dessa sinnen är smak, 

lukt samt syn. 

Enligt Gustafsson et al. (2014) hjälper smakceller i munnen till att identifiera de fem 

grundsmakerna: sött, surt, salt, beskt och umami. På tungan finns det små upphöjningar och 

dessa kallas papiller. Dessa papiller finns även på insidan av kinden, i gommen och i svalget. Det 

finns fyra olika sorters papiller: vallgravsformade papiller, bladformade papiller, filiforma 

papiller och svampformade papiller (Ibid.). Gustafsson et al. (2014) skriver att de olika sorterna 

av papillerna har olika funktioner och finns placerade på olika ställen på tungan. Upplevelsen av 

smak är olika från person till person och är även kulturbetingad (Gustafsson et al., 2014). 

 

Luktsinnet är ett viktigt sinne eftersom det kan varna för eventuella faror samt attrahera till en 

positiv upplevelse. Luktsinnet har även en stor påverkan på hur mat smakar samt hur den upplevs 

av konsumenten (Gustafsson et al., 2014). När mat tuggas frigörs aromer som via svalget når upp 

till luktepitelet. I näshålans övre del finns luktepitelet där luktnervceller löper. Dessa 

luktnervceller sträcker sig hela vägen till luktloben i hjärnan (Gustafsson et al., 2014).  
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Synen kan styra förväntningar hos konsumenten vilket gör att konsumenten ofta gör ett val 

utifrån synen eftersom det är det mest dominanta sinnet (Gustafsson et al., 2014). Ögat skickar 

information till hjärnan som då bearbetar denna information på flera nivåer. Den första nivån 

innefattar viktiga egenskaper som kontraster, konturer, linjer, hörn och rörelser. Först efter detta 

förmedlas egenskaper som exempelvis färger (Gustafsson et al., 2014). 

 

4.3.3 Perceptionsprocessen 

Perceptionsprocessen händer oftast snabbt och omedvetet. Denna process är en tolkning av 

omvärlden (Gustafsson et al., 2014). Denna tolkning kan hända på flera olika nivåer, allt från att 

tolka smaken på en vattenlösning till att tolka ett restaurangbesök med flera rätter samt dryck. 

Denna tolkningen händer genom att ett eller flera av de mänskliga sinnena (syn, hörsel, känsel, 

smak och lukt) stimuleras (Ibid.). Informationen som intas när sinnena stimuleras, och hur 

sinnesintrycken samordnas samt tolkas, sätts sedan i relation till tidigare erfarenheter, minnen, 

känslor och kunskaper. Detta händer när informationen från stimuleringen av sinnen når 

hjärnbarken (Gustafsson et al., 2014). 

 
4.3.4 Tolkning av livsmedel med hjälp av sinnen 

Enligt Gustafsson et al. (2014) används sinnen för att utvärdera kvaliteten på mat. Singham et al. 

(2015) menar att kvalitet på livsmedel går hand i hand med konsumentens acceptans av 

livsmedlet. Därför är det av största vikt att säkra kvaliteten och inte endast utgå från ett 

livmedelsäkerhetsperspektriv (Singham et al., 2015). Människor känner, doftar och smakar för 

att bedöma om maten är det som de vill äta. Gustafsson et al. (2014) förklarar även att det finns 

ett flertal vetenskapliga bevis på att gillande för söt smak till viss del är medfött och detsamma 

gäller för beska. I naturen kan beska och syra signalera att en råvara är giftig, i och med detta kan 

människor uppfatta dessa smaker som icke tillfredsställande. Det är oftast senare i livet som 

människor lär sig att tycka om smakerna beska och syra (Ibid.). 

 

Enligt Forde (2018) är livsmedelskonsumtionen för människor en komplex process som regleras 

av fysiologisk hunger och mättningsmekanismer. Dessa mättningsmekanismer påverkas av ett 

flertal fysiologiska samt hedoniska signaler (Ibid.). Enligt Forde (2018) påverkas valet av 
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livsmedel tidigt i konsumtionsprocessen, då på grund av sensoriska signaler. Innan människor 

äter påverkas de av både doft och visuell stimulans. Detta påverkar människors beslut att äta. 

Människor stöter på en bred variation av olika livsmedel med olika aromer, smak, textur samt 

näring och de flesta av en människans preferenser kring livsmedel sker genom erfarenheten av 

produkten (Forde, 2018). Forde (2018) uppskattar att den genomsnittliga människan har 

konsumerat cirka 23 000 måltider vid 21 års ålder. Det är genom denna erfarenhet med 

sensoriska egenskaper av livsmedel som människor baserar sin uppfattning om nya livsmedel 

(Ibid.). Flera studier har visat att sensoriska egenskaper som exempelvis tjocklek, smakintensitet 

och krämighet ökar förväntningar på mättnadskänsla och att i dryck kan detta kopplas till ett 

högre gillande (Forde, 2018).  

 

4.3.5 Övergripande gillande 

Enligt Andersen, Brockhoff och Hyldig (2019) används variabeln ”Overall liking” för att mäta 

konsumentens övergripande gillande av mat. I studien upptäckte Andersen et al. (2019) att 

konsumenter inte lägger lika stor uppmärksamhet på alla sensoriska modaliteter (Doft, Utseende, 

Smak och Textur) när de ska bedöma ”Overall liking”. Konsumenterna lade det mesta av sin 

uppmärksamhet på gillande av Smak och minst uppmärksamhet på gillande av Doft. Däremot 

drogs slutsatsen att det enhetliga av alla sensoriska modaliteter inte ändrades vid ”Overall 

liking”. 

 

Enligt Samant, Chapko & Seo (2017) kan mat och dryck ge antingen en positiv, neutral eller 

negativ känslomässig reaktion. Samant et al. (2017) menar att en positiv känslomässig reaktion 

till mat eller dryck kan öka konsumentens ”Overall liking” av produkten. Negativa känslor som 

exempelvis avsky kan påverka konsumentens upplevelse av den aktuella produkten (Ibid.). 

Gustafsson et al. (2014) hävdar att hemligheten bakom att attrahera konsumenter till att köpa en 

produkt är att attrahera den känslomässiga människan, inte den rationella. I studien upptäcktes 

det även att en högre smakintensitet associerades med en lägre ”Overall liking” och att 

konsumenterna hade en lägre preferens för produkten (Samant et al., 2017).  
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4.3.6 Förpackning och sensorik 

Krishna, Cian, & Aydinoglu (2017) menar att förpackningen är en kritisk aspekt till 

marknadsföringen av en produkt och att den är essentiell för konsumentens helhetsupplevelse av 

produkten. Förpackningen ger konsumenten sitt första intryck av produkten och kan ha stort 

inflytande på om konsumenten köper just den produkten (Krishna et al., 2017). Krishna et al. 

(2017) hävdar att inför sensorisk marknadsföring är förpackningen den viktigaste kontaktpunkten 

mellan konsumenten och företaget. Det är därför viktigt att företaget tänker på de olika stadierna 

av multisensorisk kundupplevelse. Bland dessa stadier finns den visuella upplevelsen, 

informationen och förväntan samt konsumentens engagemang. I och med den visuella 

upplevelsen menar Krishna et al. (2017) att det är av stor betydelse att förpackningen är 

framträdande eftersom det oftast står liknande produkter i samma sektion i affären. Krishna et al. 

(2017) skriver även att en mer dominant produkt kan påverka hur länge en konsument överväger 

ett eventuellt köp. Detta har visat sig ha ett positivt samband med att konsumenten köper 

produkten (Ibid.). 

 

Nästa viktiga punkt för företaget att överväga kring förpackningens design är informationen som 

syns på förpackningen och konsumentens förväntningar. Krishna et al. (2017) menar att efter 

förpackningen har fångat konsumentens blick skapas en viss förväntning och det är viktigt att 

konsumenten kan ha tillgång till information om produkten. Detta händer genom både verbala 

och visuella signaler. De verbala signalerna kan inkludera bland annat att enkelt förklara sitt 

innehåll. Beskrivningar av innehållet som fokuserade på fler än ett av sinnena skapade en bättre 

smakupplevelse än beskrivningar som fokuserade på endast ett sinne. De visuella signalerna 

inkluderar bland annat produktbilder (Ibid.). Krishna et al. (2017) hävdar att konsumenter 

handlar först med sina ögon och kan därför ignorera etiketter med endast text vid sin första 

skanning av hyllan men att en produktbild på förpackningen kan fånga ögat. Detta kan även få 

konsumenten att föreställa sig produktens Smak, Doft, Textur och Utseende (Ibid.). 

 

Det sista steget är konsumentens engagemang. Detta påverkas av automatiska stimuli, färg, 

olfaktoriska sinnen, haptiska sinnen och auditiva sinnen (Krishna et al., 2017). De automatiska 

stimuli inkluderar subtila element som hur en bild är placerad på förpackningen. Ett exempel på 

detta är att en bild med en sked på höger sida är mer attraktiv till människor som är högerhänta 
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och en sked på vänster sida attraherar fler som är vänsterhänta (Ibid.). Färg påverkar även hur 

konsumenten väljer produkter. Krishna et al. (2017) menar att färger kan framkalla känslor och 

att färger med kortare våglängder, som exempelvis blå, framkallar lugnande känslor medan 

färger med längre våglängder, som exempelvis röd, framkallar känslor kopplade till spänning 

(Ibid.). Krishna et al. (2017) menar även att färgens nyans kan ha en påverkan och skriver att 

konsumenten anser att förpackningar med mörkare nyanser anses vara mer varaktig. Enligt Mead 

och Richerson (2018) har förpackningens färg även en påverkan på om konsumenten uppfattar 

produkten som nyttig eller onyttig. I sin studie upptäckte Mead och Richerson (2018) att 

konsumenter förknippar förpackningar som var mer intensiva i färg som onyttiga.  

 

Krishna et al. (2017) skriver om olfaktoriska sinnen och anser att förpackningar som hade både 

visuell stimuli tillsammans med en doftkomponent attraherade flest konsumenter. Det anses även 

att vissa visuella signaler kan få konsumenten att förställa sig doften av produkten vilket ökade 

konsumentens vilja att köpa produkten. Det haptiska sinnet beskriver Krishna et al. (2017) som 

viktigt ur synpunkten att förpackningens strukturella integritet kan påverka konsumentens vilja 

att köpa produkten. Krishna et al. (2017) anser att en tunn och vikbar förpackning har en negativ 

inverkan på konsumenter som köper produkten för första gången. Dock har detta inte någon 

påverkan på konsumenter som köpt produkten flera gånger. Sist skriver Krishna et al. (2017) om 

auditiva sinnen och att ljudet som förpackningen gör när konsumenten rör den kan påverka 

konsumentens upplevelse av produkten, därför är det viktigt att tänka på både funktionalitet samt 

förpackningens ljud när förpackningen designas för att öka konsumentens engagemang (Ibid.). 

 

5. Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna studie är dels att undersöka konsumentens gillande av olika havredrycker från 

Oatly och dels undersöka om det finns ett samband mellan gillande av havredrycken och gillande 

av förpackningen. Frågeställningar som kommer bearbetas i studien är: 

● Finns det skillnad i gillande mellan Oatlys olika havredrycker avseende av ”Overall 

liking” respektive dess förpackningar? 

● Finns det samband mellan konsumentens gillande av Oatlys havredrycker och dess 

förpackningar? 
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6. Metod och material 
6.1 Metodval 
Enligt Bryman (2011) är kvantitativ datainsamling en insamling av numeriska data och 

huvudfokuset för forskaren är att mäta skillnader. Detta betyder att relationen mellan teori och 

forskning är av ett deduktivt slag. I denna studie valdes det att genomföra ett konsumenttest för 

att undersöka konsumenters gillande av sex olika havredrycker från företaget Oatly. Därför 

valdes det att genomföras ett sensoriskt test där konsumenter fick utföra ett blindtest för gillande 

av Utseende, Doft, Smak, Textur samt ”Overall liking”. Detta gjordes genom att endast 

informera konsumenterna att Oatlys sortiment med icke smaksatta havredrycker skulle testas. 

Till detta gillandetest användes en ostrukturerad linjeskala (Gustafsson et al., 2014). Det valdes 

även att utföras ett Check All That Apply (CATA) test för att undersöka vilka egenskaper som 

påverkar konsumentens gillande av en specifik produkt. Enligt Jaeger et al. (2015) är CATA ett 

strukturerat sätt att presentera bedömare med en lista egenskaper där de efterfrågas att välja alla 

egenskaper som passar det aktuella provet. Sedan genomfördes även en bedömning av 

förpackningen där konsumenten fick se ett bild på förpackningen och bedöma dess gillande. Här 

valdes det att använda en 7-punkt hedonisk skala, en ostrukturerad linjeskala samt ett CATA test. 

 
6.2 Material 
6.2.1 Urval av litteratur 
Materialinsamlingen till den vetenskapligt förankrade bakgrunden har skett med hjälp av 

databaserna ScienceDirect, Web of Science, DiVA och Google Scholar. Sökorden som användes i 

datasökningen var oat, oat drink, sensory test, sensory test and food och fermented oat beverage. 

Det valdes elva vetenskapligt förankrade artiklar från de ovannämnda databaserna. Relevant 

litteratur har hämtats från biblioteket vid Restaurang- och hotellhögskolan tillhörande Örebro 

universitet, campus Grythyttan. Tidigare kurslitteratur användes även vid skrivandet av 

uppsatsen. 

 
6.2.2 Havredryckerna 
Samtliga drycker som användes för genomförandet i den aktuella studien är framtagna av 

företaget Oatly. Havredryckerna ingår i dagsläget i företagets ordinarie sortiment och dryckerna 
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var följande: Havredryck Original, Original Ekologisk, Mellan, Mellan Ekologisk, Lätt och 

Deluxe (se Bilaga 2 för bilder på förpackningarna). Enligt förpackningarna är samtliga 

havredrycker fria från mjölk, soja och nötter. Alla sex havredrycker innehåller havrebas; det vill 

säga vatten och havre samt salt. En del av produkterna innehåller även rapsolja och fyra utav 

dryckerna är berikade med flertalet vitaminer och mineraler, detta för att kunna vara ett 

fullvärdigt alternativ till komjölk. 

 

Tabell 1. Innehållsförteckning samt Näringsvärde av produkterna per 100 ml för Havredryck 

Original, Havredryck Original Ekologisk. * Naturliga sockerarter från havre. ** Av dagligt 

referensintag. 

Produkt Innehållsförteckning: Näringsvärde per 100 ml: 

Havredryck Original Havrebas (vatten, havre 
10%), rapsolja, 
kalciumkarbonat, 
kalciumfosfater, joderat salt, 
vitaminer (D2, riboflavin, 
B12). 

Energi 193 kJ/46 kcal 
-Fett 1,5 g 
    varav mättat 0,2 g 
-Kolhydrater 6,7 g 
    varav sockerarter 4,1 g* 
-Fiber 0,8 g 
-Protein 1,0 g 
-Salt 0,10 g 
-Vitamin D 1,5 µg (30%**) 
-Riboflavin 0,21 mg (15%**) 

Havredryck Original 
Ekologisk 

Havrebas (vatten, havre* 
10%), havssalt. 
* KRAV-certifierad råvara. 

Energi 157 kJ/37 kcal 
-Fett 0,5 g 
    varav mättat 0,1 g 
-Kolhydrater 6,7 g 
    varav sockerarter 4,1 g* 
-Fiber 0,8 g 
-Protein 1,0 g 
-Salt 0,10 g 
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Tabell 2. Innehållsförteckning samt Näringsvärde av produkterna per 100 ml för Havredryck 

Mellan och Havredryck Mellan Ekologisk. * Naturliga sockerarter från havre. ** Av dagligt 

referensintag. 

Produkt Innehållsförteckning: Näringsvärde per 100 ml: 

Havredryck Mellan Havrebas (vatten, havre 
10%), rapsolja, 
surhetsreglerande medel 
(dikaliumfosfat), 
kalciumkarbonat, 
kalciumfosfater, joderat salt, 
vitaminer (D2, riboflavin, 
B12). 
 

Energi 191 kJ/46 kcal 
-Fett 1,5 g 
    varav mättat 0,2 g 
-Kolhydrater 6,6 g 
    varav sockerarter 4,1 g* 
-Fiber 0,8 g 
-Protein 1,0 g 
-Salt 0,10 g 
-Vitamin D 1,5 µg (30%**) 
-Riboflavin 0,21 mg (15%**) 
-Vitamin B12 0,38 µg 
(15%**) 
-Fosfor 105 mg (15%**) 
-Kalium 151 mg (7,5%**) 
-Kalcium 120 mg (15%**) 

Havredryck Mellan Ekologisk Havrebas (vatten, havre* 
10%), rapsolja*, havssalt. 
* KRAV-certifierad råvara. 

Energi 193 kJ/46 kcal 
-Fett 1,5 g 
    varav mättat 0,2 g 
-Kolhydrater 6,7 g 
    varav sockerarter 4,1 g* 
-Fiber 0,8 g 
-Protein 1,0 g 
-Salt 0,10 g 
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Tabell 3. Innehållsförteckning samt Näringsvärde av produkterna per 100 ml för Havredryck Lätt 

och Havredryck Deluxe. * Naturliga sockerarter från havre. ** Av dagligt referensintag. 

Produkt Innehållsförteckning: Näringsvärde per 100 ml: 

Havredryck Lätt Havrebas (vatten, havre 
10%), surhetsreglerande 
medel (dikaliumfosfat), 
kalciumkarbonat, 
kalciumfosfater, joderat salt, 
vitaminer (D2, riboflavin, 
B12). 

Energi 154 kJ/37 kcal 
-Fett 0,5 g 
    varav mättat 0,1 g 
-Kolhydrater 6,6 g 
    varav sockerarter 4,1 g* 
-Fiber 0,8 g 
-Protein 1,0 g 
-Salt 0,10 g 
-Vitamin D 1,5 Î¼g (30%**) 
-Riboflavin 0,21 mg (15%**) 
-Vitamin B12 0,38 Î¼g 
(15%**) 
-Fosfor 105 mg (15%**) 
-Kalium 151 mg (7,5%**) 
-Kalcium 120 mg (15%**) 

Havredryck Deluxe Havrebas (vatten, havre 
10%), rapsolja, 
surhetsreglerande medel 
(dikaliumfosfat), 
kalciumkarbonat, 
kalciumfosfater, joderat salt, 
vitaminer (D2, riboflavin, 
B12). 

Energi 239 kJ/57 kcal 

Fett 2,8 g 
    varav mättat 0,3 g 
Kolhydrater 6,6 g 
    varav sockerarter 4,1 g* 
-Fiber 0,8 g 
-Protein 1,0 g 
-Salt 0,10 g 
-Vitamin D 1,5 µg (30%**) 
-Riboflavin 0,21 mg (15%**) 
-Vitamin B12 0,38 µg 
(15%**) 
-Fosfor 105 mg (15%**) 
-Kalium 151 mg (7,5%**) 
-Kalcium 120 mg (15%**) 

 
6.2.3 Urval och rekrytering av konsumenter 
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det ett flertal sorters urval för medverkande i en 

vetenskaplig studie. Obundet Slumpmässigt Urval (OSU) är den mest grundläggande formen av 

sannolikhetsurval och tekniken bygger på att varje enhet i populationen har samma möjlighet att 

komma med. Bryman (2011) beskriver att OSU kan användas för att genomföra de viktigaste 
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stegen i processen då forskaren vill utforma urvalsprocessen. Det annonserades ut via sociala 

medier vid tre tillfällen både tid och plats för undersökningen och sedan rekryterades 

individerna. Det fanns inte möjlighet att på förhand bestämma populationen därav användandet 

av OSU (Bryman, 2011). 

 

Datainsamlingen skedde via sensoriska bedömningar med 99 stycken slumpmässigt utvalda 

studenter och anställda från Örebro universitet och Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan. Även konsumenter som besökte Kantinen i Måltidens Hus i Norden i Grythyttan 

rekryterades. Bedömningarna ägde rum från mitten till slutet av april 2019 och majoriteten av 

bedömningarna genomfördes vid lunchtid, cirka kl. 11:00–14:30. Dock genomfördes det vid 

vissa tillfällen bedömningar fram till kl. 17:00 därför att föreläsningar pågick tills sen 

eftermiddag. Bedömningarna genomfördes i en datorsal nära Restaurang Kraka och 

utställningsbord utanför Restaurang Kraka på Örebro Universitet. Vid genomförandet på campus 

Grythyttan användes Sensorik lab i Kärnhuset samt ett grupprum i anslutning till Kantinen i 

Måltidens Hus i Norden. 
 
6.2.4 Pilotstudie 

I början av april 2019 genomfördes en pilotstudie i lokalen Sensorik lab i Kärnhuset på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Det annonserades ut via den sociala plattformen 

Facebook att en pilotstudie skulle genomföras. De första 15 studenterna som anlände 

genomförde en förberedande CATA-analys för att ta fram beskrivande ord för havredryckernas 

olika smakprofiler. Dessa 38 beskrivande orden låg sedan som grund för det CATA-test som 

användes i genomförandet för att beskriva havredryckerna (Tabell 4). Det gjordes även en lista 

med beskrivande ord för förpackningen och dessa 25 ord användes i genomförandet som ett 

CATA test (se Tabell 5). Varje medverkande student fick tilldelat sig ett olinjerat A4 papper, en 

bläckpenna, plastglas med vatten och en bricka med sex stycken randomiserade kodade prover. 

Studenten ombads sedan smaka på varje enskilt prov och skriva ner de smakegenskaper som de 

kände på pappret. Vid sammanställningen av pilotstudien föll två stycken bedömningar bort då 

dessa saknade bedömning av en av havredryckerna. 

 



19 

Tabell 4. Framtagna CATA ord som användes vid genomförandet av sensoriska bedömningar på 

havredryckerna.  

Havre Mjölk Mjöl Metall 

Honung Flingor Välling Syrlig/Sur 

Kola Nötig Jordig Tvål 

Fruktig Fräsch/Frisk Neutral Kronärtskocka 

Banan Mandelmjölk Ris Bitter/Beska 

Florsocker Sötma Spannmål Möglig 

Smör Pannkakssmet Hö Lakrits 

Grädde Majs Gurka Eftersmak 

Vanilj Gröt Papper/Kartong  

Rostade toner Salt Trä  

 

 

Tabell 5. Framtagna CATA ord som användes vid genomförandet av sensoriska bedömningar på 

förpackningarna.  

Hälsosam Mycket protein Lite kolhydrater Överraskande God 

Spännande Lite fett Mycket fett Onyttig Smaklös 

Billig Mycket socker Söt Tråkigt Mycket 
kolhydrater 

Lyxig Till helg Något jag skulle 
unna mig 

Dyr Lite protein 

Jättegod Lite socker Prisvärd För hela familjen Till vardag 

 

6.2.5 Genomförandet 
Det serverades totalt sex stycken prover med olika sorters havredrycker till varje bedömare. 

Varje enskilt prov innehöll 40 ml havredryck. Varje prov fick en slumpmässigt utvald tresiffrig 

kod då varje bedömare skulle utföra ett blindtest på havredryckerna. Bedömarna fick varsin 
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bricka med koderna fastklistrade vid den nedre delen av brickan, sedan ställdes de matchande 

proverna med dryck strax ovanför de randomiserade koderna (se bild 1 i Bilaga 2). För att 

undvika att avslöja produkternas identitet för bedömarna användes silvertejp för att dölja färg, 

text och alla identifierande kännetecken på förpackningarna (Gustafsson et al., 2014). 

Förpackningarna tejpades eftersom uppsatsens författare inte ville att bedömarna skulle påverkas 

av att se informationen kring produkten när drycken serverades. Proverna hälldes upp framför 

bedömarna då det inte fanns möjlighet att gömma produkterna vid varken Örebro universitet 

eller vid grupprummet i anslutning till Kantinen. Det erbjöds även plastglas med vatten till varje 

medverkande i studien för att rensa paletten mellan proverna. Programmet EyeQuestion 

användes vid bedömningarna, där programmet randomiserade ordningen på proverna till varje 

individ.  

 

Innan bedömningen tog sin början presenterades ett informationsblad om uppsatsen och 

användningen av personlig data som bedömarna uppmanades att läsa igenom och godkänna. Vid 

bedömningen frågades deltagarna först om att bedöma en av provernas Utseende, Doft, Smak, 

Textur samt deras ”Overall liking” av havredrycken. Efter dessa frågor kring gillande 

efterfrågades deltagarna att bedöma smakerna i drycken och välja minst tre av de framtagna 

CATA orden för att sensoriskt beskriva drycken. Då deltagarna hade bedömt havredrycken 

presenterades en bild av havredryckens förpackning och deltagarna frågades att bedöma deras 

gillande av förpackningen samt bedöma deras gillande av förpackningen i kombination med 

smaken på havredrycken. Efter detta fick deltagarna välja minst två av CATA orden för att 

beskriva förväntningarna de fick av att se förpackningen. Bedömningen avslutades genom att 

tacka samt erbjuda deltagarna havrekakor för deras medverkan i studien. 

 

6.2.6 Dataanalys 
I denna studie har kvantitativ dataanalys använts och det valdes att göras en bivariat analys. 

Detta valdes eftersom det var mest intressant för denna studie att undersöka sambandet mellan 

blindtestet av de olika havredryckerna och gillandet av förpackningen. Därför valdes det att 

använda tabeller och figurer som Principalkomponentanalys-biplot (PCA-biplot) för att visa 

sambanden. Det valdes även att använda stapeldiagram för att visuellt jämföra hur de olika 
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havredryckerna relaterade till varandra. För att undersöka havredryckernas samband användes 

den statistiska metoden ANOVA med Tukey Honestly Significance Difference (HSD). ANOVA 

gör en analys av statistiskt signifikanta variabler och en signifikansnivå på p=0,05 och p=0,01 

valdes för denna undersökning (Meilgaard, Civille & Carr, 2007). Enligt Gustafsson et al. (2014) 

anses 5% (p=0,05) som en rimlig nivå för statistiska beräkningar och med denna nivå betyder det 

att sannolikheten att slumpen kan avgöra resultatet är fem procent eller lägre. 

 

PCA-biplot användes för att undersöka CATA ordens samband med havredryckerna (Meilgaard 

et al., 2007). CATA orden ställdes i två separata analyser mot drycken och förpackningen. Det 

gjordes en korrelationskoefficient analys för att undersöka sambandet mellan gillande av 

Utseende, Doft, Smak, Textur samt ”Overall liking” och gillande av Förpackning samt 

Förpackning + Smak. Enligt Eliasson (2013) är korrelationskoefficient ett trovärdigt sätt att 

undersöka sambandet mellan två variabler och ju närmare koefficienten ligger -1 eller 1, desto 

troligare är det att det råder ett statistiskt signifikant samband. Därför valdes det att fokusera på 

värde lägre än -0,8 och högre än 0,8. 

 

7. Etisk planering för studiens genomförande 
Det finns ett flertal grundläggande etiska principer som varje forskare bör ta i beaktning. De fyra 

etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet innebär att varje medverkande bedömare 

informeras om syftet med undersökningen. Samtyckeskravet behandlar medverkandes egen vilja 

att delta och avbryta studien om de skulle vilja. Konfidentialitetskravet tillhandahåller uppgifter 

om bedömarna, på detta vis kan inte obehöriga komma åt uppgifterna. Nyttjandekravet innebär 

att de uppgifter som används i studien endast används i forskningssyfte (Bryman, 2011). I denna 

studie har samtliga ovanstående etiska principer tagits i beaktning genom genomförandets gång 

och alla bedömare informerades muntligt samt skriftligt (se Bilaga 1 för Informationsblad som 

presenterades till varje deltagare) om dessa principer innan den sensoriska bedömningen tog sin 

början. 
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8. Resultat 
En sensorisk analys genomfördes på sex olika havredrycker från företaget Oatly för att 

undersöka konsumentens gillande av dessa drycker. Det undersöktes även om det finns ett 

samband mellan konsumentens gillande av havredryckerna och dess förpackningar. Resultatet av 

gillandetestet kommer att presenteras i både stapeldiagram och variantsanalys. En PCA figur 

används för att presentera de framtagna CATA orden i förhållande till havredryckerna. Resultatet 

avslutas med korrelationskoefficient som används för att undersöka sambandet mellan ”Overall 

liking” av havredryckerna samt gillandet av förpackningarna. 

 

8.1 Variantsanalys 
8.1.1 Havredryck 
I samtliga kategorier, det vill säga Utseende, Doft, Smak, Textur och ”Overall liking” av 

produkten är Havredryck Deluxe den mest gillade överlag (se Tabell 6). Vid gillande av Doft 

finns det dock inga signifikanta skillnader i gillande mellan produkterna. Men vid gillandet av 

Utseende, Smak, Textur och ”Overall liking” finns det en signifikant skillnad (p=0,01) av 

gillande mellan Havredryck Deluxe och övriga havredrycker. 

 

Konsumenterna visade ett högre gillande för Havredryck Lätt vid gillande av Smak, Textur och 

”Overall liking” i förhållanden till de ekologiska havredryckerna. Vid gillande av både Smak och 

”Overall liking” visades ett högre gillande av konsumenterna vid Havredryck Lätt än både 

Havredryck Mellan Ekologisk och Havredryck Original Ekologisk (p=0,01). Vid gillande av 

Textur visade resultaten ett högre gillande av Havredryck Lätt endast över Havredryck Original 

Ekologisk (p=0,01).  

 

Resultaten visade att Havredryck Mellan har ett högre gillande av konsumenterna i förhållande 

till båda ekologiska havredryckerna men har även en högre gillande vid ”Overall liking” i 

förhållande till Havredryck Original (p=0,05) och Havredryck Lätt vid gillande av Utseende 

(p=0,01). Havredryck Mellan gillades mer än Havredryck Mellan Ekologisk samt Havredryck 

Original Ekologisk vid gillande av Smak, Textur och ”Overall liking” (p=0,01). 
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Även fast båda ekologiska havredryckerna var mindre gillade än resterande havredrycker var 

Havredryck Mellan Ekologisk ändå mer gillad av konsumenterna vid Utseende i förhållande till 

Havredryck Lätt samt Havredryck Original Ekologisk (p=0,01). Vid Havredryck Original 

Ekologisk, likt Havredryck Mellan Ekologisk, gillade konsumenterna mer Utseendet på denna 

produkt än Havredryck Lätt (p=0,01). De två ekologiska havredryckerna hade de lägsta gillandet 

i kategorin Smak (se Figur 1). 

 

Havredryck Original gillades mer än Havredryck Lätt när det kom till kategorin gillande av 

Utseende (p=0,01). Vid Smak (p=0,05), Textur (p=0,01) samt ”Overall liking” (p=0,05) gillades 

Havredryck Original mer än Havredryck Original Ekologisk. 

 

 

 
Figur 1. Ett stapeldiagram som visar gillandet av Utseende, Doft, Smak, Textur och ”Overall 

liking” vid de olika havredryckerna.  
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Tabell 6. Medelvärde och signifikansnivå för studiens sex havredrycker och gillande av 

Utseende, Doft, Smak, Textur och ”Overall liking”. Analysen av resultatet var bearbetad genom 

variantsanalys (ANOVA). Varje prov har angetts med en bokstav och upphöjda bokstäver både 

med och utan apostrof tyder på att det finns signifikanta skillnader.  

 Havredryck 
Lätt (A) 

Havredryck 
Mellan (B) 

Havredryck 
Mellan 

Ekologisk 
(C) 

Havredryck 
Original (D) 

Havredryck 
Original 

Ekologisk 
(E) 

Havredryck 
Deluxe (F) 

Utseende 2,640 4,41 A'e 4,60 A'dE' 4,14 A' 3,98 A' 5,49 
A'B'C'D'E' 

 Doft 4,190 4,320 4,320 4,190 4,170 4,520 

 Smak 4,51 C'dE' 4,50 C'dE' 3,350 3,93 cE 3,250 5,23 
A'B'C'D'E' 

Textur 4,54 E' 4,73 C'E' 4,080 4,33 E' 3,670 5,42 
A'B'C'D'E' 

 ”Overall 
liking” 

4,50 C'E' 4,66 C'DE' 3,690 4,12 E 3,560 5,35 
A'B'C'D'E' 

Nivå av signifikans 2 vägs ANOVA med Tukey HSD: A'<1%(p=0,01); A<5% (p=0,05); a<10%  

 

8.1.2 Havredryckernas förpackningar 
Resultaten från den insamlade datan för Förpackning samt Förpackning + Smak visar, som 

med de tidigare presenterade resultaten, att det finns ett generellt högre gillande av Havredryck 

Deluxe. Vid gillandet av Förpackningen gillade konsumenten Havredryck Deluxe mer än både 

Havredryck Original (p=0,05) och Havredryck Original Ekologisk (p=0,01). När 

konsumenterna bedömde både gillande av Förpackningen tillsammans med gillandet av Smak 

var det ett högre gillande av Havredryck Deluxe i förhållande till Havredryck Lätt, Havredryck 

Mellan Ekologisk, Havredryck Original samt Havredryck Original Ekologisk (p=0,01). Dock 

visar resultaten att det även finns ett gillande av Förpackningen tillsammans med Smak för 

Havredryck Lätt och Havredryck Mellan. Havredryck Lätt var mer omtyckt av konsumenterna 

än Havredryck Original Ekologisk (p=0,05). Havredryck Mellan gillades mer av 

konsumenterna än Havredryck Mellan Ekologisk (p=0,05) och Havredryck Original Ekologisk 
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(p=0,01). Gillandet av Förpackningen i kombination med gillande av Smak är betydligt lägre 

än enbart gillande av Förpackning. Detta gäller för samtliga produkter i den genomförda 

studien (se Figur 2). 

 

 
Figur 2. Ett stapeldiagram som visar gillandet av Förpackning och Förpackning + Smak vid de 

olika havredryckerna.  

 

Tabell 7. Medelvärde och signifikansnivå för studiens sex havredrycker och gillande av 

Förpackning samt Förpackningen i kombination med Smak. Analysen av resultatet var bearbetad 

genom variantsanalys (ANOVA). Varje prov har angetts med en bokstav och upphöjda bokstäver 

både med och utan apostrof tyder på att det finns signifikanta skillnader.   

 Havredryck 
Lätt (A) 

Havredryck 
Mellan (B) 

Havredryck 
Mellan 

Ekologisk 
(C) 

Havredryck 
Original (D) 

Havredryck 
Original 

Ekologisk 
(E) 

Havredryck 
Deluxe (F) 

Förpackning 5,070 5,090 4,950 4,860 4,840 5,37 cDE' 

Förpackning 
+ Smak 

4,55 E 4,75 CdE' 4,240 4,310 4,070 5,14 
A'C'D'E' 

Nivå av signifikans 2 vägs ANOVA med Tukey HSD: A'<1% (p=0,01); A<5% (p=0,05); a<10%  
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8.2 Principalkomponentsanalys 
8.2.1 Havredryck 
Genom principalkomponentsanalysen kan det ses att CATA orden har grupperat sig runt 

havredryckerna (se Figur 3). Det finns inga distinkta grupperingar men detta kan bero på att vissa 

havredrycker ligger nära varandra i figuren. Havredryckerna som ligger nära varandra är 

Havredryck Deluxe, Havredryck Mellan och Havredryck Lätt. Andra havredrycker som ligger 

nära varandra är Havredryck Lätt och Havredryck Original. Även Havredryck Mellan Ekologisk 

och Havredryck Original Ekologisk ligger nära varandra men är avskilda från resterande 

grupperingar (Figur 3). Dessa grupperingar av havredrycker kan tyda på att havredryckerna visar 

ett samband och har därför liknande egenskaper. 

 

Grupperingen Havredryck Deluxe, Havredryck Mellan och Havredryck Lätt visar ett mönster där 

egenskaperna florsocker, smör, grädde, vanilj, flingor, rostade toner, nötig, sötma och mjölk är 

dominanta. Vid grupperingen Havredryck Lätt och Havredryck Original är egenskaperna havre, 

pannkakssmet, gröt och mandelmjölk mest framträdande. I sista grupperingen Havredryck 

Mellan Ekologisk och Havredryck Original Ekologisk är de dominanta egenskaperna trä, 

papper/kartong, tvål, hö, spannmål, ris, neutral och bitter (Figur 3). 

 

Även fast det finns grupperingar så finns det egenskaper som har ett starkare samband med 

endast en av havredryckerna. Dessa inkluderar Havredryck Original och egenskaperna salt och 

mjöl; Havredryck Mellan med egenskapen fräsch/frisk och Havredryck Mellan Ekologisk med 

egenskaperna välling, eftersmak och jordig. 
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Figur 3. PCA-biplot med förhållande mellan de olika proverna till de beskrivande egenskaperna. 

Produkter= blåa symboler, egenskaper= röda symboler. 

 

8.2.2 Havredryckernas förpackningar 
Vid denna principalkomponentsanalys sker det även en gruppering som visar ett mönster med 

egenskaperna som är dominanta för havredryckernas förpackningar. Förpackningarna som 

grupperas tillsammans är Havredryck Original Ekologisk, Havredryck Mellan Ekologisk, 

Havredryck Mellan och Havredryck Original. Egenskaperna som är dominanta vid denna 

gruppering är hälsosam, billig, tråkig, till vardag, för hela familjen, söt, prisvärd och mycket 

protein. De andra två förpackningarna har inga specifika grupperingar och ligger långt från 

varandra (se Figur 4). Egenskaperna som är dominanta vid Havredryck Lätt är smaklös, protein, 

lite fett och lite kolhydrater. Havredryck Deluxe har egenskaperna till helg, onyttigt, lyxig, något 

jag skulle unna mig, jättegod och mycket fett som är dominanta. 
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Figur 4. PCA-biplot med förhållande mellan de olika proverna till de beskrivande egenskaperna. 

Produkter= blåa symboler, egenskaper= röda symboler. 

 

8.3 Korrelationskoefficient 

Resultatet visar att det endast finns positiva korrelationer mellan samtliga kategorier (Utseende, 

Doft, Smak, Textur, ”Overall liking”, Förpackning och Förpackning med Smak). Vid en stark, 

positiv korrelation menas värden lika med eller över 0,8. Vid Doft finns det en stark korrelation 

mellan gillandet av Doft och Utseende (r=0,81)(se Tabell 6). Det finns även starka korrelationer 

mellan gillandet av Doft och Textur (r=0,8), Doft och Förpackning (r=0,87) samt Doft och 

Förpackning med Smak (r=0,82). 

 

Utöver korrelationen med Doft finns det starka korrelationer vid Smak. Det finns starka 

korrelationer mellan Smak och Textur (r=0,97), Smak och ”Overall liking” (r=0,99), Smak och 

Förpackning (r=0,91) samt Smak och Förpackning med Smak (r=0,96). Förutom korrelationerna 

med Doft och Smak finns det ytterligare starka korrelationer vid Textur. Dessa inkluderar Textur 
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och ”Overall liking” (r=0,98), Textur och Förpackning (r=0,94) samt Förpackning med Smak 

(r=0,98). 

 

Vid ”Overall liking” finns det starka korrelationer utöver de tidigare nämnda korrelationerna 

med Smak och Textur. Dessa korrelationer är mellan ”Overall liking” och Förpackning (r=0,94) 

samt ”Overall liking” och Förpackning med Smak (r=0,99). Även vid Förpackning finns det en 

stark korrelation utöver de tidigare nämnt vid ”Overall liking”, Textur, Smak och Doft. Denna 

korrelation är mellan Förpackning och Förpackning med Smak (r=0,97). 

 

Tabell 8. Korrelationskoefficient (r) mellan gillandetest av havredrycker och gillandetest av 

förpackningarna. 

 Utseende Doft Smak Textur ”Overall 
liking” 

Förpackning  Förpackning 
+ Smak 

Utseende 1 0,81 0,22 0,43 0,33 0,44 0,44 

Doft 0,81 1 0,65 0,8 0,73 0,87 0,82 

Smak 0,22 0,65 1 0,97 0,99 0,91 0,96 

Textur 0,43 0,8 0,97 1 0,98 0,94 0,98 

”Overall 
liking” 

0,33 0,73 0,99 0,98 1 0,94 0,99 

Förpackning 0,44 0,87 0,91 0,94 0,94 1 0,97 

Förpackning 
+ Smak 

0,44 0,82 0,96 0,98 0,99 0,97 1 
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9. Diskussion 
9.1 Resultatdiskussion 
9.1.1 Havredryck 
Resultaten som presenterats indikerar ett tydligt och högre gillande av Havredryck Deluxe i 

nästan alla kategorier av gillande för havredrycker. Den enda kategorin som Havredryck Deluxe 

inte har ett betydligt högre gillande i är Doft. Detta kan bero på att konsumenter inte lägger lika 

stor uppmärksamhet på alla sensoriska modaliteter vid bedömning av ”Overall liking” (Andersen 

et al., 2019). Andersen et al. (2019) skriver att konsumenten lägger det mesta av sin 

uppmärksamhet på smak och minst uppmärksamhet på doft. Eftersom det inte finns någon 

signifikans mellan havredryckerna vid Doft kan detta resultat tolkas som att mindre 

uppmärksamhet lades på detta sinne vid de sensoriska bedömningarna av havredryckerna. 

Andersen et al. (2019) anser dock att denna minskade uppmärksamhet på Doft inte ändrar 

resultatet vid ”Overall liking”. Därför borde det inte läggas lika mycket vikt på Doft när 

kategorien ”Overall liking” övervägs. 

 

Sinnen används för att utvärdera kvaliteten på mat och dryck och denna kvalitet går hand i hand 

med konsumentens acceptans av livsmedlet (Gustafsson et al., 2014; Singham et al., 2015). I 

denna undersökning hade Havredryck Deluxe högst gillande vilket tyder på högst nivå av 

acceptans hos konsumenterna. Denna acceptans kan signalera att denna havredryck hade högst 

kvalitet, enligt Singham et al. (2015) teori kring kvalitet och konsumentens acceptans. 

Gustafsson et al. (2014) hävdar dessutom att sinnen som används mest frekvent för att utvärdera 

kvaliteten på livsmedel och om de vill äta livsmedlet är känsel, luktsinne och smak. Forde (2018) 

menar dock att det är visuella stimuli samt luktsinnet som påverkar människans beslut att inta 

maten. Andersen et al. (2019) anser däremot att konsumenten ligger mindre vikt på luktsinnet. 

Resultaten av denna undersökning kan inte användas för att bevisa eller motbevisa dessa 

påståenden om vilka sinnen konsumenten lägger mest eller minst vikt på vid bedömningen av 

livsmedel och dess kvalitet. Eftersom resultaten av denna undersökning visar att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan produkterna vid Doft kan det tolkas som att konsumenten 

lägger mindre vikt på luktsinnet vid bedömningen. Det behövs dock vidare forskning för att 

komma fram till ett konsensus inom forskningsområdet.  
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Enligt Gustafsson et al. (2014) är gillandet för smaker delvis medfött och grundsmakerna beska 

och syra tar längre tid för människan att tycka om. Gustafsson et al. (2014) skriver att detta kan 

bero på att i naturen kan dessa grundsmaker signalera att livsmedlet är giftigt. Resultaten av 

denna undersökning stödjer detta påstående av att grundsmakerna beska samt syra är mindre 

gillade. I principalkomponentsanalysen för Havredrycker fanns ett samband mellan bitter/beska 

och Havredryck Mellan Ekologisk samt Havredryck Original Ekologisk. Även fast det inte 

hittades ett samband mellan dessa havredrycker och syra, ligger denna egenskap närmast de 

ekologiska havredryckerna (se Figur 3). Dessa två havredrycker är generellt de minst gillade av 

havredryckerna. 

 

9.1.2 Förpackning  
Resultatet om gillande av förpackningen visar att det finns ett högre gillande av Havredryck 

Deluxe än övriga havredrycker. Enligt Krishna et al. (2017) har färgen på förpackningen en stor 

påverkan på hur konsumenter både väljer samt upplever produkter. Krishna et al. (2017) anser att 

färger som exempelvis blå framkallar känslor av lugn. Färgens nyans har även betydelse för 

konsumenten och mörkare nyanser anses vara mer durabel. Enligt Mead och Richerson (2018) 

har förpackningens färgintensitet en påverkan på konsumentens uppfattande av produkten. 

Förpackningar med högre färgintensitet upplevdes som mer onyttiga av konsumenterna (Mead 

och Richerson, 2018). Havredryck Deluxe, som har högst gillande har en mörkare nyans av blå 

än resterande havredryckers förpackningar. Detta kan tyda på att konsumenten omedvetet tolkar 

förpackningen av Havredryck Deluxe som mer durabel. Detta har en positiv korrelation med att 

konsumenten både tycker om samt kan tänkas köpa produkten (Krishna et al., 2017). Men 

eftersom denna förpackning även har högst färgintensitet kan konsumenterna även associera 

denna produkt som onyttig. Denna teori stämmer med resultaten av denna studie då Havredryck 

Deluxe har ett samband med CATA ordet onyttig (se Figur 4).  

 

En annan egenskap som Krishna et al. (2017) menar påverkar konsumentens gillande av en 

produkts förpackning är förpackningens design. En framträdande förpackning är viktig eftersom 

produkter brukar stå bredvid liknande produkter i affären. Förpackningens design och form kan 

fånga konsumentens blick (Krishna et al., 2017). Om förpackningen har en annorlunda design än 

de närstående produkterna kan detta leda till att konsumenten sätter större fokus på produkten 
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eller att den väcker en nyfikenhet (Ibid.). Två av havredryckerna från Oatly har en förpackning 

som är platt på toppen medan de fyra resterande havredryckerna har en klassisk 

mjölkförpackningsdesign. I teorin borde detta betyda att det skulle finnas ett högre gillande av 

förpackningarna med den platta toppen. Dock visar resultaten att de två mest gillade 

förpackningarna (Havredryck Deluxe och Havredryck Mellan) har klassiska 

mjölkförpackningsdesign. Havredryck Original, som är en av dryckerna med den platta topp-

designen, är den tredje mest gillade förpackningen. Åt andra sidan var den andra förpackningen 

med platta topp-designen, Havredryck Original Ekologisk, den minst gillade förpackningen. 

Båda havredryckerna har liknande information och design på förpackningarna, den enda stora 

skillnaden mellan förpackningarna är färgen. Havredryck Original Ekologisk har en ljusbrun färg 

medan Havredryck Original har en ljusblå färg på förpackningen. I denna situation kan det vara 

färgen som gör skillnad på konsumentens gillande av förpackningen.  

 

Andra egenskaper som kan ha en påverkan på konsumentens gillande av förpackningen är 

visuella stimuli som automatiska stimuli (Krishna et al., 2017). På alla Oatlys 

havredrycksförpackningar finns det en bild av ett glas längst ner i högra eller vänstra hörnet (se 

Bilaga 2). Eftersom glaset inte är i samma hörn på alla förpackningar kan konsumentens gillande 

påverkas av automatiska stimuli. Enligt Krishna et al. (2017) kan konsumentens gillande 

påverkas av placeringen av en bild på förpackningen. Krishna et al. (2017) hävdar att högerhänta 

individer tycker mer om en bild av en skål med en sked på högersidan och tvärtom för 

vänsterhänta individer. Dock har både Havredryck Deluxe (mest gillad) och Havredryck Original 

Ekologisk (minst gillad) glaset i vänster hörn. 

 

9.1.3 Korrelation 

Enligt resultaten finns det en stark, positiv korrelation mellan ”Overall liking” och Förpackning 

(r=0,94). Detta betyder att det finns ett samband mellan konsumentens gillande av havredrycken 

och förpackningen. Därför är det förväntat att samma havredryck borde vara den mest gillade vid 

bedömning av både gillande av havredryck samt förpackning. Därför att desto närmare värdet är 

ett perfekt samband (r=-1 eller r=1) desto mer förändras den ena variabeln om den andra 

variabeln förändras (Eliasson, 2013). I detta fallet är variablerna gillandet av Förpackning samt 

”Overall liking”. Resultaten visar att detta antagande är korrekt då Havredryck Deluxe är 
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generellt den mest gillade havredrycken både innehållsmässigt samt förpackningsmässigt. Det är 

dock inte möjligt att dra slutsatsen från denna studie om det är förpackningen som påverkar 

gillandet av produkten eller produkten som påverkar gillandet av förpackningen. Detta är ett 

område där det behövs vidare forskning. 

 

9.2 Metod och materialdiskussion  
Det har funnits en rad svårigheter kopplade till den genomförda undersökningen, både vid 

planeringsstadiet samt vid själva genomförandet. Bryman (2011) nämner att ett visst bortfall i en 

vetenskaplig studie är en naturlig del av forskningsprocessen. Ett problem av stor betydelse att ta 

hänsyn till är det interna bortfallet. Med detta menas att en eller flera deltagare inte har slutfört 

undersökningen på ett korrekt vis, exempelvis missat att besvara en av de ställa frågorna 

(Bryman, 2011). Under både pilotstudien och de sensoriska bedömningarna skedde ett bortfall på 

en respektive två bedömare. 

 

Att en pilotstudie genomfördes innan de sensoriska bedömningarna utfördes var betydande för 

studien. När det finns möjlighet bör en pilotstudie användas innan forskaren sätter i gång med 

den egentliga undersökningen (Bryman, 2011). Det är önskvärt att genomföra en mindre 

pilotstudie då man kan fastställa att undersökningen i sin helhet blir bra, detta är i enlighet med 

vad Bryman (2011) anser. I denna studie var det av största betydelse att få fram väsentliga ord 

till de sex olika havredryckernas smakprofiler, då dessa ord sedan användes i de sensoriska 

bedömningarna. Bryman (2011) menar att en pilotstudie inte ska göras med individer som kan 

ingå i det tänkta urvalet utifrån en viss population, på grund av detta faktum var ingen av de 

medverkande i pilotstudien med i de efterföljande bedömningarna. 

 

Det fanns märkbara störningsmoment vid de sensoriska bedömningarna vilket kan ha haft 

negativa konsekvenser för studiens insamlade resultat. Det idealiska hade varit att haft en lokal 

för bedömningarna som var något avskild från förbipasserande individer. Vid majoriteten av 

bedömningarna var det relativt hög ljudnivå vilket kan ha påverkat deltagarna vid genomförandet 

av testet. Eftersom bedömningarna genomfördes med både dator och mobiltelefon under de olika 

tillfällena kan detta ha haft en negativ inverkan på det framtagna resultatet. När mobiltelefon 

användes fanns det en sida som var relativt svårläst till en av de sex havrebaserade produkter, 
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vilket skapade en del svårigheter för de individer som genomförde de sensoriska bedömningarna 

via en mobiltelefon. Om denna studie skulle replikeras till framtida forskningsprojekt bör 

samtliga bedömningar ske på ett likadant vis genom hela forskningsprocessen (Bryman, 2011). 

 

Flera deltagande individer påpekade pågående pollenallergi som ett problem efter deltagandet i 

undersökningen. Eftersom luktsinnet har en stor påverkan på smaken av livsmedel kan 

pollenallergi ha en stor inverkan på konsumentens upplevelse (Gustafsson et al., 2014). Vid 

pollenallergi kan nästäppa uppstå. Detta kan blockera de aromer som frigörs in munnen från att 

nå luktepitelet. Det var även flera potentiella deltagare som berättade att de hade celiaki 

(glutenintolerans). Havre är i sig själv glutenfri men eftersom det inte kunde säkerställas att 

ingen korskontaminering hade hänt under produktionsprocessen bestämdes det att rådge 

glutenintoleranta att avstå undersökningen (Oatly, 2018b). 

 

Uppsatsförfattarna gjorde valet att servera de sex havredryckerna rumstempererade. Enligt 

förpackningarna är rekommenderad förvaringstemperatur för samtliga Oatly havredrycker 

maximalt +8°C. Eftersom det inte fanns möjligheter för kylförvaring vid varken Örebro 

universitet eller vid grupprummet utanför Kantinen på Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan gjordes valet att servera havredryckerna i rumstemperatur. Detta betydde att det inte 

skulle vara stora skillnader på temperaturen av havredrycken under bedömningarna. Eftersom 

proverna serverades samtidigt riskerades det att bedömaren upplevde olika temperaturer 

beroende på hur länge proverna stått framme om havredryckerna hade förvarats vid 

rekommenderad temperatur.  

 

Varje forskningsprocess har både negativa samt positiva aspekter som forskaren behöver ta 

hänsyn till (Bryman, 2011). De positiva aspekterna som har präglad den aktuella studien och 

dess genomförande har bland annat varit att det framkommit tydlig data under stadiet för 

insamlandet av resultatet. Majoriteten av bedömarna som deltog i studien uttryckte positiva 

reaktioner på de olika havredryckerna. Det fanns även de individer som var märkbart negativt 

inställda till att genomföra testet, på grund av att de använda proverna var havrebaserade 

drycker. Någonting som kan ha en stor påverkan på konsumentens villighet att testa en produkt 

är ifall de tidigare har haft positiva, neutrala eller negativa känslomässiga reaktioner eller 
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erfarenheter med produkten. Enligt Samant et al. (2017) kan positiva och neutrala känslomässiga 

reaktioner eller erfarenheter resultera i ett högre gillande överlag samt acceptans av produkten. 

Samtidigt kan en negativ känslomässig reaktion eller erfarenhet resultera i ett lägre gillande 

överlag. Dock fanns det en positiv skillnad hos de negativt inställda individerna efter att de hade 

genomfört testet. De fick, trots sina relativt låga förväntningar på havredryckerna, en positiv 

upplevelse. Det var flera individer som uttryckte en växande nyfikenhet kring havrebaserade 

produkter. 

 

10. Forskningsetisk uppföljning 
Även så tidigt som i planeringsfasen av arbetet var det viktigt för författarna av uppsatsen att 

upprätthålla Bryman (2011) etiska principer och planera en etisk undersökning. Det diskuterades 

hur det skulle, på bästa sätt, kunna genomföras en undersökning där alla fyra etiska principer 

följs och hur de kunde appliceras i studien. Under rekryteringsprocessen var det essentiellt att 

deltagarna fick information om dessa principer både muntligt samt skriftligt, visste hur deras 

uppgifter skulle behandlas och att de deltog av egen fri vilja. Deltagarna fick även läsa ett 

Informationsblad (se Bilaga 1) innan deltagandet samt fick verbal information om studien och 

hur deras data skulle hanteras. Anonymiseringen av deltagarna var av högsta vikt för 

uppsatsförfattarna och EyeQuestion formuläret för den aktuella undersökningen formades med 

detta i åtanke och så även uppsatsförfattarna inte kunde härleda deltagarnas svar. Eftersom 

personuppgifter till både uppsatsförfattare och handledare användes i Informationsbladet valdes 

det att ta bort denna personliga information vid publicering av Informationsbladet i Bilaga 1. 

Detta gjordes för att de etiska principerna även ska skydda både uppsatsförfattare och 

handledare. 

 

För att andra forskare ska kunna återskapa undersökningen i framtiden skrevs Metod och 

material avsnittet med full transparens. Detta gjordes även för att ge läsaren en full insikt i 

studien. Författarna av denna studie upplever att Bryman (2011) etiska principer har bibehållits 

genom studien.  
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11. Slutsats 
Studiens resultat tydliggör att det finns ett samband mellan konsumentens gillande av 

havredryckerna. Liknande samband observerades även vid konsumentens gillande av 

förpackningarna. Resultaten visar att det finns en tydlig preferens för Havredryck Deluxe vid 

både gillandet av förpackning samt gillandet av havredryck. Resultaten visade även att de minst 

gillade havredryckerna överlag var Havredryck Mellan Ekologisk samt Havredryck Original 

Ekologisk. Det finns en stark, positiv korrelation mellan gillandet av Förpackning och gillandet 

av Doft, Smak, Textur samt ”Overall liking”. Därför kan slutsatsen dras att det finns ett samband 

mellan gillandet av förpackning och gillandet av havredrycken. 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 
Konsumentens tyckande om havredryck och om det finns ett samband mellan detta och 

konsumentens tyckande om dess förpackning är ett forskningsområde som har relativt lite 

forskning. Därför genomfördes det i denna studie ett konsumenttest för att undersöka 

konsumentens tyckande om både drycken samt förpackningen av sex olika havredrycker från 

samma företag. Företaget Oatly valdes eftersom det är ett av Sveriges ledande företag inför 

området med havrebaserade produkter. Denna typ av undersökning kan användas till hjälp med 

att förbättra den sensoriska marknadsföringen samt utvecklingen av de undersökta 

havredryckerna. 

 

Denna uppsats kan användas vid vidare forskning inom samband mellan gillande av dryck och 

förpackning. Mallen som användes för sensoriska bedömningar i denna studie kan även 

appliceras vid undersökning av samband mellan andra förpackningar och dess produkter. Vidare 

forskning behövs för att undersöka om det är gillandet av förpackningen som påverkar gillandet 

av drycken eller om det är gillandet av drycken som påverkar gillandet av förpackningen. Denna 

uppsats har visat ett tydligt samband mellan dessa variabler men undersöker inte sambandet 

djupare. Det behövs även vidare forskning inför sinnen och hur stor vikt människor lägger på de 

olika sinnena vid bedömning av ”Overall liking”. Det finns en del forskning inom detta område 

men studierna motsäger ofta varandra och därför anser uppsatsförfattarna att det behövs ett 

slutgiltigt konsensus för att forska vidare kring sensorik och marknadsföring. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1- Informationsblad 
 

Välkommen till konsumenttest av Oatly dryck! 

 

Vad är det för studie? 

Vi, Paulina Persson och Kathrine Widerberg Andersen, går tredje året på programmet 

Kulinarisk kock och Måltidskreatör vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. 

För vårt examensarbete gör vi en studie om havredryck.  

Det är en sensorisk konsumentbedömning av drycken. 

Den sensoriska bedömningen tar cirka 20 minuter att utföra.  

 

Hur går studien till? 

Undersökningen genomförs under vecka 16 på Örebro universitet. Undersökningen besvaras i 

det webbaserade enkätverktyget EyeQuestion som är ett verktyg som licensierats av Örebro 

universitet. 

 

Deltagandet är frivilligt 

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange 

orsak. Alla svar och resultat som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av dem. 

 

Vad händer med dina uppgifter? 

Resultaten från denna studie kommer att utgöra del av ett examensarbete samt att de kommer 

att publiceras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser. 

Uppgifterna kommer att bevaras i 10 år från det att forskningsprojektet har avslutats för att 

sedan gallras. 

 

Ansvariga för studien 

Örebro universitet är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Enligt 
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dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som 

hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 

begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 

inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Örebro 

universitet är dataskyddsombud@oru.se 

 

Huvudansvarig studenter för projektet är Kathrine Andersen & Paulina Persson, studenter på 

programmet Kulinarisk Kock och Måltidskreatör vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 

universitet. 

Kontakt; xxxxxxxx.xxxxxxx@email.com; XXX-XXX XX XX 

 

Ansvarig handledare är Johan Swahn, xxxxxxxx.xxxxxxx@email.com; XXX-XXX XX XX 
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Bilaga 2- Bilder på Havredrycksförpackningarna 
 
Havredryck Original  

 

Havredryck Original Ekologisk 
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Mellan 

 
 
 
Mellan Ekologisk 

 
 

 



44 

Lätt 

 

 
Deluxe 
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Bilaga 3- Bilder av Genomförandet 
 
Bild 1: Upplägg av proven på kodad bricka. 

 
 
Bild 2: Uppsättning inför genomförande på Örebro campus i Långhuset den 17 april 2019. 
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Bild 3: Uppsättning inför genomförande i Sensorik lab på Restaurang- och hotellhögskolan i 
Grythyttan den 23 april 2019.  

 
 
 


